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Abstrakt 

The effect of children groups within preschool operations  
- a study of how preschool teachers plan their activities based on the 

group of children. 
 

Syftet med studien är att beskriva hur förskollärare uppfattar att barngruppens storlek 

och sammansättning har betydelse för planeringen och arbetet mot läroplansmålen i 

förskolans verksamhet. Centralt för syftet är att undersöka hur förskollärare uppfattar att 

relationerna inom gruppen påverkas av gruppens storlek samt hur samspelet mellan 

gruppstorlek och personaltäthet uppfattas. Studien kommer att bidra till att få en inblick 

i hur barngruppens storlek och sammansättningar kan ha betydelse vid olika aktiviteter 

och förskollärarnas möjligheter att arbeta mot målen. Detta är intressant eftersom det 

kan ge kunskap om hur verksamheten kan planeras i relation till den befintliga 

barngruppen. 

 

Frågeställningarna som studien utgår från handlar om hur förskollärarna uppfattar att 

barngruppens storlek har betydelse vid deras planering, för deras arbetssätt samt deras 

arbetsmiljö. Frågorna handlar också om hur förskollärarna uppfattar att 

gruppsammansättningen och storleken har betydelse för relationerna mellan barnen och 

mellan barn och vuxna. För att få svar på dessa frågor har individuella intervjuer med 

sex förskollärare på fem förskolor ägt rum. 

 

Resultatet visar att barngruppens storlek och sammansättning har betydelse för hur 

förskollärarna arbetar i verksamheten. Förskollärarna delar ofta in barnen i mindre 

grupper för att få en fungerande verksamhet. Hur och varför indelningarna sker 

motiverar förskollärarna med att i en liten grupp är det mindre konflikter, det är lättare 

att skapa nära relationer och att se varje barn. Detta kan också ses i tidigare forskning 

och teorier där stora grupper leder till att sammanhållningen blir sämre och ledarskapet 

blir mer styrande. 
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1 Inledning 
Under det senaste året har vi i tidningar ofta kunnat läsa om att barngrupperna i 

förskolan är för stora och att personalen inte hinner med sina uppgifter. Enligt Eva-Lis 

Sirén, Lärarförbundets ordförande, lägger förskollärare idag ner mer och mer tid på 

administrativa uppgifter vilket hon menar ligger till grund för en ökad arbetsbörda som 

gör att det blir svårt för förskollärarna att hinna engagera sig i barngruppen så mycket 

som de vill (Passanisi 2014). Utifrån Skolverkets (2014) statistik har vi kunnat utläsa att 

barngrupperna är ungefär lika stora som de varit de senaste 20 åren men idag finns det 

en större andel små barn i verksamheten och allt fler föräldrar arbetar heltid. Vi har 

funderat mycket kring hur förskollärarna gör för att hantera de krav som finns både vad 

det gäller administrativa uppgifter och att se till att varje barn får sina behov 

tillgodosedda. De måste anpassa sig till den verklighet som råder i verksamheten och 

försöka göra det bästa av situationen.  

 
Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 

rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns 

utveckling och lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, 

utveckling och lärande bildar en helhet (Lpfö 98. 2. rev. uppl. 2011:8). 
 

Hur är det möjligt att nå målen när villkoren de arbetar efter har förändrats med mer 

uppgifter utanför barngruppen som ska skötas. Personaltätheten är den samma som på 

90-talet men läroplanen ställer högre krav på att varje barn ska få de bästa 

förutsättningarna för utveckling och lärande. I förskolans läroplan (Lpfö 98. 2., rev. 

uppl. 2011) står det att förskolläraren bland annat har ansvar för att den dokumentation 

som görs, analyseras och följs upp och därefter utvärderas. Detta är uppgifter som tar tid 

ifrån barngruppen vilket kan öka personalens stress över att de inte hinner med barnen. 

Förskollärare som vi har mött har gett uttryck för att det i dagens förskola många gånger 

är svårt att hinna se varje barn. De känner precis som tidigare nämnts att det har 

tillkommit mer administrativt arbete de senaste åren som tar uppmärksamhet från 

barnen vilket kan medföra att även en ganska liten grupp kan kännas som stor. Hur 

påverkar dessa faktorer relationerna mellan barnen och mellan barn och vuxna? Kan 

verksamheten leva upp till de mål som finns i förskolans läroplan? Därför finner vi det 

intressant att undersöka hur förskollärare arbetar och planerar utifrån de förutsättningar 

som finns i verksamheten. 
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2 Bakgrund 
Det som kommer att presenteras här är hur det tidigare har sett ut och hur det ser idag 

gällande förskolans förutsättningar som gruppstorlek, personaltäthet, lokaler och 

utemiljö. Bakgrunden handlar också om vilka riktlinjer som finns från Skolverket. Den 

kommer att vara presenterad i underrubriker som är tematiskt indelade.  

 

2.1 Gruppstorlek och personaltäthet 
Enligt forskning finns det två faktorer som anses vara extra viktiga att ta hänsyn till när 

det gäller kvalitet på förskolan. Dessa faktorer är gruppstorlek och personaltäthet 

eftersom de påverkar barns språkutveckling, vilket samspel som finns mellan barn och 

vuxna, barnens identitetsutveckling och relationer samt miljön i form av buller, stress 

och konflikter. Av dessa två faktorer anses gruppstorleken vara den viktigaste (Kihlbom 

2009). Gruppstorlek och personaltäthet går inte bedöma var för sig utan det är flera 

faktorer runt omkring som påverkar kvalitén så som lokaler, utbildning, kompetens och 

så vidare (Skolverket 2013a). En annan aspekt som påverkar hur stor en barngrupp kan 

vara är gruppens sammansättning, vissa grupper kan vara större medan andra har barn 

med sådana behov att det behövs en mindre grupp. Därför är det svårt att säga en siffra 

på vilken gruppstorlek som är bäst eftersom det kan variera i olika sammanhang. En sak 

är dock säker och det är att med större barngrupper minskar möjligheterna till en bra 

verksamhet (Skolverket 2003). Skolverket (2013a, 2005) menar i Allmänna råd att 

barngruppens storlek påverkar kvalitén mer än personaltätheten. Ett mindre antal barn är 

alltså att föredra då de positiva effekterna försvinner när barngruppen blir för stor. I en 

stor barngrupp blir det svårt med relationer till alla barn, vilket i sin tur kan leda till att 

en del barn kan känna sig otrygga och ej uppmärksammade, vilket kan visa sig genom 

bland annat aggressivt beteende och trötthet. Finns det kompetent personal med bra 

förhållningssätt har det stor betydelse för vilka förutsättningar som skapas för samspel 

och relationer i barngruppen. Gruppstorlek och personaltäthet påverkar hur mycket 

ömsesidig kommunikation som sker. I en grupp med många barn och få vuxna blir 

förutsättningarna för dialog sämre vilket kan visa sig i envägskommunikation där den 

vuxna endast ger uppmaningar och tillsägelser (a.a.). Enligt Skolverket (2005) är en 

barngrupp på 15 barn är att föredra för barnens möjlighet till maximal utveckling och 

lärande men de yngre barnen behöver ännu mindre grupper för att verksamheten ska 

tillgodose deras behov. 

Neddragningarna på 1990-talet har bidragit till att förskolans förutsättningar för att klara 

uppdraget har försämrats, men det är svårt att klargöra hur det har påverkat kvaliteten. 

En orsak till att förutsättningarna har förändrats är att det nu finns en läroplan som 

förskolan ska arbeta efter. Den ger förskollärarna ansvar för att se till varje barns 

utveckling och att verksamheten ska utgå från barnens behov. Förskolan ska arbeta med 

barns delaktighet och inflytande samt att de ska få lära sig visa hänsyn och respekt. I 

stora grupper förekommer det fler konflikter, mer stress och otrygghet samt i en grupp 

med många barn riskerar relationerna mellan vuxna och barn att bli ytliga och att det är 

de barn som är starka som kommer att få den mesta av kontakten. För yngre barn kan 

stora barngrupper innebära att de inte får sina grundläggande behov i form av 

uppmärksamhet, omsorg och omvårdnad tillgodosedda (Skolverket 2003). 

 

En stabil personalgrupp ger bra förutsättningar för utveckling och lärande. En annan 

faktor som påverkar barnens utvecklingsmöjligheter är relationer till andra barn och 

vuxna vilket i sin tur påverkas av att barnen vistas olika lång tid i verksamheten 
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(Skolverket 2005). Gruppstorlek beskriver hur många barn som finns inskrivna på en 

avdelning men det säger ingenting om hur barnens vistelsetid ser ut. När kommunerna 

beräknar barngrupp räknar de ofta på den totala vistelsetiden för alla barn på 

avdelningen. Problemet med en sådan beräkning är att ”18 heltidsbarn är inte samma 

sak som 36 barn på halvtid” (Skolverket 2003:54). Antalet barn som befinner sig i 

verksamheten varierar under dagen. Det finns barn som befinner sig där hela dagarna 

medan andra endast är där under några timmar, vilket gör att barngrupperna inte är fulla 

mer än några timmar varje dag och det leder till ojämn arbetsbelastning (Skolverket 

2003). 

2.2 Förutsättningar 
I Allmänna råd och i förskolans läroplan står det skrivet att det är i förskolan som 

grunden läggs för det livslånga lärandet. Det ska ske i en miljö som är rolig, trygg och 

lärorik för alla barn som deltar (Skolverket, 2005, 2013a och Lpfö 98. 2. rev. uppl. 

2011). Inför ändringar som kan påverka barngruppen exempelvis gruppstorlek och 

personaltäthet menar Skolverket att huvudmannen och förskolechefen ska genomföra en 

barnkonsekvensanalys. Det innebär att det ska göras en bedömning av vilka 

konsekvenserna blir av ett beslut/åtgärd för det enskilda barnet eller hela barngruppen 

(Skolverket 2005, 2013a). I Allmänna råd från 2005 innefattas även personalen i denna 

konsekvensanalys (Skolverket 2005). För att bedömningen ska bli det bästa för barnen 

krävs det att den görs utifrån ett barnperspektiv (a.a.). Det är av vikt att det finns en 

modell/plan över hur resurser fördelas på förskolorna. Denna modell ska utgå från de 

olika behov och förutsättningar som finns på var och en av förskolorna som bland annat 

barns ålder, personalens kompetens, personaltäthet, miljöns utformning samt 

barngruppens sammansättning och storlek. Skollagen och barnkonventionen skriver att 

barnens bästa ska komma först och att alla barn ska ges möjlighet att få delge sina 

åsikter om sådant som gäller barnet själv (Skolverket 2013a). 

För att kunna planera och genomföra verksamheten behövs kompetent personal som kan 

anpassa den efter både individens och gruppens behov. En del av kompetensen 

innefattar även att kunna samspela och kommunicera med varje barn och 

vårdnadshavare eller föräldrar. I ett arbetslag där det finns utbildad och erfaren personal 

finns det goda möjligheter för att arbeta med samspel och relationer i barngruppen. Det 

kan ske genom att möta, stödja och stimulera barnen i deras utveckling och lärande. 

Personalen i förskolan har också skyldighet att ha tillsyn över alla barn samtidigt som 

barnen ska få möjlighet att exempelvis leka och vila efter sina egna behov (Skolverket 

2013a). Ju mer personal som finns i verksamheterna desto större möjlighet ger det de 

vuxna att samtala med barnen. Barnen ska ges möjlighet att få berätta för en lyssnande 

vuxen som kan ta till sig barnens kunskap, tankar och funderingar för att så småningom 

kunna ställa frågor och utmana barnet vidare (Engwall 1998).  

 
2.3 Statistik 
Det var barnstugeutredningen

1
 som 1975 låg till grund för att riksdagen beslutande om 

allmän förskola. Beslutet handlade om att kommunerna var skyldiga att erbjuda 15 

timmar per vecka för alla 6-åringar. På 1980- och 1990-talet fördubblades antalet 

inskrivna barn i verksamheterna. Från 1991 var avsikten att alla barn från 1,5 års ålder, 

                                                 
1
 Barnstugeutredningen (SOU 1972:26-27)  är en statlig utredning som påbörjades 1968 med 

slutbetänkande 1975. Genom barnstugeutredningen fick förskolorna en mall att arbeta efter (www.ne.se). 
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som hade arbetande eller studerande föräldrar, skulle ha rätt till barnomsorg. När det 

skulle börja gälla var barnantalet för högt och platserna för få så det gick inte införa. 

Kravet på kommunerna ökade och 1995 fick kommunerna skyldighet att erbjuda alla 

barn mellan 1 och 12 år till arbetande eller studerande föräldrar en plats i 

verksamheterna. I samband med att kommunerna fick skyldighet att erbjuda platser 

ökade även kraven på kvalitén. Barngruppens storlek skulle vara anpassad för att 

verksamheten skulle kunna tillgodose alla barns behov. På 1990-talet började 

besparingar inom barnomsorgen och inom fem år hade kostnaderna dragits ner från 

67 000 kronor per barn till 52 000 kronor per barn, det vill säga en minskning med cirka 

20 procent (Engwall 1998). Nedan följer tabeller som visar hur förändringar inom 

verksamheterna har sett ut över tid. Det handlar om sambandet mellan barngrupp och 

personaltäthet samt hur många procent av barnen som vistas i barngrupper av olika 

storlekar. Siffrorna i tabellerna är hämtade ur Skolverkets (2014) statistik.  

 

Genomsnittlig barngrupp och barn per årsanställd 

 

 

 

 

 

Avdelningar efter antalet barn i procent 

År -15 barn 16-17 

barn 

18-20 

barn 

21-25 

barn 

26- barn Därav 

småbarns-

avdelningar 

2003 35,6% 19,1% 30,5% 11,9% 2,9% 27,0% 

2005 36,5% 18,4% 30,1% 12,1% 2,9% 29,0% 

2007 37,5% 19,0% 29,3% 11,3% 3,0% 31,4% 

2009 37,3% 17,9% 27,5% 14,0% 3,4% 32,0% 

2011 38,2% 17,7% 26,6% 14,0% 3,6% 33,3% 

2013 39,8% 16,7% 25,8% 14,3% 3,5% 35,1% 

 

Andel av alla småbarnsavdelningar 

År -10 barn 11-13 barn 14-16 barn 17- barn 

2003 14,5% 30,9% 47,2% 7,5% 
2005 13,1% 28,0% 48,5% 10,4% 
2007 13,8% 26,9% 47,1% 12,1% 
2009 15,9% 25,2% 44,8% 14,0% 
2011 15,9% 25,0% 46,5% 12,6% 
2013 16,7% 26,1% 43,9% 13,3% 

 

  

År Genomsnittlig 

barngrupp 

Antal barn per 

årsanställd 

1990 13,8 4,4 
1995 16,7 5,5 
2003 17,2 5,4 
2007 16,7 5,2 
2013 16,8 5,3 
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3 Syfte och frågeställningar 

3.1 Syfte   
Syftet i vår studie är att beskriva hur förskollärare uppfattar att gruppens storlek och 

sammansättning har betydelse för planeringen och arbetet mot läroplansmålen i 

förskolans verksamhet. Centralt för syftet är att undersöka hur förskollärare uppfattar att 

relationerna inom gruppen påverkas av gruppens storlek samt hur samspelet mellan 

gruppstorlek och personaltäthet uppfattas. Studien ska bidra till att få en inblick i hur 

barngruppens storlek och sammansättningar kan ha betydelse vid olika aktiviteter och 

förskollärarnas möjligheter att arbeta mot målen. Detta är intressant eftersom det kan ge 

kunskap om hur verksamheten kan planeras i relation till den befintliga barngruppen. 

 

3.2 Frågeställningar 
 Vilken betydelse uppfattar förskollärarna att gruppstorleken har vid deras 

planering? 

 Vilken betydelse uppfattar förskollärarna att gruppstorleken har för arbetssättet? 

 Vilken betydelse uppfattar förskollärarna att gruppstorleken har för 

arbetsmiljön? 

 Hur uppfattar förskollärarna att gruppsammansättningen/-storleken får betydelse 

för relationerna mellan barn/barn och barn/förskollärare? 
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4 Tidigare forskning 
Under detta avsnitt presenterar vi vad tidigare forskning visar gällande hur 

barngrupperna påverkar förskolans verksamhet på olika sätt. Det har varit svårt att finna 

artiklar som rör ämnets alla delar. Vi har valt följande artiklar då vi finner vissa aspekter 

i dem relevanta när vi ska se och jämföra vårt material ur olika perspektiv som det 

tidigare har forskats kring. Sjödin (1991) och Hattie (2014) har forskat om grupper i 

skolan och vilken roll läraren har för att de ska fungera. Sjödins forskning handlar om 

grupper som har fått ett givet problem. Även barn i förskolan kan få givna problem 

ibland som vid exempelvis temaarbete då det ofta är läraren som ger instruktioner som 

barnen sedan får vara med och påverka. För att kunna titta på lärarens roll och 

förhållningssätt kommer Hattie att användas eftersom det även i förskolan är läraren 

som avgör vilket lärandeklimat det blir. I den mån det går kommer artiklarna att delas in 

efter tema. Artiklarna har bland annat sökts i Linnéuniversitetets databas Eric och 

Swepub. I andra fall har vi läst rapporter och tittat i deras referenslista för att komma till 

forskningen som rapporten bygger på. Två avhandlingar hade vi varit i kontakt med 

sedan tidigare och visste att de var relevanta för vårt ämne. 

 

4.1 Gruppstorlekens betydelse för förskolans verksamhet 
Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014) har noterat att det finns begränsat 

med forskning kring hur gruppstorleken i förskolan påverkar förskollärarnas 

arbetsvillkor och deras möjlighet att arbeta i linje med läroplanen kring barns utveckling 

och lärande. Därför har de genomfört en studie där de har varit ute på 12 förskolor och 

intervjuat två förskollärare på vardera förskola. Intervjuerna var semistrukturerade och 

varade i 40-60 minuter. Förskolorna var belägna i olika delar av landet, både i städer 

och på landsbygd och områdena hade olika socioekonomiska förutsättningar. För att få 

en spridning även av hur barngrupperna såg ut hade avdelningarna de besökte mellan 12 

och 45 barn, sju av avdelningarna hade mer än 30 barn. I studien har de noterat att 

lärarna ser på stora barngrupper som ett problem eftersom det skapar stress, en känsla 

av otillräcklighet samt att de inte hinner ge enskilda barn den uppmärksamhet som 

krävs. Gruppstorleken är inte den enda faktorn som avgör hur en grupp fungerar utan 

sammansättningen påverkar också. Om det exempelvis finns barn med särskilda behov 

fungerar de bättre i en liten grupp. Lärarna ser betydligt mer positivt på mindre grupper 

då de anser att det ger möjlighet till att arbeta mot läroplanens mål och med det 

pedagogiska uppdraget som förskolan har. Syftet med att dela barnen i mindre grupper 

är för att lättare kunna kommunicera med barnen och komma dem närmare (a.a.).  

 

Vid vissa tillfällen kan det vara en fördel att vara en lite större grupp som vid 

exempelvis bollspel och rytmik medan det vid andra lärsituationer är bättre för barnen 

att vara i en liten grupp. Lärarna i studien anser att ju fler barn det är i en grupp desto 

svårare är det att arbeta efter läroplanens riktlinjer. I stora grupper begränsas barns 

möjligheter att bli sedda och bekräftade samt att läraren i stora grupper ofta bara löser 

situationer som uppstår här och nu. Resultatet i studien visar att i stora grupper får de 

barn som ses som självständiga ofta klara sig själva samtidigt menar lärarna att en del 

barn lätt blir osynliga i gruppen. En annan konsekvens av stora grupper är att det blir 

fler konflikter vilket kan bero på att barnen har fler relationer som de måste hantera. 

(Sheridan m.fl. 2014 ). 
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Sheridan m.fl. (2014) ser i sin studie att barnen delas i mindre grupper bland annat för 

att förskolan ska kunna erbjuda en lugn miljö, för att barnen ska kunna delta i olika 

aktiviteter samt för att kunna bedriva en pedagogisk verksamhet. Trots att lärarna i 

studien pratar om att de delar i mindre grupper som om de gör det hela dagen ser 

Sheridan m.fl. att smågrupper som är organiserade av lärarna oftast bara sker under 0,5-

2 timmar på förmiddagen. Konsekvensen av det blir att barnen under större delen av 

dagen befinner sig i olika lekgrupper som de själva skapar vilket innebär att barnen 

dagligen måste relatera till många barn. Lärare menar att det i stora barngrupper är svårt 

att ha överblick vad som händer bland barnen och att de ofta hamnar i situationer som 

de måste lösa istället för att engagera sig i barnens lärande. 

 

Resultatet i Sheridan m.fl. (2014) studie visar att i en verksamhet med hög kvalitet är 

det viktigt att dela in barnen i mindre grupper eftersom det främjar barns utveckling och 

lärande och bidrar till att lärarna kan engagera sig i samspel med barnen. Genom små 

grupper får både lärare och barn bättre förutsättningar för att kommunicera och se 

varandra. Det allra viktigaste är dock att läraren har kompetens att organisera 

verksamheten och ser de möjligheter som den lilla gruppen ger i form av samspel och 

utforskande tillsammans med barnen. 

 

Kärrby (2001) noterade att barngrupperna i förskolan blev större och att antalet 

pedagoger förblev detsamma vilket innebär att personaltätheten blev låg. Syfte var att 

redogöra för vilka kvalitéer och egenskaper som kännetecknar en bra förskola. Hon har 

använt sig av sina tidigare studier som visade att föräldrarna hade tre aspekter på kvalité 

som upprepades. Dessa var att barnen har engagerade pedagoger som tar hänsyn till 

varje barn och ser varje individ, flexibel personal som tar till vara på föräldrars åsikter 

samt att det finns kompetens hos personalen. I studien har hon sett att barn lär sig 

genom att interagera och diskutera med andra barn och med vuxna. De behöver inte 

bara lära sig vad rättvisa innebär de måste också få uppleva hur det känns när de själva 

och kamrater blir rättvist behandlade. Kvalité i förskolan kan vara kopplat till hur väl 

förskolan lever upp till det som anses som viktigt till exempel vilka kunskaper, 

erfarenheter och värderingar som barnen får med sig ifrån förskolan.  

 

4.2 Planering av verksamheten 
Då en av forskningsfrågorna handlar om hur verksamheten planeras utifrån barngruppen 

finner vi artikeln som Jones (2008) har skrivit som intressant. Hon menar att genom att 

läraren planerar olika former av grupper redan innan en aktivitet ska ske främjar de 

interaktion mellan barn. Barn behöver ibland hjälp och stöttning i interaktion med andra 

och förskolläraren ska plocka bort de moment som kan vara störande. Det är viktigt att 

tänka på nya sätt för att hantera olika problem som dyker upp och inte bara göra som 

man alltid har gjort. Genom att omstrukturera verksamheten och anpassa den efter de 

barn som finns i den menar hon att många konflikter och svårigheter kan undvikas 

(a.a.). Nordin-Hultman (2004) delar Jones tankar då hon menar att genom planering 

utifrån vad som fungerar bäst för barnen kan förskolläraren styra så att det blir 

fungerande relationer mellan barn och vuxna där de vuxna ser barnen. 

 

Förskolorna är ofta inrutade i rutiner och planering som innefattar hela barngruppen. 

Ska gruppen gå ut så finns inte möjligheten att gå in och använda sig av de 

lekmöjligheterna som finns där. På detta sätt ges barnen liten möjlighet att ha inflytande 

över tid, rum samt sina aktiviteter. Då förskolans alla aktiviteter ofta ses som utveckling 
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och lärande, ses de barn som protester mot detta ofta som avvikande och att de behöver 

öva mer på just den aktiviteten exempelvis utevistelsen. Den makt och auktoritet som 

förskolan har ligger inte hos särskilda individer utan den finns i regler, rutiner och vanor 

(Nordin-Hultman 2004).  

 

4.3 Verksamhetens förutsättningar 
De förutsättningar i form av gruppstorlek och gruppsammansättning som finns på olika 

förskolor påverkar hur förskollärarna kan arbeta mot målen som finns i förskolans 

läroplan. Det är därför intressant att titta på vilka olika förutsättningar som kan påverka 

i förskolan. 

 

Johansson (2005) ser i sin undersökning att i de flesta arbetslag är ambitionsnivån hög 

och att de arbetar på ett välplanerat och systematiskt sätt. På senare tid har 

arbetsförhållandena och ekonomin förändrats vilket innebär en högre arbetsbelastning 

för personalen. Det i sin tur leder till en besvikelse hos personalen eftersom de på grund 

av arbetsbelastningen inte kan leva upp till sina ambitioner och sin kompetens. Detta 

har setts i situationer där det har varit intensivt och pressat exempelvis när många barn 

befinner sig i tamburen. Personalen blir då mer distanserad och får ett behavioristiskt 

förhållningssätt. Denna stress kan ibland sitta kvar hos personalen som då använder 

samma distanserade sätt även i situationer där de egentligen kunde ha agerat 

annorlunda. Personalen har utarbetat andra metoder för att kunna förhålla sig till den 

verklighet som de arbetar i och det innebär ibland att de minskar på ambitionsnivån 

vilket kan leda till att vissa mål i läroplanen prioriteras bort eftersom de anses vara för 

svåra att uppnå med de villkor som verksamheten har. 

 

Under 1990-talet intervjuade Lidholt (2009) personal på förskolor som då uttryckte att 

de kände sig maktlösa och funderade på vad det var de egentligen höll på med. Var det 

pedagogisk verksamhet eller bara barnpassning? De upplevde att problemet i 

småbarnsgrupper var att det var för många barn i grupperna. De hade inte möjlighet att 

se alla och möta deras behov. Enligt de måldokument som gällde då men som även 

finns med i Lpfö 98 så ska verksamheten utgå från varje barns behov och det är just det 

som personalen känner att de inte kan göra under de förutsättningar som finns. 

Personalen prioriterar omsorg och närhet till barnen vilket innebär att planerade 

aktiviteter, utflykter, dokumentation, reflektion och utveckling av verksamheten blir 

lidande. Under den tid som barnen leker är någon av de vuxna oftast sysselsatta med 

andra arbetsuppgifter exempelvis att plocka disk, tvätta, planera en samling eller 

sammanställa en dokumentation. Endast under en liten stund på dagen är det full 

personaltäthet men under den tiden ska personalen hinna få sina raster vilket innebär att 

inte ens då är det full bemanning. Barngrupperna och personaltätheten ser i stort sett ut 

på samma sätt idag som i mitten av 1990-talet med den skillnaden att det idag är fler 

små barn i förskolan. 

Nordin-Hultman (2004) skriver att människan är en social varelse som formas utifrån 

sin sociala och kulturella omgivning. Det sammanhang som en individ har vuxit upp i 

påverkar hur individen formas. Det är inte endast miljön som påverkar människan utan 

människan påverkar även miljön. Hur barn är och vad de ger uttryck för beror på 

situationen och miljön de vistas i. Det finns situationer där barnet kan vara 

uppmärksamt vilket leder till en bra lärsituation medan barnet i andra situationer kan ha 

svårt att fokusera. Barnet påverkas av den psykiska miljön om hur andra ser på dem och 
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hur de bör vara ”…när man säger något om ett barn, säger man därmed också alltid 

något om barnets sammanhang och miljö” (Nordin-Hultman 2004:176).  

 

Hattie (2014) menar att redan när ett barn kommer till skolan första gången har den med 

sig erfarenheter som kommer att påverka skolresultatet. Dessa påverkansfaktorer 

kommer från hemmet, familjen, samhället och kulturen. Barn tar med sig tidigare 

erfarenheter från familjen och förskolan som sedan tillsammans med barnets 

personlighet ligger till grund för framtida skolresultat. Skolan kan påverka barns 

inställning till lärande och deras prestationer men oftast finns redan denna inställning 

hos barnet innan det börjar skolan. Om två barn däremot har samma förutsättningar för 

studier spelar det större roll vilken lärare de har än vilken skola de går på eftersom det 

tydligare går att se en variation inom en skola än mellan skolor. Fokus ligger ofta på 

studieresultat kopplat till skola, klasstorlek, lärarnas utbildning och så vidare, men 

enligt Hatties (2014) barometer spelar dessa faktorer liten roll. Det som betyder något är 

lärarens relationer till barnen. Sjödin (1991) anser också att läraren har en stor påverkan 

men att det är lärarens instruktion som påverkar mest. Ger läraren instruktion om 

samarbete kommer det leda till en form av interaktion medan om lärarens instruktion är 

mer tävlingsinriktad kommer det att leda till en annan form av interaktion (a.a.). 

 

Sjödin (1991) menar att det finns fyra faktorer som var för sig påverkar interaktioner i 

grupper. Dessa är gruppstorlek, gruppsammansättning, gruppnorm och problemtyp 

eftersom dessa påverkar interaktionen i gruppen kommer de på olika vis även att 

påverka produktiviteten. Gruppstorleken bidrar med att det finns fler kompetenser 

(resurser) att tillgå men samtidigt är det svårare att kommunicera med alla i gruppen om 

den blir för stor. Han menar att individens olika resurser visar sig i olika sammanhang, 

alltså i olika gruppsammansättningar och de normer som finns i en grupp kan påverka 

hur gruppen använder sina resurser (a.a). Hattie (2014) har däremot sett i sina resultat 

att det endast finns en svag tendens till att klasstorleken påverkar. En mindre grupp kan 

ge bättre studieresultat men det är svårt att generellt säga att det är så. Dock 

rekommenderar han inte att öka klasstorleken. En bra lärare handlar inte endast om barn 

med bra studieresultat utan även om att lärarna har haft goda relationer med barnen och 

engagerat sig i sitt ämnesområde samt i deras studier. Andra faktorer som inte har någon 

påverkan på studieresultatet är bland annat integrering, nivågruppering och 

åldersblandade/åldershomogena grupper. Det som däremot har stora positiva effekter är 

sådant som kan ses inom skolor som klassrumsklimatet, kompisars inflytande samt 

frånvaro av barn som stör arbetsron. Det visar sig även att anpassa läroplanen så att den 

utmanar barnen har en positiv effekt. Resultatet av studien visar i huvudsak att för att 

skapa positiva effekter behövs en lärare som använder sig av speciella 

undervisningsmetoder, som har höga förväntningar på barnen samt har en förmågan att 

skapa goda relationer till dem. 
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5 Begreppsdefinition 
 

Grupp 

Nilsson (1993) beskriver att det finns vissa kännetecknen för en grupp. Han menar att 

gruppen är individer som har någon form av relation till varandra vilket gör att de kan 

kallas en enhet. I en grupp sker ömsesidig påverkan mellan individer, där de samspelar 

med varandra för att nå gemensamma mål. Han menar att en grupp även kan vara 

individer som anser sig tillhöra samma sociala status. ”Två eller fler personer som 

befinner sig i en dynamisk interaktion, vilket förutsätter att personerna är ömsesidigt 

medvetna om och tar hänsyn till varandra, samt att relationen har någon tidsmässig 

(förfluten eller förutsedd) kontinuitet” (Thornberg 2004:11). Då vi använder begreppet 

grupp menar vi en samling av barn oavsett om det är hela barngruppen eller de mindre 

indelade grupperna. 

 

Förutsättningar 

Vi lutar oss på Skolverkets (2013a) definition av begreppet förutsättningar som bland 

annat innebär barns ålder, personalens kompetens, personaltäthet, miljöns utformning 

samt barngruppens sammansättning och storlek. Framförallt är barngruppens 

sammansättning och storlek, miljöns utformning och personaltäthet intressant för 

studien. 

 

Kvalité  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att kvalité på förskolan handlar om att 

barnen ska få de förutsättningar som behövs för att lära, utvecklas och känna 

välbefinnande i verksamheten. Det viktigast i kvalitén är förskollärarnas och 

pedagogernas ”kompetens och förmåga att möta och förhålla sig till barnen utifrån sina 

egna premisser” (Sheridan & Pramling Samuelsson 2009:14). 
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6 Teorianknytning 
Här kommer det att presenteras teorier som vi kommer att analysera vårt material 

utifrån. Teorierna vi kommer att presenteras nedan är det sociokulturella perspektivet 

samt olika teorier kring grupper.  

 

6.1 Det sociokulturella perspektivet  
I det sociokulturella perspektivet är det samspelet mellan barn och vuxna som ligger i 

fokus samt språket och tänkandet. (Hwang & Nilsson 2011). Hur individen kommer att 

formas menar Vygotskij beror på vilka biologiska och sociala villkor som man utsätts 

för. Han menar vidare att det är individens egna erfarenheter som kommer påverka 

utvecklingen och lärandet. Det är alltså sammanhanget som avgör hur individen 

utvecklas och lär sig, inte läraren (Vygotskij 1999a). Individens utveckling kan ses som 

ett resultat av dessa sammanhang (Hwang & Nilsson 2011).  

 
6.1.1 Miljö 

Det är den sociala miljön som barnet vistas i som kommer att påverka hur denne lär sig 

och utvecklas och i dessa sociala sammanhang finns bland annat läraren. Vygotskij 

menar att lärare både är organisatörer över de sociala sammanhangen som skapas 

samtidigt som de är en del av dem. Det går inte att säga var kroppen slutar och miljön 

börjar eftersom även döda ting kan få en aktiv roll när de används i sociala sammanhang 

(Vygotskij 1999a). Det kan vara vid exempelvis en samling där ett gosedjur kan komma 

in och prata om vad man får göra och inte göra på förskolan. Gosedjuret blir då 

levandegjort trots att det egentligen är ett dött ting. Även Nilsson (2005) menar att 

omgivningen påverkar människan eftersom det i grupper finns både bestämbara och 

obestämbara element. Det bestämbara grundar sig i att alla människor på ett sätt är lika 

vad det gäller det fysiska, alla består av kött, ben, blod och liknar varandra om man 

jämför med andra levande arter. Det obestämbara handlar om att alla människor trots 

sina lika yttre befinner sig i ett samhälle som påverkar och formar dem vilket gör dem 

individuella med olika personligheter, behov och mål. De obestämbara elementen gör 

att det är omöjligt att förutspå hur exempelvis en planerad aktivitet kommer att gå. Även 

om aktiviteten är planerad och förberedd noga är det inte säkert att det kommer att gå 

som planerat. En sak som fungerade förra gången kanske inte fungerar nästa. Detta visar 

att människor och grupper är både lika och olika. Det faktum att grupper består av olika 

individer med olika intressen och mål gör att det är svårt att förutsäga hur en grupp 

kommer att fungera och agera. Det går att försöka förutse men det går inte veta förrän 

efteråt om den förutsägelsen kommer att stämma.  

 
6.1.2 Proximala utvecklingszonen 

För att utmana barnen i den proximala utvecklingszonen finns två nivåer att ta hänsyn 

till, barnets aktuella utvecklingsnivå och dess närmaste utvecklingsnivå. Den närmaste 

utvecklingsnivån som barnet har är det som barnet kan klara av med hjälp av en annan 

individ som besitter mer kunskap för att klara av det. Den aktuella utvecklingsnivå kan 

åldersbestämmas på så sätt att barnet kan ha en aktuell utvecklingsnivå som en 5-åring 

men det är inget som säger att barnet måste vara fem utan det är individens 

utvecklingsnivå som ligger där (Vygotskij 1999b). Med den proximala 

utvecklingszonen menas att förskolläraren eller annan vuxen utgår från vad barnet redan 

kan och utmanar barnet på en precis lagom nivå för barnets utveckling, alltså bygger 

vidare på den kunskap som barnen redan har. Att utmanas i den proximala 
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utvecklingszonen och med hjälp av en mer erfaren vuxen eller ett annat barn är en viktig 

förutsättning i det sociala samspelet. Det är bra för individens utveckling att kunna klara 

av något tillsammans med andra. Både den formella och informella lärsituationen är 

viktig för barns utveckling och lärande (Hwang & Nilsson 2011). Vygotskij anser att 

utveckling och lärande är processer som ständigt pågår. Då en individ har förstått och 

behärskar ett begrepp eller en färdighet är det en möjlighet att lära sig att behärska något 

nytt. Han menar vidare att det är i den proximala utvecklingszonen som individen är 

mer mottaglig för att ta till sig nya kunskaper (Säljö 2012). Ur ett sociokulturellt 

perspektiv innebär det att individens utveckling sker både inifrån och ut och utifrån och 

in samt att utveckling och lärande går hand i hand (Hwang & Nilsson 2011). 

 
6.1.3 Intresse 

Kunskap som inte används är inte kunskap utan bara information. För att det ska bli 

kunskap måste informationen bearbetas av individen som då gör kopplingar och 

tolkningar av den information som de fått. Barnens intresse har en betydande roll för 

utveckling och lärande. Innan barnen uppmanas att göra eller vara med i en aktivitet är 

det viktigt att barnets intresse väcks samt att barnet är moget för den. När dessa faktorer 

finns blir barnet mer aktivt och läraren behöver endast finnas där för att stötta när det 

behövs (Vygotskij 1999a). 

 

6.2 Grupper 
Grupper kan vara olika stora men det inte bör vara mer än 4-8 individer i gruppen om 

det ska vara möjligt att arbeta med relationer, om diskussioner däremot ska föras bör 

inte gruppen bestå av mer än 10-15 individer. Blir gruppen större än 15-20 personer blir 

det svårt att överblicka vad som händer vilket leder till att det lätt bildas undergrupper 

(Nilsson 1993). 

 

För den enskilda individen är det viktigt att ha en grupptillhörighet eftersom den ger en 

spegling av sig själv genom andra och det stärker självkänslan. Att sakna 

grupptillhörighet kan resultera i dålig självkänsla, dålig självbild och bristande 

impulskontroll. Alla människor har ett behov av att duga eftersom det bidrar till en 

positiv självbild. Det viktigaste är dock att få bekräftelse oavsett om den är positiv eller 

negativ eftersom det visar att man är någon. Får personen inte positiv bekräftelse kan 

den istället börja söka negativ uppmärksamhet eftersom det viktigaste är att få någon 

form av bekräftelse (Nilsson 2005). 

 

En grupp kan inte organiseras på måfå eftersom den då riskerar att bli ineffektiv. Det 

finns fyra svårigheter som medlemmarna i en grupp kan möta, det handlar om 

engagemang, samarbetsförmåga, att dela med sig av uppfattningar och erfarenheter samt 

att ha en idé om hur grupper brukar fungera. Om medlemmarna lyckas övervinna dessa 

svårigheter gör det att gruppen blir mer sammansvetsad med fungerande relationer och 

ett bra klimat. Om inte svårigheterna övervinns kan det istället leda till spänningar och 

konflikter vilket kan resultera i att gruppen inte fungerar så bra (Nilsson 2005).  

 
6.2.1 Olika typer av grupper 

Thornberg (2004) skiljer också på primärgrupp och sekundärgrupp. Primärgrupp är ofta 

familjen och de närmsta vännerna. Det är en i regel liten och stabil grupp med nära 

relationer och en lång gemensam historia. Sekundärgrupper är ofta lite större och kan 
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vara organisationer eller föreningar. I en sådan grupp är relationerna mer opersonliga 

och medlemmarna interagerar inte med alla i gruppen. 

 

Informella grupper bildas spontant utifrån gemensamma intressen och bygger på 

relationer. Det finns ingen uttalad ledare utan det kan variera. Ett exempel på en 

informell grupp är barn som leker tillsammans. Formella grupper är mer sammansatta 

för ett bestämt syfte eller uppgift och har mer uttalade regler. Gruppen har också en 

formell ledare. Exempel på formella grupper kan vara kommittéer och arbetsgrupper, 

men det kan också vara en förskolegrupp som delas in i mindre grupper (Jfr. Thornberg 

2004). 

 

6.3 Gruppens betydelse för måluppfyllelsen 

För att en grupp ska existera krävs det sammanhållning vilket kännetecknas av 

acceptans mot gruppens medlemmar och att de har kul tillsammans. Det är svårt att säga 

en ideal storlek på en grupp eftersom det kan variera då det är olika faktorer som spelar 

in. Dessa faktorer är vilka individer som ingår i gruppen, vilken uppgift som gruppen 

har, vilken situation den befinner sig i, vilken utvecklingsnivå som deltagarna har samt 

vilken organisation och ledarskap som finns. I en grupp finns det många olika relationer 

och ju fler som finns i gruppen desto fler relationer. Om det är två personer i en grupp 

finns det bara en möjlig relation medan i en grupp med tre personer finns det fyra 

möjliga relationer och om gruppen har 15 medlemmar finns det så mycket som 450 

möjligheter till olika relationer. Ju större gruppen är desto mindre tenderar 

medlemmarna att känna ansvar eftersom en eventuell frånvaro i en liten grupp är mer 

kännbar än i en stor grupp. Genom rollfördelning i gruppen går det att fylla minst tre 

funktioner. Det skapar struktur i gruppen, arbetsfördelning samt trygghet eftersom 

gruppmedlemmarna vet vad som kan förväntas av olika personer och det leder till att 

individen får en bestämd plats i gruppen. En typ av roller är exempelvis elev – lärare 

(Nilsson 2005).  

 

6.4 Sammanfattning 
För att kunna analysera och diskutera resultatet kommer den sociokulturella teorin att 

användas för att se hur individer och miljöer samspelar med varandra. I teorin har ni 

också kunnat läsa om olika typer av grupper där individerna samspelar mer eller mindre 

med varandra. Dessa typer kommer att användas i analysen för att se vilka som återfinns 

i förskolan och i vilka sammanhang de förekommer. Teorin handlar också om hur 

grupper påverkar interaktion och lärande detta kommer att appliceras på resultatet för att 

se vilken påverkan barngruppens storlek och sammansättning har på arbetssättet.  
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7 Metod 
Studien kommer att ha en fenomenografisk ansats eftersom vi vill ta reda på hur 

personalen uppfattar att deras arbete påverkas av barngruppens struktur. I 

fenomenografin är man intresserad av människors erfarenheter och tankar kring olika 

fenomen. Vi kommer dock inte ha möjlighet att samla in material tills inget nytt 

framkommer vilket fenomenografin förespråkar eftersom vår studie är tidsbegränsad 

(Jfr Kihlström 2007b). 

 

7.1 Urval 
Sex förskollärare med flerårig erfarenhet har intervjuats på sex olika avdelningar på fem 

förskolor i en och samma kommun. Anledningen till att alla respondenter arbetar inom 

samma kommun är att vi finner det intressant att se hur olika förskolor kan organisera 

sig trots att de har samma ekonomiska förutsättningar och samma huvudman. Generellt 

varierar barnantalet under dagen i alla grupper eftersom de har 15-timmarsbarn och barn 

med föräldrar som arbetar skift. Det är endast en avdelning som har en barngrupp där 

nästan alla barn är på förskolan heltid. Namnen är fingerade och förskollärarna kallas 

för Carin, Petra, Emilia, Margareta, Mariana och Kerstin. Carin arbetar på en förskola 

med tre avdelningar. På hennes avdelning som är en 3-4-årsavdelning går 17 barn. Petra 

arbetar på en förskola med två avdelningar. Hennes avdelning är en 1-6-årsavdelning 

med 18 barn. Emilia arbetar på en förskola med två avdelningar. På hennes avdelning är 

det 13 barn som är mellan 3 och 6 år. Margareta arbetar på en förskola med fem 

avdelningar. På hennes avdelning är barnen 3-6 år och det är 15 barn inskrivna. Mariana 

arbetar på en förskola med två avdelningar. Hennes avdelning är en 3-6-årsavdelning 

med 17 barn. Kerstin arbetar på en förskola med fem avdelningar och hennes avdelning 

är en 1-6-årsavdelning med 17 barn. Förskollärarna benämner avdelningarnas 

åldersindelningar lite olika antingen är barnen upp till 5 år eller upp till 6 år detta är inte 

relevant för studien och fortsättningsvis kommer upp till 6 år användas för att det ska bli 

enhetligt.  

 

7.2 Genomförande 
För att reda på förskollärarnas tankar bedömdes att personliga intervjuer var en lämplig 

metod. I en personlig intervju arrangeras ett möte där respondenten och den som 

intervjuar träffas personligen. Eftersom respondenterna skulle få möjlighet att utveckla 

sina resonemang gled intervjuerna mellan att vara semistrukturerade och ostrukturerade. 

Det innebar att det fanns färdiga teman som vi ville veta mer kring och frågorna var 

formulerade, men det fanns en öppenhet för respondenternas svar och vart det ledde 

(Jfr. Denscombe 2009). Denscombe menar att det är osannolikt att en intervju antingen 

är semistrukturerad eller ostrukturerad utan att det är mer sannolikt att intervjun varieras 

emellan dessa två. För att minska risken att påverka respondenterna svar intogs en så 

neutral hållning som möjligt.  

 

Inför intervjun läste vi in oss på tidigare forskning och teorier kring grupper och dess 

olika möjligheter och förutsättningar. Innan intervjufrågorna formulerades gjordes ett 

syfte och frågeställningar. Intervjufrågorna formulerades på ett sådant sätt att svaren på 

frågorna sammantaget skulle kunna besvara syfte och frågeställningar. Det är viktigt att 

respondenterna får möjlighet att utveckla sina resonemang och därför formulerades 

frågorna på ett sådant sätt att de inte var ledande utan tillät respondenterna att svara fritt. 

Genom att spela in intervjuerna kan de lyssnas på om och om igen. Det gör att det är lätt 
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att uppfatta om en fråga har blivit felaktigt ställd eller om en följdfråga har blivit 

ledande. I de fall detta har hänt har svaret bortsetts från i resultatet. Om endast 

anteckningar hade gjorts hade det varit svårt att upptäcka eventuella ledande frågor. Det 

är också stor risk att en del av intervjun går förlorad eftersom det är svårt att hinna 

anteckna i samma takt som respondenterna ger svar. Något annat som är viktigt att 

tänka på är att låta respondenterna tänka klart innan man börjar ställa följdfrågor eller 

omformulerar sig (Jfr. Kihlström 2007a). Under intervjuerna har varför-frågor undvikits 

eftersom Hultgren (2013) menar att dessa kan tolkas som negativa och ifrågasättande. 

Var intervjun sker och placering i förhållande till varandra menar Kihlström (2007a) är 

av stor vikt eftersom det kan påverka om ögonkontakten blir naturlig eller inte, hur bra 

ljudet tas upp vid inspelningen samt om det är andra som kan komma in och störa under 

tiden. Intervjuerna har därför skett på dagtid i förskolornas personal eller mötesrum och 

har tagit 20 till 40 minuter i anspråk. Dessa platser har valts då det har varit mest 

praktiskt då intervjuerna har skett på respondenternas reflektionstid eller i anslutning till 

deras arbetstid. Det är också en miljö där respondenterna känner sig trygga vilket leder 

till att relationen blir mer jämbördig. Intervjuerna delades upp mellan oss så att vi fick 

tre var. För att respondenten inte skulle känna sig i underläge gjordes intervjuerna med 

endast en av oss närvarande. En av oss hade kunnat göra alla intervjuerna ensam men 

beslut togs om att det var mer rättvist om båda fick chansen att göra intervjuer och på så 

sätt också få en större förståelse för empirin. 

 
7.2.1 Forskningsetiska övervägande 

När arbetet genomfördes togs hänsyn till de forskningsetiska principerna. 

Respondenterna fick ett brev med information om vad intervjuerna gick ut på, vad de 

skulle användas till, att de kunde avbryta sin medverkan när de ville samt att de kommer 

vara anonyma. Detta finns beskrivet i informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och 

samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2002).  

 

Hermerén (2011) menar att det är författaren som ansvarar för att citat och 

referenshantering sker på ett korrekt sätt. Författaren får inte endast ta del av material 

som stödjer den egna tesen utan måste även ta del av forskning som talar emot, detta för 

att få en mer objektivt resultat. För att undersökningen skulle bli så objektiv som möjligt 

är referenshanteringen gjord på ett korrekt sätt och det finns olika typer av forskning 

och teorier. Alla vetenskapliga texter ska vara objektiva men vi är medvetna om att 

tidigare erfarenheter ligger till grund för hur materialet bearbetas och tolkas även om 

intentionen är att vara neutrala. 

 

Allwood och Erikson (2010) beskriver några olika sätt att se på validitet. Ett av sätten är 

att forskningen ska vara trovärdig, går att lita på samt går att bekräfta. Avsikten med 

studien är att den ska vara trovärdig det vill säga att det som skrivs inte är lögner. Enligt 

Allwood och Erikson (2010) innebär objektivitet att forskaren så långt som det är 

möjligt bortser från sina förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Forskaren ska 

också undvika att ta ställning under pågående forskning. Med tanke på att det är 

omöjligt att bli helt objektiv finns det dock ingen garanti för att resultaten vid en 

eventuell validitetskontroll blir exakt likadana. Vår ambition var naturligtvis att komma 

så nära objektiviteten som möjligt men tidigare erfarenheter och uppfattningar kommer 

precis som Allwood och Erikson (2010) säger att påverka tolkningen av empirin. En 

annan forskare med andra uppfattningar och erfarenheter kan därmed göra andra 

tolkningar av empirin och kan därför komma fram till annorlunda resultat. 
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7.2.2 Metoder för att bearbeta och analysera 

Inför analysarbetet kodades och grupperades datan i olika teman och kategorier vilket 

innebar att i detta skede av analysen användes en kvalitativ metod. Precis som 

Denscombe (2009) och Karlsson (2007) skriver är det svårt att särskilja det kvantitativa 

och kvalitativa eftersom forskning ofta innehåller båda delarna. När materialet var kodat 

och tematiserat analyserades det utifrån vad respondenterna hade gett uttryck för i 

förhållande till tidigare forskning och teorier.  

 
7.2.3 Hur redovisas resultatet 

Empirin gicks igenom för att leta efter gemensamma nämnare i svaren och sådant som 

skiljer dem åt. Resultatet redovisas i tematisk form eftersom materialet är sorterat 

utifrån hur svaren i intervjuerna kan kategoriseras. För att belysa svaren användes i 

vissa fall citat för att få respondentens exakta ord. I viss mån presenteras analysen på ett 

kvantitativt sätt i de fall då respondenterna har svarat på lika sätt. Då kommer dessa att 

klumpas ihop till siffror istället. 

 

7.3 Metodkritik 
En av respondenterna efterfrågade att få frågorna i förväg, vi bedömde att det inte 

spelade någon roll för resultatet så det fick hon. Vi upplevde att denna respondent hade 

hunnit tänka igenom hur de verkligen gör i verksamheten därför borde även övriga 

respondenter fått samma möjlighet. En nackdel med att respondenterna får frågorna i 

förväg skulle kunna vara att förskollärarna ger ett genomtänkt svar om hur 

verksamheten borde vara snarare än hur den verkligen är. En annan aspekt för att 

respondenterna skulle fått liknande förutsättningar är att alla intervjuer skulle ha 

genomförts av samma person eftersom de föregående intervjuerna bildar en ryggsäck 

som tas med in i nästa intervju vilket kan påverka vilka följdfrågor som ställs. När vi 

var två som intervjuade blev det olika följdfrågor som handlade om olika saker. I två av 

intervjuerna kom följdfrågor kring miljöns betydelse upp, men dessa frågor har inte de 

andra respondenterna fått möjlighet att besvara. Några av dem har varit inne på området 

men inte fått möjlighet att vidareutveckla, vilket hade varit en intressant aspekt. En 

annan kritisk aspekt är att intervjuerna är gjorda på förskolor som vi känner till sedan 

tidigare vilket innebär att vi vet mer om verksamheten än vad som kommit fram i 

svaren. Detta skulle kunna leda till att saker tolkas in som egentligen inte har blivit 

sagda. För att undvika detta har fokus legat på vad förskollärarna verkligen har sagt. 
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8 Resultat och analys 
Respondenterna som intervjuades arbetar på förskolor inom en och samma kommun. 

Namnen som används är som tidigare nämnts fingerade. Carin arbetar på en 3-4-

årsavdelning, Petra och Kerstin arbetar på 1-6-årsavdelningar och Emilia, Margareta 

och Mariana arbetar på 3-6-årsavdelningar. På avdelningarna varierar barnantalet 

mellan 13-18 barn. Detta kan med dagens mått mätt anses som små till normalstora 

barngrupper. I kaptilet kommer först resultatet redovisas för att sedan följas upp med en 

analys efter varje huvudrubrik. 

 

8.1 Förändringar inom yrket 
Alla respondenter är överens om att yrket har förändrats under den tid som de har varit 

verksamma och det gäller oavsett om de arbetat 6 år eller 35 år. Två av respondenterna 

menar att en förändring var när läroplanen kom, en av dem fortsätter med att det har 

förtydligat lärarens uppdrag och ansvar. Samtliga respondenter anser att allt mer av 

deras arbete ligger på administrativa uppgifter som exempelvis dokumentation, 

likabehandlingsplan och systematiskt kvalitetsarbete. I och med läroplanens tillkomst 

ska den finnas med i allt. En av respondenterna menar att det tar fokus från 

barngruppen. Hon menar att tidigare låg fokus på att planera en bra aktivitet och att vara 

närvarande i barngruppen. Nu har fokus förflyttats till dokumentationen vilket hon anser 

innebär att planeringen blir lidande och att pedagogerna inte längre är 100% närvarande 

eftersom de hela tiden funderar på vad som ska dokumenteras och fotograferas. Andra 

förändringar som respondenterna ser är att tidigare delades inte barngruppen in på 

samma sätt som den gör idag utan då var alla barn närvarande vid exempelvis en 

samling. Planeringen såg också annorlunda ut och en av förskollärarna uttrycker att de 

var mer styrande tidigare och att pedagogerna gjorde en planering utan hänsyn till vad 

barnen visade intresse för. Idag har de en mer utforskande verksamhet med barnens 

intresse som utgångspunkt. En tredje respondent menar att barngruppen har ändrats 

under hennes tid i yrket.  

 
Det är mer utmanande barn än vad det var när jag slutade [...]. Då när jag 

slutade var jag ju, jag var både […] [på] en småbarnsavdelning med 1-3-

åringar plus att jag var med 4-6-åringar och jag kan känna att det är mer 

utmanande idag med barnen än vad det var då (Kerstin). 
 

Två av respondenterna tar upp att personaltätheten har förändrats under deras tid som 

förskollärare. En menar att tidigare var det 3 heltidspedagoger på 15 barn medan det 

idag anses som normalt med 2,75 tjänster på 20-21 barn. Den andra menar att det är 

lättare att få verksamheten att fungera om pedagogerna arbetar mindre tid eftersom det 

då blir fler vuxna i verksamheten mot om alla i personalen arbetar heltid. Förr var det 

inte så många som arbetade heltid utan då kunde det vara 4 pedagoger som delade på 

3.0 tjänster. Idag tittar huvudmannen endast på hur många procents tjänst som en 

avdelning ska ha och inte på hur många personal som behövs “... man ser ju liksom bara 

sysselsättningsgraden 2,875, skit samma om det är 3 vuxna eller 5 vuxna som delar på 

det” (Petra). Samma respondent uttrycker också att förr arbetade inte föräldrarna heltid i 

samma utsträckning som idag vilket också påverkar barngruppen.  

 
Jag tycker att man är väldigt snabb på, så fort det blir mindre barn i 

barngruppen att dra ner på tjänsterna men det är liksom inte riktigt åt andra 

hållet, får man fler barn är man ju inte så snabb att lägga på procent utan då ska 

man avvakta (Emilia). 
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Analys 

Respondenterna har i intervjuerna synliggjort att verksamhetens mål har förändrats 

under deras yrkesverksamma tid. Alla dessa förändringar sammantaget leder till att 

förskollärarna känner att de inte hinner och har förutsättningarna att utföra sitt arbete. 

Detta har även Lidholt (2009) sett i sin studie men där prioriterar personalen omsorg 

och närhet till barnen medan planerade aktiviteter, utflykter, dokumentation och så 

vidare blir lidande. Även Johansson (2005) har i sin studie sett att förutsättningarna för 

att arbeta mot uppdraget saknas då vissa av läroplanens mål prioriteras bort eftersom de 

ses som för svåra att arbeta mot. Känslan av att inte hinna planera en bra verksamhet 

samt vara närvarande i barngruppen har även Sheridan m.fl. (2014) sett att 

förskollärarna har gett uttryck för i deras studie. 

 

Genom att förskollärarna planerar aktiviteter utifrån barnens intresse leder det till att de 

på ett bättre sätt lever upp till uppdraget eftersom det står i läroplanen att barnens 

intresse ska uppmärksammans. För att elever ska lära menar Hattie (2014) att det är 

viktigt att läraren anpassar aktiviteterna efter elevernas intresse. Vygotskij (1999a) delar 

tankarna om att elevernas intresse är viktigt för lärande eftersom det annars endast blir 

informationsöverföring som inte leder till kunskap.  

 

8.2 Gruppstorlek 
En respondent menar att det var för många barn under våren då det vissa dagar var upp 

till 27 barn. Trots att de fick extra personal så hjälpte inte det eftersom barngruppen var 

för stor. Samma respondent menar också att i vissa sammanhang kan till och med åtta 

barn var för mycket som vid exempelvis en temasamling där barnen ska berätta saker 

för varandra. Hon menar att det då är svårt för barnen att orka lyssna på alla kamrater i 

gruppen. 

 
8.2.1 Betydelse för planeringen 

Alla respondenter menar att de lägger sina scheman efter de tider som barnen är på 

förskolan. De försöker ha mest personal när barnantalet är som högst. På en avdelning 

där nästan alla barn är under hela dagen uttrycker de att de måste töja på sig så mycket 

som möjligt för det ska finnas personal under hela barnens dag. Fem av respondenterna 

nämner sin rätt till rast och att den som kommer först på morgonen har sin halvtimmes 

rast på förmiddagen medan övriga endast har en kort fikapaus då. Det varierar mellan 

förskolorna om det sker på någorlunda fasta tider eller om det är lite flexibelt utifrån när 

det passar verksamheten. 

 

Två av respondenterna nämner att en fördel med att dela in i grupper är att det blir mer 

ensamarbete vilket leder till att de kan vara mer närvarande med barnen. En av dem 

menar att när det finns andra vuxna med så blir samtalet lätt med den vuxne istället för 

med barnen. Den andra menar att när det finns två vuxna i exempelvis en temagrupp 

kan barnen få svårt att veta vem det är som de ska vända sig till. Tre av respondenterna 

uttrycker att de i matsituationen sitter en vuxen per bord vilket de ser som positivt 

eftersom de då får tid att se och samtala med de barn som finns vid just deras bord. 

 
Det är ju jätteroligt att vara ute själv med dom på gården om man säger, då kan 

man ju delta mycket mer i deras lek. Då är det ju ensamjobb men jag tycker, jag 

kan tycka att det är roligt att jobba ensam ibland eller det är ju roligt för då 

kommer man mycket närmare och att sitta själv vid matbordet är mycket roligare 

så att säga än om man säger att du sitter mitt emot och det blir lite vuxensamtal. 
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Nä då är det barnen och jag. Då får dom mycket mer talutrymme och jag kan 

visa intresse för det dom [säger] då blir det ju det där samspelet (Mariana). 

 

Nästan alla respondenterna nämner att det är genom indelningar som de ges möjlighet 

att lägga fokus på de barn som ingår i den mindre gruppen. Samtidigt säger flera av 

respondenterna att det finns dagar då de går hem på eftermiddagen och inte vet vad 

några av barnen som befunnit sig på avdelningen har gjort.  

 
8.2.2 Betydelse för måluppfyllelsen 

Fyra av respondenterna menar att en positiv aspekt av stora barngrupper är att det är 

större sannolikhet att barnen hittar en kamrat som de fungerar tillsammans med. En av 

dessa respondenter menar också att det kan vara positivt för de barn som kräver 

utmaningar. Samtidigt menar flera av respondenterna att för att det ska fungera med en 

stor barngrupp krävs förutsättningar för att det ska fungera. 

 
… vi pedagoger vi räcker aldrig till, vi pedagoger blir stressade, man känner 

sig otillräcklig, man hinner inte dokumentera som vi ska göra, det går åt 

mycket energi, och barnen får ju hela tiden ”slåss” om uppmärksamheten eller 

slåss inte så men de vill ju ha uppmärksamhet och då ibland med 17-20 barn är 

det ju klart att ibland måste höras och synas för att få uppmärksamhet och det 

blir rörigt, högre ljudnivå, det blir större konkurrens bland saker, så jag är ju 

inte glad i stora barngrupper det är jag inte (Carin). 
 

När barngruppen blir för stor för sitt sammanhang menar respondenterna att det leder 

till att det blir mer rörigt och det är svårare att kontrollera gruppen. Andra respondenter 

uttrycker att de har svårt att överblicka vissa situationer, att det blir svårt att greppa 

situationer med för mycket barn samt att det är skönt när det är lite lugnare.  

 
… man ska skapa nära relationer till ett fåtal barn, för det blir ju så otroligt 

många möten för barnen om man är i en grupp på 20 hela dagen. Det är ju 

liksom inte rimligt alla dessa möten, alla 1000-tals möten och konstellationer 

som blir på en dag (Mariana). 
 

En av anledningarna till att barngruppen delas in i mindre grupper under dagen är för att 

både barn och vuxna ska få mer nära relationer till varandra. Gruppindelningen är av 

betydelse för samspelet med barnen. Är det lite färre barn är det lättare att få till ett 

samtal och precis som Mariana säger “skapa en god relation och det gör man ju ofta 

genom att samtala med barn och visa att jag är uppriktigt intresserad av dig”. Samtidigt 

ger några av respondenterna exempel på situationer de känner att de inte ser alla barn. 

Ett exempel är tambursituationen när ett barn får hjälp att klä sig medan de andra väntar. 

Ett annat exempel är vid utevistelsen då gården kan vara utformad på ett sätt där det är 

svårt att ha överblick på vad som sker. Ett tredje exempel på när barn kan försvinna i 

gruppen är de barn som är tysta och bara flyter med och sköter sig själva, det kan 

sammanfattas med orden: “… det är ju mycket det att du inte kan greppa hela 

situationen. Att dom är för många helt enkelt” (Petra). 

 

I våra intervjusvar framkommer det inte så många negativa aspekter av små barngrupper 

men en av respondenterna menar att det kan vara svårare att hitta kamrater i en liten 

grupp och en annan menar att gruppen inte heller får bli för liten eftersom “man behöver 

många individer som utmanar och utvecklar varandra” (Emilia). Det som framkommer 

hos respondenterna som positivt med små grupper är att det blir kvalitet och att man 

hinner se och höra alla barn vilket bidrar till en trygghet. En av respondenterna menar 
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att det är vetenskapligt bevisat att barn lär sig bättre i små grupper. I små barngrupper 

blir det lugnare tempo och pedagogerna blir tillfreds med arbetet och de har mer tid för 

att genomföra saker tillsammans med barnen. Flera av respondenterna är överens om att 

när barngruppen är mindre kan de vara mer flexibla och låta barnen ha mer inflytande. 

När barngruppen är större menar de att det krävs mer struktur för att få det att fungera. 

På en respondents avdelning har de en lista med kolumner så att de inte missar något 

barn. “...För att inte tappa har vi gjort en lista på barnen så har vi en massa kolumner så 

har vi då skrivit inflytande på en och så kryssar vi i när dom har fått göra” (Margareta).  

 

En av respondenterna menade att barn inte alltid vill bli sedda och att det måste 

förskollärarna acceptera. Hon menade att barnen måste få ha sin integritet och ha rätt till 

att ibland få stänga in sig och leka ifred. Barnen ges då möjlighet att själva få ta ansvar 

för att leken fungerar. En respondent menar att barn måste få tillfällen där de får sitta 

ifred och pyssla och leka utan en massa runt omkring, men det kräver att det finns 

förutsättningar för det och att det finns lite skrymslen och vrår där barnen kan dra sig 

undan. 

 

Barnen får ta ansvar på olika sätt på avdelningarna på förskolan. Hos en av 

respondenterna låter de barn som är över 4 år leka själva på gården under ansvar. En 

respondent nämner att de delar in barnen i två grupper under vissa perioder av dagen 

eftersom en pedagog är på rast och den andra blir ensam kvar. Dessa grupper innebär att 

de äldre barnen i stor utsträckning får klara sig själva i en del av avdelningen vilket hon 

menar gör barnen mer självständiga eftersom de får ta eget ansvar. En av de intervjuade 

ger de stora barnen på avdelningen ansvar genom att låta dem gå till det stora 

gemensamma rummet på förskolan och leka. Hon menar att de klarar det och kommer 

och hämtar en personal om de skulle behöva hjälp eller om något händer. 

 
Analys 

Förskollärarna som har intervjuats menar att hur de delar in barnen beror på situation 

och syfte. I vissa situationer där syftet är att vuxna ska skapa relationer till barnen kan 

gruppen med fördel delas upp. Genom att bara vara några få barn i gruppen hinner 

förskolläraren se alla barn samt samtala och skapa relationer med dem. Det stämmer väl 

överens med det sociokulturella perspektivet där fokus ligger på samspelet mellan 

individer (Hwang & Nilsson 2011). Det stämmer även med Kärrbys (2001) studie där 

hon sett att barn lär genom att diskutera och interagera med andra barn och vuxna. 

Respondenterna menar precis som Nilsson (2005) att gruppstorleken har betydelse men 

att det är svårt att säga ett exakt antal eftersom det är olika faktorer som spelar in så som 

individer, situation och uppgift. I ett sammanhang kan det fungera med lite fler barn 

men inte i ett annat. Sheridan m.fl. (2014) poängterar att sammansättningen av gruppen 

är viktigare än storleken då det i gruppen kan finnas barn med sådana behov som gör att 

det är svårt att vara för många. 

 

Flera av respondenterna känner att det är lättare att låta barnen ha spontant inflytande då 

de är färre i gruppen eftersom det då är lättare att möta deras önskningar. I en stor 

barngrupp där personaltätheten är låg är det svårt att arbeta med inflytande, delaktighet 

och respekt samt att det är de starka barnen som tar det mesta av uppmärksamheten från 

de vuxna (Skolverket 2003). Samtidigt som det finns barn som söker uppmärksamhet på 

ett ljudligt sätt och som är lätta att se men det finns även tysta barn som lätt försvinner i 

gruppen. Kärrby (2001) menar att barn inte bara behöver få veta vad som är rättvisa de 
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måste även få uppleva det. Om det endast är de högljudda barnen som uppmärksammas 

kan det resultera i att de tysta barnen känner sig orättvist behandlade. I små grupper 

menar respondenterna att det är lättare att se alla och även de tysta barnen blir 

uppmärksammade. 

 

Avdelningen på förskolan ser vi som en sekundärgrupp eftersom barnen oftast inte har 

en nära relation till alla i gruppen. Genom att som en respondent gjorde dela in barnen i 

grupper så att alla barn lär känna alla kan gruppen bli mer stabil och få en starkare 

gruppkänsla (Jfr. Thornberg 2004). Respondenterna anser att små grupper är bra 

eftersom det ger dem möjlighet att skapa relationer med barnen. Vikten av goda 

relationer mellan lärare och barn stämmer med Hatties (2014) studie.  

 

En anledning till att förskollärarna delar in barnen i mindre grupper är att det blir 

alldeles för många möten för barnen under dagen annars. Sheridan m.fl (2014) menar 

vidare att en konsekvens av stora grupper är att det blir fler konflikter vilket kan bero på 

att barnen måste hantera så många olika relationer (a.a.). I en grupp med 15 individer 

blir det 450 möjliga möten och sammansättningar (Nilsson 2005). Trots att övriga 

respondenter inte angett alla möten som uppstår i en stor grupp som anledning till att de 

delar, så menar de att det blir lugnare i en liten grupp. Det kan bero på att det blir färre 

relationer att hålla reda på.  

 

8.3 Gruppsammansättningens och miljöns betydelse för att arbeta med 
mål i förskolans verksamhet 
Två av respondenterna anser att det inte nödvändigtvis är antal barn i gruppen som spelar 

roll utan hur barngruppens sammansättning ser ut. De menar att i vissa grupper kan en 

förskollärare vara ensam med många barn eftersom den gruppsammansättning som finns 

fungerar på ett bra sätt med få konflikter, medan i andra grupper måste man vara flera 

pedagoger på samma antal barn eftersom det händer mycket saker hela tiden. “...det är ju 

inte alltid det är lättast att vara fler pedagoger, det är inte alltid enda lösningen utan det är 

just delningen, den tycker jag är den tredje pedagogen ibland” (Margaretha). Hon menar 

att i stora grupper är inte lösningen att sätta in extra vuxna eftersom gruppen redan är så 

stor utan då är det bättre att dela upp den. Margareta nämner vidare att just nu har några 

barn i gruppen som är bra ledartyper som kan skapa en bra lek omkring sig och där andra 

barn följer med vilket hon anser att de har väldigt stor nytta av. Det kan bero på att när 

barnen är upptagna i en bra lek blir det mindre konflikter och det gör att även en stor 

grupp kan fungera. 

 

Fem av respondenterna menar att storleken på barngruppen påverkar deras planering 

men det varierar väldigt mycket från avdelning till avdelning när gruppindelningar sker 

och i vilka konstellationer. Till exempel arbetar en avdelning med sitt tema flera dagar i 

veckan och är då indelade i temagrupper som är åldersindelade men i vissa fall är det 

barnets utvecklingsnivå som styr snarare än åldern. En annan form av delning 

förekommer under förmiddagen då personalen har raster, då delas avdelningen in i två 

delar. De små barnen är med en pedagog i ett rum, medan de äldre barnen får välja 

aktivitet på andra sidan grinden på avdelningen. På en annan avdelning arbetar de med 

temat en dag i veckan och det är enda gången de arbetar i just den gruppkonstellationen. 

Den avdelningen har också 4-årsgrupp och 5-årsgrupp som slås samman med andra 4- 

och 5-åringar på förskolan en dag i veckan. Övrig tid delas gruppen lite olika beroende 

på vad som passar bäst för tillfället. Anledningen till att det valt att arbeta på detta sätt 
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är för att alla barnen ska lära känna varandra. Ett exempel på detta är att de väljer barn 

som inte leker tillsammans så ofta när de parar ihop gåkompisar. Detta för att barnen 

ska lära känna varandra lite bättre eftersom det är mindre risk att man är elak mot en 

person som man känner. En respondent uttryckte att de hade två typer av 

gruppkonstellationer, en som gällde vid utevistelse och temaarbete och en som gällde 

vid läsvilan. Vid temaarbetet kan gruppen delas ytterligare så att barnen arbetar två och 

två eller tre och tre. Samma respondent menar att det var först för åtta år sedan som de 

började dela in i grupper:  

 
… ju fler barn eller barn i behov av särskilt stöd så kräver det ju ännu mer 

strukturerad verksamhet, det är ju tydligt att det är så för det fanns ju en tid så 

att säga när man inte delade i grupper. [...] Innan dess hade man ju, man hade 

kanske inte 20 barn men man kanske hade 18 barn och man kände en 

frustration i arbetslaget över att man åh vad barn är högljudda idag och vad det 

är rörigt och vad dom kräver mycket och mycket konflikter och allting så där. 

[...] Då hade jag läst en hel del om det här att liksom att den lilla gruppen 

gynnar barnen och med stress och alltihopa det där och jag kände så starkt för 

och det är ju så att man kan ju inte lägga ansvaret på barnen, det är barnen som 

har blivit högljudda utan då är det ju vi pedagoger som har ansvaret att göra 

något åt detta. Anpassa och strukturera verksamheten så att det fungerar med 

barnen (Mariana). 
 

Alla respondenter säger att de delar in barngruppen i mindre grupper. Dessa grupper 

bygger ofta på ålder i första hand men det finns en flexibilitet kring vart det blir mest 

meningsfullt för barnet. Det tas även hänsyn till att gruppen ska fungera på ett bra sätt, 

det vill säga att vissa barn delas för att det ska blir lugnare i gruppen eller för att barnen 

ska få utvecklas självständigt. En av respondenterna nämner även att hon ser det som 

lättare att arbeta i en åldershomogen grupp då behoven är ganska lika mot vad de är i en 

1-6-årsgrupp där det finns många olika behov att tillfredsställa. Hon menar även att ju 

äldre barnen är desto självständigare blir de och desto fler barn går att ha i en och 

samma grupp. 

 

Alla respondenter är överens om att det är förutsättningarna som påverkar hur stor en 

grupp kan vara. En respondent menar att de dagar som de är i skogen förekommer det 

inga konflikter mellan barnen eftersom de inte behöver samsas om exempelvis material, 

det finns hur mycket som helst att tillgå. Två av respondenterna säger att man i 

inomhusmiljön kan försöka skapa små vrår där barnen kan leka lite mer i lugn och ro. 

En av dem säger också att förskolan är byggd på 90-talet och då var det förmodligen 

inte tänkt att det skulle vara 20 barn på avdelningen som situationen såg ut i våras. 

Finns inte förutsättningarna i miljö kan det bli som en av respondenterna uttrycker att 

barnen kommer för tajt inpå varandra och får inte leka ostört vilket leder till fler 

konflikter. Den förskolan har löst det genom att dela så att en grupp är inne medan den 

andra är ute. De möts heller inte i hallen utan innegruppen går ut innan utegruppen går 

in. 

 

Analys 

I resultatet syns det att alla respondenter delar in barnen i mindre grupper. Indelningen 

görs utifrån ett bestämt syfte vilket kan kopplas till formella grupper. När de gör de 

formella grupperna menar några av respondenterna att de tar hänsyn till vilka barnen 

brukar leka med det vill säga de tittar på hur de informella grupperna på förskolan ser 

ut. I vissa fall låter respondenterna de informella grupperna följa med in i den formella 
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gruppen om de anser att syftet kan uppnås med den sammansättningen. I andra fall kan 

den informella gruppen fungera bra i lek men inte när det gäller mer strukturerade 

aktiviteter och då väljer de att istället dela på den informella gruppen (Jfr. Thornberg 

2004). 

 

I resultatet kan vi se att i vissa fall delas barnen in i formella grupper utifrån vilken ålder 

och utvecklingsnivå de har utan att ta hänsyn till hur de informella grupperna ser ut. Vår 

tolkning är att förskollärarna delar in barnen i grupper efter ålder och utvecklingsnivå 

för att lättare kunna arbeta mot målen vilket kan ses i Vygotskijs (1999b) tankar kring 

den proximala utvecklingszonen. I en åldersblandad grupp hade barnen i och för sig 

kunnat utmana varandra men spridningen i deras utvecklingsnivå hade varit stor och 

gjort det svårare att hitta en aktivitet som utmanar alla. Genom en 

ålders/utvecklingsindelning kan de barn som kommit längst utmanas av lärare samtidigt 

som de utmanar de barnen som ligger strax efter. I en mer åldershomogen grupp finns 

andra kriterier för hur barngruppen delas in. Där tas det mer hänsyn till hur individerna i 

gruppen fungerar tillsammans. För att en grupp ska kunna hålla ihop menar Nilsson 

(2005) att det krävs sammanhållning och samspel (a.a.). Gruppindelningen är väldigt 

viktig för att förskolan ska kunna leva upp till sitt uppdrag eftersom det är genom 

samspel med andra som man lär sig (Jfr. Vygotskij 1999a). 

 

I intervjuerna uttrycker respondenterna att barngruppens storlek och sammansättning 

har betydelse. Barnens olika personligheter och erfarenheter är en tillgång i gruppen 

vilket Sjödin (1991) kallar resurser. En sådan resurs skulle kunna vara en bra ledare som 

skapar bra lekar omkring sig eftersom de är en tillgång. När det finns sådana individer i 

gruppen kan det leda till att det blir lättare för förskollärarna att hantera en lite större 

grupp eftersom de positiva ledarna skapar sammanhållning. Hattie (2014) menar även 

att det är viktigt att läraren är engagerad i sina elever. Tecken på det kan ses i resultatet 

som visar att det är förskollärarens uppgift att strukturera upp för en fungerande 

verksamhet. En aspekt för att grupperna som skapas ska fungera menar Nilsson (2005) 

är att det finns en sammanhållning och acceptans i gruppen. Genom att exempelvis 

strukturera grupperna så att alla lär känna alla minskar risken för att barnen är elaka mot 

varandra. Det visar att ansvaret för att gruppen ska fungera inte läggs på barnen utan 

förskollärarna gör vad de kan för att förebygga problem. Förskollärarna skapar de 

sociala sammanhang som finns på förskolan och det är deras ansvar att de fungerar (Jfr. 

Vygotskij 1999). 

 

Resultatet har visat att på vissa avdelningar får ofta de äldre barnen ansvar i den form att 

de får klara sig själva just för att få verksamheten att fungera. De yngre barnen behöver 

sin omsorg och de går inte lämna på samma vis som de äldre barnen. Detta är något som 

även Sheridan m.fl. (2014) har sett i sin studie att i stora barngrupper får barn som ses 

som självständiga ofta klara sig själva. Vårt resultatet visar att grupperna skapas utifrån 

vad som anses vara bäst för verksamheten och barnen. Det är den sociala miljön som 

barn vistas i som påverkar hur de lär sig. Förskollärarna skapar miljön samtidigt som de 

är en del av den (Vygotskij 1999a). Genom gruppindelningen menar förskollärarna att 

det blir en lugnare miljö som främjar barnets utveckling och lärande. Det är svårt att 

veta hur en aktivitet kommer att bli eftersom det inte bara beror på miljön utan även 

gruppsammansättningen och sammanhanget. En aktivitet som fungerat tidigare kanske 

inte alls fungerar nästa gång (Nilsson 2005). Trots det menar en av respondenterna att 

de ibland gör samma samling som de gjort tidigare eftersom det fungerade förra gången.  
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Miljön har betydelse för hur en grupp fungerar. Resultatet visar att ute i skogen fungerar 

det med hela barngruppen utan att det blir några konflikter medan det är fler konflikter 

när de är inne eller hemma på förskolegården. Detta tyder på att barn fungerar olika 

beroende på vilken miljö som de vistas i, ett barn kan alltså vara på olika sätt i olika 

miljöer. (Jfr. Vygotskij 1999a; Nordin-Hultman 2004).  

 

Ofta är grupper på förskolorna vi besökt indelade efter ålder. I en åldersblandad grupp 

är det många olika behov att ta hänsyn till och därför är det lättare att ha åldersindelade 

smågrupper.  Genom att dela in barngruppen på detta sätt är det lättare att utmana 

barnen i sitt lärande och se deras behov. Hattie (2014) anser dock att det inte spelar 

någon roll för studieresultatet om en grupp är åldershomogen eller åldersblandad, vilket 

kan bero på att han har studerat äldre barn där skillnaderna mellan olika åldrar inte är 

lika stor. Vårt resultat visar att alla förskollärarna delar in barnen i grupper men det sker 

på lite olika sätt och med olika tankar bakom. Många av dem delar in barngruppen efter 

ålder och utvecklingsnivå. Vi tolkar att anledningen till detta är för att det ska vara 

lättare för dem att utmana barnen inom Vygotskijs (1999b) proximala utvecklingszon. 

De flesta tar också hänsyn till hur barnen fungerar tillsammans. Jones (2008) menar att 

genom att lärarna har en tanke innan de delar in barnen i grupper kommer det att främja 

barnens interaktioner mellan varandra. En tredje typ av delning som sker på en av 

förskolorna är att de inte har några fasta grupper förutom i temaarbetet. Syftet med en 

sådan typ av indelning är att alla barn ska lära känna alla för att motverka mobbning. 

När barngruppen blir stor menar Nilsson (2005) att individerna i den inte känner så stort 

ansvar för medlemmarna till skillnad från om gruppen hade varit mindre. Resultatet har 

visat att förskolorna ofta delar in i mindre grupper. Det kan leda till att barnen känner 

ansvar för att se till att alla i gruppen får vara med, hade det varit en stor grupp skulle 

det vara lättare att skjuta över ansvaret på någon annan. 

 

8.4 Sammanfattning av resultatet 
Respondenterna uttrycker att yrket har förändrats en hel del under deras 

yrkesverksamma år. De menar att det har blivit mer administrativt att göra och att det tar 

bort en del fokus i från barngruppen. De nämner även att barngruppens storlek och 

sammansättning har betydelse för hur de planerar verksamheten för att kunna nå upp till 

målen i läroplanen. Det har synts i resultatet att för att förskollärarna ska kunna arbeta 

mot målen delar de ofta in barngruppen i mindre grupper just för att kunna ha möjlighet 

att se och samtala med alla barn. Samtidigt visar resultatet att en grupp ibland kan vara 

20 barn och i ett annat sammanhang kan det vara svårt med en grupp på 8 barn. Flera 

ser egentligen bara en fördel med en stor barngrupp och det skulle kunna vara att alla 

barn hittar någon kompis att vara med. Någon respondent nämner till och med att 

gruppen inte får bli för liten för då finns det inte tillräckligt med resurser att tillgå.  
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9 Diskussion 

9.1 Resultatdiskussion 
Analysen visar att det har skett en förändring av förskollärarens roll och förutsättningar 

under deras tid i yrket. Det har tillkommit fler administrativa uppgifter och 

förskollärarens roll har blivit tydligare. Samtidigt som resurserna till förskolan har 

minskat har antalet små barn och heltidsbarn ökat, vilket gör att det är fler barn under 

längre tid idag än vad det var på 90-talet, men det är ungefär samma personaltäthet och 

antal barn i barngrupperna. De förskollärare som vi har varit i kontakt med under 

studien menar att de delar i barnen i mindre grupper för att kvaliteten ska öka och för att 

barnen ska bli sedda och bekräftade. Tidigare delades inte barnen in på samma sätt utan 

alla barnen deltog samtidigt i alla aktiviteter så vi kan se att förskolan arbetar för att det 

ska bli en bättre arbets- och lärandemiljö både för barn och vuxna. Frågan är vad som 

kan göras mer för att förbättra dagens verksamhet. 

 

Av analysen framgår det att det är svårt att följa barnens spontana initiativ om gruppen 

är för stor. I läroplanen står det att barnen ska ha inflytande och en del i uppdraget är att 

ta till vara på barnens intressen. Genom att ta tillvarata barnens intressen menar 

Vygotskij (1999a) att barnen lär sig bättre eftersom det annars bara blir 

informationsöverföring som inte leder till kunskap. Enligt skollagen och 

barnkonventionen (Skolverket 2013a) ska barnen ha möjlighet att påverka sådant som 

rör dem själva vilket kan bli svårt när det är lite personal och många barn att ta hänsyn 

till (a.a.). Det kan då hända att ett barn får stå tillbaka för att flera andra barn vill något 

annat. Frågan är då om det alltid är samma barn som får göra detta? För att inte missa de 

tysta barnen finns det förskolor som har listor där de drar streck när ett barn har fått ha 

inflytande, detta för att alla barn någon gång ska få ha möjlighet att påverka. Genom att 

skapa grupper utifrån intressen istället för ålder kanske det skulle bli en annan form av 

lärande. Om förskollärarna introducerar ett barns intresse för hela gruppen kan det 

smitta av sig på de andra barnen och bli ett intresse för dem också. När förskollärarna 

vågar släppa kontrollen och låta barnens intresse få styra, arbetar de samtidigt i linje 

med läroplanen som säger att barn ska få ha inflytande. Många av läroplanens mål är 

formulerade på ett ganska ospecifikt sätt vilket gör kan de passa in i nästan vilket 

intresseområde som helst. Det innebär att samtidigt som förskolan arbetar mot 

strävansmålen kan även uppdraget uppfyllas genom att barnen får gehör för sina 

intressen och då sker det också ett lärande (Jfr.Vygotskij 1999a). Precis som 

respondenterna säger krävs det att förutsättningarna finns för att kunna arbeta på ett sätt 

som är nära barnen och ger dem inflytande. Förskollärarnas uppgift är att skapa 

förutsättningar för en bra lärmiljö, det kan inte läggas på barnen, men det krävs också 

att förskollärarna får bra förutsättningar. Många förskolor är kreativa och hittar 

lösningar för det mesta men det går bara till en viss gräns sedan måste det till mer 

resurser om verksamheten ska kunna förbättras.  

 

Det framgår i vår analys att gruppsammansättningen samt situationen är viktigare än 

gruppstorleken. I vissa fall går det att var ensam med många barn eftersom det är en 

sammansättning som fungerar medan det i andra fall med andra barn inte fungerar alls. 

Respondenterna ger uttryck för att det idag är lägre personaltäthet på förskolorna mot 

när de började inom verksamheten vilket Lidholt (2009) menar kan resultera i att barnen 

inte får sina behov tillgodosedda (a.a.). I stora barngrupper är det svårare att se alla barn 

vilket kan leda till att det är svårare att se om något barn hamnar utanför gruppen. När 
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ett barn inte känner någon grupptillhörighet kan det leda till bristande impulskontroll 

(Jfr. Nilsson 2005). Enligt Nordin-Hultman (2004) formas barnet av miljön och 

sammanhanget. Resultatet visar att när barngrupperna blir för stora börjar barnen slåss 

om uppmärksamheten. Nilsson (2005) skriver att barn har behov av att få bekräftelse 

vare sig det är positiv eller negativ. Dessa saker sammantaget skulle kunna vara en 

orsak till att resultatet visar att barn ses som mer utmanande idag. Om miljön påverkar 

som forskarna menar borde en lugn barngrupp ha en lugnande inverkan på ett livligt 

barn.  

 

För att förskollärarna ska hinna se alla barn visar vår analys att det är en stor fördel om 

lärarna har de förutsättningar som krävs för att dela in barngruppen i mindre grupper. 

En fördel med ett sådant arbetssätt är att de får arbeta mer själva med barnen vilket 

innebär att barnen får fullt fokus. På så sätt skulle de stora barngrupperna kunna ses som 

positiva eftersom personalen tvingas dela in i mindre grupper som innebär att det bli 

mer ensamarbete. Vid raster blir det dock lite mer sårbart med stora grupper eftersom 

det då inte går att ha barnen indelade i smågrupper då vilket leder till att de äldre barnen 

får klara sig själva och ta ansvar i större utsträckning. I läroplanen är ett av 

strävansmålen att barnen ska utveckla självständighet (Lpfö 98, 2. rev. uppl. 2011). På 

så sätt är denna lösning bra, men frågan är om arbetssättet hade varit detsamma om 

barngruppen hade varit mindre eller personaltätheten högre. Hade de stora barnen då 

fått ta lika mycket eget ansvar eller är orden ansvar och självständighet i de här fallen en 

omskrivning för att personalen inte kan hantera hela gruppen i alla lägen. Ett arbetssätt 

där barnen får vistas ensamma och ta ansvar kan kopplas till det några respondenter 

säger om att barnen måste få ha sin integritet och inte alltid vara sedda. Detta skulle 

kunna vara ett sådant tillfälle där barnen inte behöver känna sig påpassade. Problemet 

blir om något händer, då måste barnen i de flesta fall aktivt hämta någon vuxen eftersom 

de inte finns i närheten som hör och ser vad som händer. I de flesta fall klarar barnen 

detta men en konsekvens skulle kunna vara mobbning som kan ske när ingen ser. Vid 

dessa tillfällen skulle det kunna vara lätt att frysa ut eller reta någon utan att det märks. 

När barnen har eget ansvar över situationen vem är då ansvarig om det skulle hända 

något? Hade det funnit mer personal hade det antagligen sett annorlunda ut. Då hade 

barnen förmodligen inte blivit hänvisade till att klara sig själva utan de hade det funnits 

en vuxen som snabbt och lätt hade kunna komma och hjälpa till när det behövdes. Hade 

en vuxens närvaro inneburit att barnen inte hade utvecklat sin självständighet i samma 

utsträckning?  

 

Något som vi reagerade på när vi läste studien som Sheridans m.fl. (2014) gjort var att 

det fanns väldigt lite forskning kring hur stora barngrupper påverkar förskollärarens 

arbetsvillkor samt hur de påverkar relationerna och lärandet i förskolan. Det förklarar 

varför vi har haft otroligt svårt att hitta forskning som är relevant för vår studie, vilket 

har lett till att vi har valt att ta med forskning som kanske inte har tittat på precis det vi 

gör. När det nu finns så lite aktuell forskning kring stora barngrupper är det intressant 

att Skolverket ändå har valt att både sätta ett maxtak för antal barn på avdelningarna en 

gång i tiden och att nu ta bort det igen då det i skollagen står att “utbildningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (Skollagen 2010:800, 1 kap. 5§). Vad 

har de då grundat att 15 barn är en lämplig storlek och vad grundar de borttagandet av 

maxtaket på? Den forskning som finns talar för att mindre grupper är att föredra, men 

det inte är den enda faktorn som är viktig utan även sammanhanget och 

sammansättningen har betydelse. Förskolans läroplan trycker mycket på barns 
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utveckling, lärande, inflytande och så vidare, men de stora barngrupperna verkar göra 

det svårt att leva upp till alla de målen. För att gynna utveckling och lärande visar en del 

forskning att mindre grupper har bättre effekt. Personalen i vår studie gör vad de kan 

genom att dela in barnen i mindre grupper och genom att dela barnen så att 

gruppsammansättningen fungerar. Det är ett steg på vägen, men ett sådant system blir 

väldigt sårbart eftersom sjukdom hos en pedagog kan få allt att rasa, det är kanske inte 

så lätt för en ovan vikarie att komma in och ensam ha ansvar för en grupp. 

 

Det sägs ofta att förskolan lägger grunden för hur barnen lyckas i skolan. Om vi utgår 

från att det stämmer anser vi att det är viktigare än någonsin att det läggs en bra grund 

redan i förskolan med tanke på elevernas sjunkande betyg i skolan. Är det ett resultat av 

90-talets stora barngrupper och neddragningar? Förskolan kanske inte hann med att 

utveckla sin verksamhet i den takt som neddragningarna skedde. Vår analys visar på 

detta då en av våra respondenter vittnar om att det var först för ungefär åtta år sedan 

som de började dela i grupper på hennes förskola. Nilsson (2005) menar att det blir ett 

bättre samspel i små grupper och Vygotskij (1999a) menar att det är genom samspel 

som man lär sig. Är då dessa små grupper tillräckligt eller krävs det något mer som 

kanske många förskolor ännu inte har anammat? Effekten av dagens förskola visar sig 

inte förrän om 10-15 år då dagens förskolebarn börjar högstadiet och gymnasiet. Det 

vore därför intressant att forska vidare kring hur dagens förskola påverkar barnens 

studieresultat på sikt. 

 

9.2 Metoddiskussion 
Resultatet hade möjligen sett annorlunda ut om vi hade valt en annan metod. Om vi 

hade använt oss av observation i stället hade det kunnat resultera i att vi fått se hur det 

faktiskt ser ut i verksamheterna, nu när vi har använt oss av intervjuer bygger resultatet 

på förskollärarnas uppfattningar om hur det ser ut i verksamheten. Verkligheten kanske 

egentligen är en annan. De kanske inte alls delar i grupper så mycket som de tror, 

genom att organisera sig annorlunda kanske några av problemen med stora grupper 

kunnat lösas. Resultatet hade kanske också påverkats om vi i vårt urval istället använt 

oss av slumpmässigt utvalda förskollärare eftersom det inneburit att vi inte hade haft 

någon förkunskap om den aktuella förskolan. I ett sådant läge kanske intervjuerna hade 

formats på ett annat sätt eftersom respondenterna hade fått utveckla sina svar mer för att 

vi skulle förstå. Om det hade funnits mer tid hade det varit intressant att kombinera 

intervju och observation för att få en helhetsbild av hur det ser ut i verksamheterna och 

hur förskollärarna upplever det. Intervjusvaren hade även kunnat bli annorlunda om vi 

hade formulerat frågorna annorlunda samt om vi ställt frågorna på ett annat vis. 

 

9.3 Koppling till professionen 
Det krävs att man är väldigt medveten om varför man arbetar på ett visst sätt i 

förskolan. Det går inte bara säga nu delar vi i smågrupper utan man måste ha ett syfte 

som vilar på vetenskap och erfarenhet. Alla respondenter har klara syften om varför de 

gör som de gör. Vår studie visar att respondenterna inte tagit sina idéer kring 

verksamheten ur luften utan de vilar på teorier kring bland annat det sociokulturella 

perspektivet och grupper. Vi tror att det är viktigt att alla i arbetslaget är överens om 

varför man exempelvis delar i grupper och vad det är som ska uppnås med det. I vissa 

lägen kan det säkert kännas jobbigt att behöva vara så pass strukturerad, men då är det 

viktigt att ha syftet och målet klart för sig och att det är för att det ska bli en bättre 

arbetsmiljö för både barn och vuxna.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Hur många år har du varit verksam inom yrket? 

 

Hur har yrket förändrats under den tiden? 

 

Verksamheten: 

Hur många barn är det här? 

 

Hur varierar antal barn under dagen? och hur får det betydelse för er planering av 

dagen? 

 

Hur fördelar ni personalen under dagen, orsaker till detta? 

 

Vilka aktiviteter gör ni under dagen? 

 

Arbetssätt: 

Om ni delar in barngruppen i mindre grupper vad tänker ni då på och tar hänsyn till? 

 

Hur påverkas arbetssättet av gruppens storlek? 

 

Vad är det som har betydelse för att ni ska kunna se alla barn? 

 

Strategier: 

Hur vet du att du har sett alla barn under en dag? 

 

Hur gör du för att få till ett samspel med alla barn? 

 

Finns det någon strategi för att alla barn ska bli sedda? Vilken i så fall? 

 

Vid vilka situationer är det svårt att se alla barn? 

 

Påverkansmöjligheter 

Hur upplever du att storleken på barngruppen påverkar det dagliga arbetet? 

 

Vad finns det för fördelar och nackdelar med stora barngrupper respektive små 

barngrupper? 

 

På vilket sätt påverkas arbetet av om barngruppen är stor eller liten? 

 

Är det något som du vill tillägga gällande barngruppens storlek? 

 

Får jag återkomma om det behövs? 
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Bilaga 2: Brev till förskollärare där vi informerar om rättigheter och 
skyldigheter 
 

Hej 

Vi vill tacka för att ni vill ställa upp på intervjun. 

Genom detta brev vill vi informera er om vad ni har för rättigheter och vad vi har för 

skyldigheter. Det ni svara på våra frågor kommer inte kunna kopplas till er eller till er 

arbetsplats. Om ni någon gång under arbetets gång vill avbryta er medverkan har ni rätt 

till det. Informationen vi får genom era svar kommer endast användas till ett 

examensarbete på förskollärarprogrammet vid Linnéuniversitetet, Växjö. Efter att 

arbetet är skrivet kommer det att publiceras i DIVA som är en databas för uppsatser och 

examensarbeten. 
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