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ABSTRAKT 

 

Syftet med denna studie är att undersöka förskollärare och barnskötares uppfattningar 

om betydelsen av barngruppens storlek för den pedagogiska verksamheten i förskolan. 

Studien bygger på intervjuer av sju förskollärare och fem barnskötare i fem olika 

kommuner i Skåne. Teoretiskt utgår studien från ett sociokulturellt perspektiv, avsett att 

skapa en tydlig bild av hur förskollärare och barnskötare tänker kring arbetet i större 

barngrupper och hur barnen får möjlighet att utvecklas enskilt och i samspel med andra. 

Resultatet visar på att barngruppens storlek inte är det enda som har betydelse i den 

pedagogiska verksamheten utan att det är flera bakomliggande faktorer som spelar roll i 

hur arbetet fungerar. Vidare visar också resultatet på att det inte har någon betydelse för 

vilken utbildning en person har vad gäller att kunna svara på frågor kring den 

pedagogiska verksamheten.  
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1 INLEDNING 
 

Stora barngrupper är ett stort samtalsämne i media just nu och stora 

barngrupper framställs ofta som negativa, eftersom många anser att deras 

pedagogiska arbete försämras. Många förskollärare är stressade och anser att de inte 

hinner med sitt uppdrag eller att se varje barn. Vidare belyser även några 

förskollärare att det inte räcker med att anställa fler personal för då ökar 

barngrupperna ännu mer. De betonar också att det inte blir en pedagogisk 

verksamhet utan barnpassning istället. Lärarförbundet har även märkt att 

sjukfrånvaron har ökat och att det beror på att de stora barngrupperna blir en hög 

arbetsbelastning för personalen. De betonar att ifall barngrupperna hade varit mindre 

så hade arbetsbelastningen också minskat (Ehrlin, 2014; Schagerlind, 2007; Lindén, 

2014). 

I Fagersta-posten den 13 januari 2014 förklarar en förskollärare i Norberg att 

de större barngrupperna påverkar verksamheten och deras arbetssätt på grund av att 

de till slut inte kommer att kunna sitta ner med barnen enskilt eller att kunna 

synliggöra varje barn. Det i sin tur går emot läroplanens syfte (Jansson, 2014). Enligt 

Skolverket (2010) ska förskolan erbjuda en pedagogisk verksamhet där det bildas en 

helhet av omsorg, fostran och lärande. Vidare betonas det också att den pedagogiska 

verksamheten ska göras utifrån alla barn och deras förutsättningar. 

I den forskning som finns kring barngruppens storlek och dess betydelse är 

det som regel enbart förskollärare som är informanter. På förskolor är det inte enbart 

förskollärare som är en del av det pedagogiska arbetet och vi har därför i denna 

studie valt att även intervjua barnskötare. Enligt Skolverket (2010)  har 

förskolläraren det yttersta ansvaret för att läroplanen följs och att det bedrivs en god 

pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Hela 

arbetslaget ska å andra sidan vara en del av processen och tillsammans skapa en 

pedagogisk verksamhet som tillgodoser varje barns behov. Vidare ska även alla som 

arbetar i förskolan följa de normer och värden som förskolans läroplan belyser. Detta 

gör att både förskollärare och barnskötares uppfattningar är av intresse och vikt i vår 

studie för att få en bild av hur de uppfattar barngruppens storlek och dess betydelse i 

den pedagogiska verksamheten.   
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Vi har valt att göra en studie om förskollärare och barnskötares uppfattningar 

om betydelsen av barngruppens storlek för den pedagogiska verksamheten i  

förskolan. Vårt fokus kommer att ligga på större barngrupper, eftersom vi snart är 

färdiga förskollärare och då kommer möta både små och stora barngrupper. Vår 

studie kommer ge oss en bild av hur arbetet i större barngrupper fungerar och ser ut. 

Det finns inte så mycket forskning gjord kring större barngrupper och dess betydelse 

för den pedagogiska verksamheten. Forskningen som finns, men även den som 

pågår, har haft mycket fokus på de yngsta barnen och hur de påverkas av större 

barngrupper i förskolan. Vår studie innefattar även de äldre barnen och inte bara de 

yngsta barnen.  

I den forskning som finns benämns ingen definition av antalet barn i en större 

barngrupp och detta poängterar även Rosenqvist (2014) i sin licentiatuppsats. Hon 

belyser att forskarna skriver om fördelar och nackdelar med större barngrupper, men 

utan att definiera ett exakt antal om vad de menar är en stor barngrupp. Detta i sin tur 

gör att antalet barn i en större barngrupp inte är en lätt fråga att besvara. Vi vill 

därför i vår studie även få förskollärares och barnskötares definiton av vad en större 

barngrupp anses vara enligt dem. 
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2 SYFTE 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka förskollärare och barnskötares 

uppfattningar om betydelsen av barngruppens storlek för den pedagogiska 

verksamheten inom förskolan.  

Våra frågeställningar är: 

 Vad är förskollärare och barnskötares definition av vad en stor barngrupp är? 

 Hur planeras de pedagogiska aktiviteterna i den dagliga verksamheten i 

större barngrupper enligt förskollärare och barnskötare? 

 Hur ser förskollärare och barnskötare på den pedagogiska miljön och dess 

betydelse i en större barngrupp?  

 Hur beskriver förskollärare och barnskötare betydelsen av sitt 

förhållningssätt till det pedagogiska arbetet i större barngrupper?  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
 

I det här avsnittet kommer vi att redogöra för den forskning som finns i anslutning 

till vårt syfte. Vi har delat in framställningen i fyra delar, vilka utgår från studiens 

frågeställningar.  

 

3.1 Barngruppens storlek 

 

Rosenqvist (2014) har skrivit en licentiatuppsats som är en del i ett projekt som 

leds av Pia Williams. Projektet heter ”Gruppstorlekens betydelse för barns 

möjligheter att lära och utvecklas i förskolan” och håller på under 2012-2014. Syftet 

med licentiatuppsatsen var att tillföra mer kunskap om förskollärares förklaringar 

kring barngruppens storlek och dess betydelse för arbetet samt barnens välmående, 

lek och lärande och hur det skapas utifrån olika ekologiska system. Hon poängterar 

att den tidigare forskningen inte nämner en definition av vad som anses vara en stor 

och liten barngrupp utan att det bara tas upp fördelarna och nackdelarna utan att veta 

vad som är en stor respektive liten barngrupp.  

Lidholt (1999) har undersökt ”hur förskolepersonal handskas med effekter av 

besparingar och andra förändringar i förskolan”. I sin avhandling skriver hon om hur 

förskollärare och barnskötare ansåg att det blev mycket ”barnpassning” ju större 

barngrupperna blev och att de inte hann se alla barnen och deras behov. 

Förskollärarna bekymrade sig över att det inte gick att utföra en god pedagogisk 

verksamhet.  

Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams och Nasiopoulo (2014) har 

studerat stora barngrupper ur ett mediaperspektiv. De har utgått från olika artiklar i 

massmedia för att få medias perspektiv kring stora barngrupper. De belyser att både 

förskolepersonal och föräldrar har gått genom massmedia för att höja sina röster 

angående de stora barngrupperna i förskolan och att de anser att förskolans 

verksamhet blir sämre på grund av gruppens stora storlek. Författarna belyser också 

hur barngruppens storlek har förändrats genom tiderna och att gruppstorleken ökar 

just nu. En annan aspekt som de tar upp är att det alltid är mycket fokus på att antal 
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barn i förskolan ökar istället för att lägga tid och energi på att fokusera på vilka 

möjligheter det skapar eller vilka hinder det kan ge vad gäller både stora och små 

barngrupper. Omsorgen är något som verksamma i förskolan beskriver som den del 

som tar upp mest tid i de stora barngrupperna och att detta bidrar till att den 

pedagogiska delen får lida. Det som kan ha stor betydelse för hur arbetet fungerar i 

stora barngrupper är hur personalen organiserar verksamheten efter de 

förutsättningar som finns, men också hur personalen är med barnen i gruppen och 

vilken relation de skapar till barnen. Läroplanen är en del som många anser blir 

lidande eftersom de känner att de inte hinner följa dess strävans mål och intentioner 

(Pramling Samuelsson et al., 2014) 

Piltz-Maliks och Sjögren Olsson (1998) visar i en studie av stora barngrupper 

att det inte finns mycket plats för störningar i form av sjukdom bland personal, 

konflikter bland personalen och omorganisation. Det påverkar både personalgruppen 

och barngruppen genom till exempel att möjligheter till att gå på promenader blir 

svårare eftersom det krävs full personalstyrka. 

Kihlström (1995) har intervjuat förskollärare om deras yrkesroll och hur de 

själva ser på den i arbetet med barn. Frågor som ställs är bland annat vad innebär det 

att vara förskollärare? Hur förklarar de sin pedagogiska verksamhet? Resultatet visar 

att många förskollärare ansåg att det var svårt att synliggöra varje barn och att det går 

förlorat en viktig del i yrket som är att de ska ha daglig kontakt med varje barn varje 

dag. Vidare belyser hon att för att gruppens samhörighet ska kunna utvecklas så 

måste personalen se och tillgodose varje barns behov. 

 

3.2 Pedagogiska verksamheten i större 
barngrupper 

 

Ekström (2007) visar i en studie av ”förskolans pedagogiska praktik” att 

förskollärare och barnskötare är frustrerade och tycker att de större barngrupperna 

påverkar deras möjlighet att synliggöra varje barn. Vidare skriver han att de större 

barngrupperna gjorde det svårt för personalen att bedriva verksamheten på andra 

ställen än på förskolan eftersom det var svårt att gå på promenader med så många 

barn. 
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Lidholt (1999) visar i sin studie av ”hur förskolepersonal handskas med 

effekter av besparingar och andra förändringar i förskolan” att personalen tycker att 

barngruppens storlek har stor betydelse för problem som finns, speciellt vad gäller 

den pedagogiska kvalitén. Vidare skriver hon dock att det inte enbart går att skylla på 

större barngrupper vid problem då det finns fler bakomliggande faktorer som 

exempelvis hur samarbetet fungerar och relationerna bland arbetslagen, men också 

hur barngruppen och arbetslagen är sammansatta. 

Kihlbom (2009) har i en studie om ”förutsättningar för kvalitet- gruppstorlek, 

personaltäthet och vistelsetid” lyft fram att barngruppens storlek och antal personal i 

förhållande till detta har stor betydelse för kvalitén i förskolan. Kvalitén påverkas på 

så vis att det kan minska möjligheterna för samspel mellan vuxna och barn. Vidare 

kan det även skapa stress och konflikter hos både barn och vuxna samt en hög 

ljudnivå som kan vara skadlig för alla i verksamheten. Det har även betydelse för hur 

länge du vistas i en större barngrupp, fyra timmar är mindre påfrestande än åtta 

timmar.  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har i en undersökning 

kring barns tidiga lärande använt sig av enkäter där förskollärare och barnskötare fått 

svara på olika frågor kring förskolan. Resultatet av studien visade att 42,5 % inte var 

nöjda med antalet personal i förhållande till antal barn i gruppen. 25,7 % instämde 

inte alls om att de var nöjda. Det var endast 8,8 % som instämde helt.  De tyckte 

även att deras arbetsmiljö blev sämre i en grupp med många barn och att de små 

barnen behövde ha mindre grupper. Vidare visade resultatet att många verksamma i 

förskolan tyckte att större barngrupp tog tid från det pedagogiska arbetet på grund av 

att det blev mer praktiska saker att göra som exempelvis att städa, diska och plocka 

undan. 

Kihlström (1995) visar i sin studie ”att vara förskollärare: om yrkets 

pedagogiska innebörder” att det krävs att personalen planerar det dagliga arbetet väl 

för att kunna hinna med det enskilda barnet. Vidare handlar det även om att 

personalen avsätter vissa tider när det enskilda barnet ska kunna synliggöras. Det 

handlar i stora drag om att strukturera upp det vardagliga arbetet för att varje barns 

individuella behov ska kunna tillgodoses. Vidare är det också bra att dela in 

barngruppen i mindre grupper för att varje barn ska kunna synliggöras. Det är inte 

bara barngruppens storlek som har betydelse för hur ett bra arbete i förskolan ska gå 
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till utan det handlar även om att arbetslaget fungerar. Det behöver vara en lämplig 

personaltäthet i förhållande till antalet barn. Låg sjukdomsfrånvaro har stor 

betydelse, samarbetsförmåga sinsemellan kollegor samt låg omsättning av 

personalen. En annan faktor som kan ha betydelse i arbete med större barngrupper 

kan vara att personalen medveten vill att barnen ska hjälpa till i det dagliga arbetet 

och på så sätt bli självständiga. Utifrån den forskning som redan finns pekar den på 

att ifall inte den pedagogiska verksamheten fungerar beror det på dålig struktur av 

det dagliga arbetet samt att verksamheten inte är organiserar på så sätt att varje barn 

kan synliggöras och få egen tid med de vuxna eller möjligheten att kunna vara i 

mindre grupper. Problem i arbetslagen kan vara en stor faktor eftersom det skapar 

oro och konflikter och som tar fokus istället för att fokusera på barngruppen. Lokalen 

kan ha betydelse för hur organiseringen av verksamheten ser ut (Kihlström, 1995). 

Lidholt (1999) visar i sin avhandling att personalen ofta klagar på att de inte hinner 

se varje barn och tillgodose dess behov. Här kommer det också upp om vikten av 

organisering i större barngrupper, men även tips på hur personal i förskolan gjort 

olika aktiviteter med större barngrupper. 

3.3 Pedagogiska miljön  

 

Eriksson Bergström (2013) har studerat och undersökt barnens handlingsutrymme i 

förskolans fysiska miljö. Hon beskriver förskolans fysiska miljö som en rad 

handlingserbjudande som barnet både upptäcker på egen hand och utifrån dess egna 

förmåga, men också som gör att barnet utvecklar en förmåga att upptäcka. 

Förskolans fysiska miljö är en viktig del för barnen och deras fortsatta utveckling 

och lärande. Utifrån analyserna som gjorts kunde det utläsas att pedagogerna i 

studien såg att den fysiska miljön både kunde ses som ett hinder, men också som en 

möjlighet. Det som studien visade var att de normer som förskolan hade kring vad 

barnen fick och inte fick görs blev tydlig beroende på hur miljön arrangerades. 

Vidare visade även studien på att miljön i förskolan användes många gånger för att 

kunna hålla en viss struktur samt att organisera barngruppen. 

 Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) har i sin 

tvärsnittsstudie  studerat de olika lärandemiljöerna i förskolan i förhållande till det 

som barnen kan och har erfarenheter om kring olika innehåll i förskolan. De tar upp i 

sin studie att det finns förskolor med låg kvalité och att det finns förskolor med god 
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kvalité. De förskolorna som hade låg kvalité hade enligt studien antingen alldeles för 

mycket struktur eller för lite struktur i sina lärandemiljöer. I dessa miljöerna var det 

ont om utrymmen och det klimatet som skapades var ett klimat som uttryckte icke 

tillåtande och kontroll. Det var ont om delaktighet mellan de vuxna och barnen samt 

att det ofta förekom jämsides aktiviteter där barnen och de vuxna inte uppfattades 

vara i samma värld. Till skillnad på de förskolor som hade låg kvalité fanns det även 

de förskolorna som hade god kvalité och dessa var utmärkande genom att de oftast 

hade en verksamhet och en miljö som var barninitierad och som gav barnen stora 

möjligheter till utveckling och lärande i samspel med andra. Lärarna visade ett stort 

engagemang och ett stort intresse och ville möta barnens perspektiv. Ytterligare en 

kvalité kom fram i studien och det var de förskolor som hade en hög kvalité på sin 

verksamhet och miljö. Den höga kvalitén utmärktes genom att lärarna visade stor 

respekt för både barn och föräldrarna samt att de fick vara delaktiga på olika sätt. Det 

fanns ett klimat som utmärkte öppenhet och en tillåtande anda, detta i sin tur 

kännetecknades av mycket kommunikation och utmaningar.  

 Björklid (2005) har genom sin kunskapsöversikt dokumenterat hur barn kan 

utvecklas i sina lärandeprocesser och om den fysiska miljön har något med det 

lärandet att göra. Hon belyser att barn lär sig hela tiden och då inte endast i ett rum 

utan i alla de olika miljöerna som barnen vistas i. I sammanfattningen betonas det att 

miljön som finns både kan göra så att lek och lärande förhindras, men också så att 

det kan utvecklas framåt.  En miljö behöver vara stimulerande och utforskande för 

annars leker inte barnen i den miljön, detta i sin tur blir en negativ aspekt att ha i 

åtanke då barnen i de fallen kan förhindra barnens möjligheter till utveckling på olika 

plan som fysiskt och socialt, men även den kognitiva utvecklingen. En annan faktor 

som tas upp är att lokalerna ofta in nämns och att det ofta anses vara en pedagogs 

arbete att kunna göra det så bra som möjligt oberoende av hur lokalerna ser ut. 

Utifrån de styrdokument som finns så är lokalerna i verksamheten styrda till en viss 

mån, och de säger praktiskt taget att lokalerna ska vara lämpliga för det ändamålet 

som de har.  

3.4 Pedagogernas förhållningssätt  

 

Lidholt (1999) visar i sin avhandling hur olika det faktiskt kan se ut bland 

synen på vad som är problem eller inte i stora barngrupper. En avdelning menade att 
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det endast var gruppens stora storlek som var problemet och om den varit mindre så 

hade de hunnit med mer och kunnat se varje barn. De menade också att barnen blir 

gladare i en mindre grupp och vågar prata mer. På en annan förskola upplever de inte 

alls samma problem kring barngruppens storlek. De menar istället att det har att göra 

med personalgruppen och konflikter däremellan samt samarbetet som inte funkar, 

men även att förskolechefen inte är en bra ledare för personalen. Personalen anser att 

de trots den större barngruppen kan skapa en god pedagogisk kvalité (Lidholt, 1999) 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) behandlar i sin studie 

olika lärandemiljöer i förskolan och hur dessa påverkar barns kunskaper och 

erfarenheter av olika aspekter som till exempel kommunikation och samspel. 

Författarna framhåller att förskolor som har god kvalité har lärare med ett 

förhandlande förhållningssätt. Det förhållningssättet handlar om att läraren är 

engagerad, lyhörd för barnens tankar och åsikter, men även att läraren lägger stor 

vikt vid att göra barnen delaktiga i förskolans verksamhet.  

Sheridan (2001) förklarar i sin studie vad som kännetecknar en pedagogisk 

miljö med hög kvalité, men hon diskuterar även hur kvalitén i förskolan kan 

förbättras.  Författaren betonar att det är av betydelse att läraren är engagerad och 

närvarande i barns värld. Hon påpekar även vikten av lärarens förhållningssätt och 

menar att det påverkar hur motiverade och engagerade barnen blir kring ett visst 

ämne i förskolan. Hon fortsätter beskriva att läraren ska ha ett positivt 

förhållningssätt och se möjligheterna för att skapa ett positivt klimat där barnen kan 

utvecklas.  
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4 STYRDOKUMENT 
 

Här kommer vi att redogöra för de styrdokument som finns i förskolans verksamhet 

och vad de belyser kring vårt ämne.  

4.1 Skolverket 

 

Skolverket (2012) belyser i allmänna råden för pedagogisk omsorg att 

kommunerna bör:  

 anpassa barngruppens sammansättning och storlek så att det enskilda 

      barnets och gruppens behov kan tillgodoses, samt 

 vid utformningen av barngruppen ta hänsyn till faktorer som; 

– personalens kompetens, 

– barnens ålder, 

– barn med annat modersmål än svenska, 

– barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, 

– lokalernas storlek och utformning, 

– barnens närvarotider, samt 

– förhållandet mellan personalens egna barn och andra barn i gruppen 

(2012:25).   

Skolverket (2008) tar upp att barngruppens storlek skiljer sig åt från kommun till 

kommun. Det som har störst betydelse för gruppens storlek är ekonomiska resurser, 

men också vilka prioriteringar som görs.   

När det kommer till den pedagogiska miljön i förskolan så är det av vikt att 

förskolechefen och arbetslaget kommunicerar och har en dialog om hur den ska 

planeras och vilka förutsättningar det finns på förskolan. Miljön ska kunna vara en 

del av verksamheten och bidra till barnens lärande och utveckling. Beroende på hur 

miljön ser ut så kan den antingen bidra till utveckling eller inte. Vidare belyses även 

att alla som befinner sig i den pedagogiska miljön också är med och skapar den. Det 

ska vara möjligt att förändra miljön allt eftersom barngruppen förändras och kunna 
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anpassa den utifrån barnens behov. Miljön kan både skapa möjligheter och hinder 

beroende på hur den är uppbyggd. Den ska vara utformad så att den blir ett stöd i det 

pedagogiska arbetet eftersom det är viktigt för att personalen ska kunna följa 

förskolans uppdrag. Det betyder att den måste vara utformad så att den pedagogiska 

verksamheten blir varierande och passar alla barn som går i förskolan.  Både 

inomhusmiljön och utomhusmiljön sätter ramar för hur det pedagogiska arbetet kan 

genomföras vilket är en anledning till att den är viktig del i just det pedagogiska 

arbetet (Skolverket, 2013).  

Skolverket (2013) betonar hur viktigt det är att personalen kan granska och 

analysera över sitt eget förhållningssätt och sina värderingar och att förskolan ska 

vara en miljö där människors olikheter ses som något positivt. De vuxna ses som 

förebilder för barnen vilket gör att det är viktigt att de tänker över sina egna 

värderingar och hur de förhåller sig till olika saker. 

.  
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5 TEORETISK ANGÖRING 
 

Vi har valt att använda oss av det sociokulturella perspektivet vid vår analys av vårt 

resultat. Det sociokulturella perspektivet handlar om att se barnen och deras lärande i 

samspel med andra. Utifrån detta perspektiv så kan vi i vår studie analysera och se 

hur förskollärarna och barnskötare tänker kring hur barnen lär i större barngrupper, 

men också om gruppens storlek har någon betydelse för att barnen ska få utvecklas 

både individuellt och i grupp.   

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

 

Säljö (2010) beskriver ett sociokulturellt perspektiv med att det är en social 

teori om lärande som poängterar att människors samspel med varandra bidrar till 

lärande och utveckling. Kunskap överförs inte mellan människor utan den skapas 

under tiden samspelet pågår. Vidare belyser författaren även att utifrån det 

sociokulturella perspektivet kan kunskap skapas i samspel mellan barn, men också 

mellan barn och vuxna.  

Strandberg (2006) förklarar i sin bok ”Vygotskij i praktiken” att Vygotskij 

använde sig av begreppet artefakter i sin teori. Författaren beskriver att artefakter 

handlar om de olika verktyg som barnen tar del av och använder sig av i sin 

kulturella utveckling. Ett exempel på artefakter är, pennor, miniräknare, kniv och 

gaffel. Vidare belyses det även att för att ett lärande ska ske så behöver det finnas 

utmanande och relevanta verktyg för det specifika som ska utforskas. 

Bråten (1998) nämner Vygotskij och hans pedagogiska tankar och tar specifikt 

upp hans tankar kring den närmsta utvecklingszonen. Det är de begrepp som är mest 

känt från Vygotskij och betyder att barnet har kognitiva processer som är under 

utveckling och som inte blir färdiga på egen hand. Författaren nämner även att de 

ofärdiga kognitiva processerna kan förbises ifall en pedagog väljer att bara fokusera 

på barnets enskilda prestationer eftersom de prestationer som ett barn klarar själv är 

begränsade. Det är därför av vikt att en pedagog är närvarande och gör en aktivitet 

med barnet för att kunna utläsa var barnet befinner sig i sin utveckling. När 

pedagogen vet var barnet befinner sig så kan han/hon också skapa nya aktiviteter 

som successivt gör att barnet gör mer insats än den vuxne. Vygotskji menade att 
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psykologisk utveckling inte skapade förutsättningar för undervisning och lärande 

utan att utveckling skedde först efter att barnet hade lärt sig något. 

Partanen (2007) tar också upp den proximala utvecklingszonen och utvecklar 

förklaringen ytterligare genom att den proximala utvecklingszonen handlar om en 

pågående färdighet som barnet har och som är på väg att utvecklas framåt. Den här 

pågående färdigheten kan endast förstås och utmanas i en dialog mellan barnet och 

den vuxne eller ett mer kompetent barn. Det betyder att vi lär oss tillsammans i ett 

socialt sammanhang och att vi genom det tillslut lär oss att tänka inre tankar. 

Författaren förklarar vidare att det är av vikt att pedagogen inte låter barnet få arbeta 

inom det som han/hon redan kan utan att istället utmana barnet vidare utifrån var 

han/hon befinner sig just nu. Säljö (2000, 2010) betonar att i den proximala 

utvecklingszonen är en individ extra känslig för att ta till sig instruktioner och 

förklaringar vilket betyder att en lärare eller en mer kompetent kamrat kan lära ut 

sina kunskaper till honom/henne inom ett bestämt område. 

Partanen (2007) förklarar vidare om Vygotskijs perspektiv och belyser att 

vuxna inte ska leverera sina egna svar till barnen utan att barnen istället genom 

dialog med andra barn utveckla och pröva ny förståelse.  

Bråten (1998) beskriver att Vygotskij ansåg att det var viktigt att den vuxne lät 

barnet vara aktivt agerande i den pedagogiska processen och att varje barn på så sätt 

fick bidra med en egen och unik insats till just denna process. Det handlar inte bara 

om en envägs-kommunikation eller aktivitet där den vuxne/pedagogen leder utan det 

handlar istället om att samarbeta och att varje enskild individs förutsättningar och 

kunskaper synliggörs så att gemensam utveckling kan skapas. Det är av vikt att låta 

barnen vara huvudrollen i dessa fall.  

Partanen (2007) poängterar problematiken kring hur en miljö kan skapas. Han 

lyfter två olika sätt att skapa en miljö. Antingen kan en miljö skapas för att skydda 

barnen från att misslyckas genom att utmaningarna tas bort i miljön. Eller så kan en 

miljö skapas som gör att barnen kan utmana sig själva och även få möjlighet att välja 

bland olika aktiviteter. Författaren drar paralleller till Vygotskijs syn kring yttre och 

inre struktur. Genom att barnen omges av utmaningar och aktiviteter i miljön (yttre 

struktur) där lärandet diskuteras tillsammans med barn eller pedagoger stöttas barnets 

utveckling (inre struktur). Strandberg (2006) belyser också miljöns betydelse utifrån 
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Vygotskijs perspektiv och vad personalen kan tänka på i den pedagogiska miljön. En 

första aspekt att ha i åtanke är vilka samspel som barnen får möjlighet att göra i 

rummet. Det handlar också om vad som finns att göra i rummet, vilka möjligheter 

och vilka aktiviteter som går att göra i rummet. Vidare har det även att göra med 

vilka verktyg som barnen får tillgång till i det rummet de vistas i. En annan aspekt att 

ha i åtanke är att se om rummet kan förändras utifrån barnens utveckling och 

intresse. Det är också av betydelse ifall rummet anses vara ”klart” eller om barnen 

har möjlighet att förändra i miljön. 

Strandberg (2006) beskriver utifrån Vygotskijs teori att rummet för 

förskolebarn har betydelse och en påverkan på barns lärande. Rummet som barnen 

befinner sig i ska ge barnen kunskaper, skapa förväntningar och väcka känslor. 

Vidare kan ett rum både underlätta för att ett lärande ska kunna ske, men också göra 

lärandet svårare. 
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6 METOD 
 

Följande kapitel har vi delat in i sex delar som beskriver vår undersökningsmetod, 

vårt urval, genomförandet av intervjuer, forskningsetiska överväganden, metoder för 

att bearbeta och analysera data samt validitet och reliabilitet. 

6.1 Val av undersökningsmetod 

 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i vår studie för att vi ville gå på 

djupet kring hur förskollärare och barnskötare uppfattade barngruppens storlek och 

dess betydelse för den pedagogiska verksamheten. En kvalitativ metod är enligt 

Denscombe (2009) att föredra om en forskare vill skapa en djupare förståelse för hur 

människor tänker kring olika situationer, eller hur olika relationer fungerar. Den 

kvalitativa metoden känns därför relevant i vår studie för att vi ska få den förståelse 

som krävs.  

Vi använde oss av intervju som metod för insamlingen av empirisk data. Vi 

valde det för att vi ville träffa informanterna och kunna få ut så mycket som möjligt 

av deras svar, en enkät hade kanske inte gett oss lika djupgående svar som en 

intervju kunde. Denscombe (2009) menar att om en forskare vill få en uppfattning 

och förståelse för respondenternas uppfattningar, åsikter, känslor och erfarenheter så 

är intervju den metod som lämpar sig bäst. Alla dessa delar som tas upp behöver du 

som forskare gå på djupet kring för att kunna förstå och det krävs då också mer än 

bara några få ord vid redovisning av data. Vidare belyses det att de som väljs ut att 

delta i studien ofta medvetet väljs ut för att de kan bidra med något i studien. De 

nackdelar som det finns med intervju som metod är att det är mycket material att 

sammanställa och analysera. Det kan även finnas en risk att de som ska intervjuas 

inte vill delta, men det kan också bli att respondenterna svarar så som de förväntas 

svara istället för att svara det som de verkligen tycker. Fördelarna med intervjuer är 

att det går att få mer utvecklade svar än utifrån en enkät eller ett frågeformulär 

(Denscombe, 2009).  
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Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer som Denscombe (2009) 

beskriver som en intervju metod där du har färdiga frågor, men att du ändå är flexibel 

efter vad respondenten svarar och ställer öppna frågor som ger möjlighet till 

utveckling av svaret. Våra frågor gjorde vi utifrån de frågeställningarna som vi valt. 

Under varje frågeställning hade vi olika många öppna frågor som skulle ge oss en 

djupare förståelse för våra frågeställningar och dessa skulle i sin tur ge oss svaret på 

vårt syfte. De öppna frågorna gjorde det möjlig för respondenten att tänka efter och 

svara mer utförligt. Den vanligaste typen av semistrukturerade intervjuer är enligt 

Denscombe (2009) den som sker i personliga möten med människor. Det är vanligast 

på grund av att det är en av de enklaste att arrangera. Det krävs bara att två 

människor hittar en lämplig tid och plats som passar båda. Det är också en fördel vid 

inspelning av intervjuer eftersom forskaren bara har en persons tankar och åsikter att 

lyssna på och skriva ner.  

6.2 Urval 

 

Vi intervjuade både förskollärare och barnskötare för att få en bredare syn på 

stora barngrupper. Det är något som Ekström (2007) tar upp som ovanligt i sin 

doktorsavhandling. Det förekommer mest intervjuer med förskollärare i de studier 

som finns. Vidare skriver han att båda dessa yrkesgrupper är en del av arbetslaget 

och deras tankar och åsikter är därför lika viktiga att synliggöra.  

Vi utgick från statistik utifrån Skolverkets (2013) hemsida kring vilka 

kommuner i Skåne som hade barngrupper med över 17 barn och de kommunerna vi 

hittade mejlade vi till. Vi mejlade både förskolechefer, avdelningar samt ansvariga 

för barn och skola i kommunerna.   

Skolverket (2005) skriver att det inte finns någon exakt gräns för vad som 

räknas som stor barngrupp eller inte, det är mer en fråga om vilka förutsättningar 

som finns vid varje förskola. Samtidigt menar de att en gruppstorlek på 15 barn är att 

rekommendera eftersom större barngrupper samt låg personaltäthet kan vara negativt 

för de yngre barnen och deras möjligheter till anknytning till personalen.  I 

Skolverket (2013) har det tagits bort att en gruppstorlek på 15 barn är att 

rekommendera och nu skriver de istället att gruppstorleken ska avgöras beroende på 

varje förskolas förutsättningar. Vi valde ändå att utgå från att 15 barn anses som en 
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lagom storlek på en barngrupp och att alla barngrupper som är över 15 barn räknas 

som en större barngrupp. 

 Anledningen till att det blev just 17 barn och över var för att vi tidigare läst en 

artikel i Pedagogiska magasinet om ett pågående forskningsprojekt som Pia 

Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson håller på med under 

2012-2014. I den här artikeln nämner de statistik från skolverket angående mängden 

barn i småbarnsgrupper och där hade de fått fram en siffra på 17 barn eller fler och 

att den siffran då anses vara en stor barngrupp för de yngsta barnen i förskolan 

(Nöjd, 2013). Vidare belyser även Rosenqvist (2014) som också är en del i projektet 

som Pia Williams leder att det urvalet som gjordes utgick från skolverkets statistik 

där de fick en bredd på 11-26 barn, varav den övre halvan var stora barngrupper. Vi 

valde själva att räkna ut vilket antal som låg i mitten och kom då fram till att det var 

18-19 barn, och att det då enligt vår uppfattning blir det lägsta antalet för en stor 

barngrupp i deras projekt. 

 Utifrån både det vi läst i artikeln av Nöjd (2013) i det Pedagogiska magasinet 

och det som Rosenqvist (2014) skriver så valde vi att utgå från 17 barn eller fler för 

att ha en siffra att utgå från för att kunna göra ett rimligt urval. När vi hade skickat ut 

vårt mejl fick vi svar från förskolor som ville delta, detta kan då betyda att det 

urvalet som blev var förskolor som själva ansåg att deras barngrupp var stor utifrån 

den siffra vi nämnde som var 17 barn eller fler. De olika gruppstorlekarna som våra 

respondenter hade var mellan 18-26 barn. I vårt syfte har vi en frågeställning som 

handlar om hur förskollärare och barnskötare definierar en större barngrupp för att få 

deras bild av vad en större barngrupp är då det är en svår fråga att definiera.   

Vi har intervjuat i fem olika kommuner runt om i Skåne. Vi har totalt intervjuat 

12 stycken varav sju var förskollärare och fem var barnskötare. Vi valde fem olika 

kommuner för att få en bred uppfattning av vårt ämne.  

Vi valde att använda bokstäver efter informanternas yrkestitel för att kunna 

skilja personerna åt. I vår presentation av förskollärarna och barnskötarna har vi 

nämnt hur länge de har varit verksamma i förskolans verksamhet, hur många barn det 

finns i deras barngrupp,  hur många personal de är i arbetslaget samt hur deras 

avdelning och lokaler ser ut.  
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Förskollärare A: Har arbetet i förskolans verksamhet totalt 7,5 år och 6 år som 

förskollärare. Arbetar i en barngrupp med 26 stycken 5-åringar och 5 personal, varav 

2 pedagoger är resurs. Avdelningen är i en stor lokal, med öppna ytor och där finns 

ett mindre rum.  

Förskollärare B: Har arbetat i förskolans verksamhet i snart 5 år. Arbetar i en 

barngrupp med 24 barn och 3 personal. Hon arbetar med de äldsta barnen. 

Avdelningen hade många små rum.  

Förskollärare C: Har arbetat i förskolans verksamhet i 20 år. Arbetar i en barngrupp 

med 18 barn som är mellan 1-6år och 3 personal.  Förskolan var i en lägenhet vilket 

gjorde att avdelningen hade många små rum.  

Förskollärare D: Har arbetat i förskolans verksamhet i 18 år. Arbetar i nuläget på en 

småbarnsavdelning med 13 barn, men har två år tidigare arbetat med fem-åringar och 

då var de 24-25 barn och 3 personal. Det är den tidigare arbetsplatsen som hon 

diskuterar kring.  

Förskollärare E: Har arbetat i förskolans verksamhet i 25-26 år. Arbetar i en 

barngrupp med 25 stycken 4-åringar och de är 4 personal. Avdelningen är två ihop 

byggda lägenheter med en del små rum.  

Förskollärare F: Har arbetat i förskolans verksamhet i 23 år. Arbetar i en barngrupp 

med 20 barn och där de är 2 personal. Avdelningen hade ett stort rum och 2-3 mindre 

rum.   

Förskollärare G: Har arbetat i förskolan i 2 år och arbetar på en 4-års avdelning 

med 23 barn och 3 personal.  Avdelningen var inte så stor, men där var smårum som 

mynnade ut till ett större. 

Barnskötare H: Har arbetat i förskolans verksamhet i 28 år. Arbetar på en avdelning 

med 25 stycken 5-åringar och 5 personal, varav 2 personal är resurs. Avdelningen är 

i en stor lokal, med öppna ytor och där finns ett mindre rum. 

Barnskötare I: Har arbetat i förskolans verksamhet i 23 år. Arbetar på en avdelning 

med de äldsta barnen och de har 20 barn på 2 personal. Avdelningen hade ett stort 

rum och 2-3 mindre rum.   
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Barnskötare J: har arbetat i förskolans verksamhet i 17 år. Arbetar på en avdelning 

med barn mellan 3-6 år och 3 personal samt en resurs. Avdelningen var i ett stort 

rum på grund av ombyggnad av förskolan.  

Barnskötare K: har arbetat i förskolans verksamhet i 25 år. Arbetar på en avdelning 

med 18 barn i åldrarna 1-6 år och med 3 personal. Förskolan var i en lägenhet vilket 

gjorde att avdelningen hade många små rum. 

Barnskötare L: Har arbetat i förskolans verksamhet i 25 år. Arbetar på en avdelning 

med 25 stycken 4-åringar med 4 personal. Avdelningen är två ihop byggda 

lägenheter med en del små rum. 

6.3 Genomförande av intervjuer 

 

Vi skickade ut mejl (se bilaga 1) till olika förskolor eller förskolechefer med 17 

barn eller fler där vi informerade om vår studies syfte och hur vi skulle gå tillväga 

samt uppskattad intervjulängd. Vi frågade i mejlet ifall de var intresserade av att 

delta i vår studie och att de i så fall gärna fick kontakta oss. Vi fick svar från 5 

förskolor i 4 olika kommuner som vi kontaktade ytterligare via mejl eller telefon där 

vi bestämde dag och tid för intervjun. Ytterligare 2 förskolor i en kommun 

kontaktades via telefon där tid och dag bestämdes. Vi gav inte ut våra intervjufrågor i 

förväg eftersom vi inte ville att de skulle kunna förbereda sig på något sätt, detta för 

att få så verklighetstrogna svar som möjlighet. 

Vi valde att vara med båda två under intervjuerna, men det var alltid en av oss 

som ledde intervjun och den andra kom in med följdfrågor och vi ledde 6 intervjuer 

var. Utifrån Denscombes (2009) beskrivningar av hur forskare ska gå tillväga vid 

genomförandet av intervjuer låg till största del som grund för oss vid våra intervjuer. 

Denscombe (2009) beskriver olika steg och det första steget är att presentera sig och 

berätta om syftet med studien. Därefter ska intervjuaren fråga om det går bra att 

spela in intervjun och att inga namn eller dylikt kommer att nämnas. Den här början 

är det som ska skapa en avslappnad och trygg miljö för respondenten som på så vis 

gör att han/hon kan känna sig trygg med att svara så öppet och ärligt som möjligt. 

Vidare gör det också att respondenten skapar en tillit och en bra relation till 

intervjuaren. Vi hade detta i åtanke och frågade varje informant om de gav sitt 

godkännande till att vi var med båda två vid intervjun samt ifall det gick bra att vi 
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spelade in intervjun i våra mobiltelefoner. Det var ingen informant som inte gav sitt 

godkännande vad gällde att ha med oss båda på intervjun eller att bli inspelad i 

mobiltelefonen.  Denscombe (2009) betonar fördelarna med att spela in. Forskaren 

får på så vis en fullständig dokumentation om hela intervjuns svar. En nackdel är å 

andra sidan att kroppsspråket inte kommer med, men validiteten är ändå stark 

eftersom det är en dokumentation som andra forskare kan kontrollera. Det sista som 

Denscombe (2009) belyser som viktigt vid intervjuer är att ställa några första frågor 

om respondenten själv och dess roll. Detta är till för att få in viktigt 

bakgrundsinformation som kan ha betydelse vid bearbetningen av datan eller för att 

kunna göra en presentation av respondenten. Vi hade även detta i åtanke vid våra 

intervjuer och ställde därför några allmänna frågor till att börja med för att skapa en 

behaglig stämning och för att respondenten skulle känna sig mer bekväm (Se bilaga 

2) 

Alla intervjuerna utom en gjordes i små avskilda rum. Den förskolan där vi inte 

var i ett enskilt rum satt vi vid ett bord bland barnen i deras matrum. Intervjuerna 

genomfördes under november månad 2014 och de varade i 20 minuter. Där var 

endast en intervju som var längre och den varade i 45 minuter.  

Vi spelade in alla våra intervjuer i våra mobiltelefoner för att kunna lyssna på 

dem i efterhand och på så viss kunna skriva ner ordagrant vad respondenterna 

svarade.  

6.4 Forskningsetiska överväganden 

 

Forskningsetik är något som Hermerén (2011) skriver om och att en viktig del i 

det är frågor som handlar om hur personerna som deltar i en studie ska behandlas. 

Personerna som deltar i din studie får inte kränkas eller komma till skada av 

informationen som de delat med sig av.  

Vi har valde att utgå från vad Björkdahl Ordell (2007) skriver om 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer som är, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.   

Informationskravet handlar om att informera om forskningens syfte och användning 

av den (Björkdahl Ordell, 2007). Innan varje intervju så informerade vi 

informanterna om att vårt syfte var att undersöka förskollärare och barnskötares 
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uppfattningar om betydelsen av barngruppens storlek för den pedagogiska 

verksamheten i förskolan. Vidare informerade vi även dem om att vi endast skulle 

använda materialet i vårt examensarbete. Samtyckeskravet handlar om att den som 

intervjuas ska ge samtycke till att medverka och att ha rätt till att avbryta när den vill 

(Björkdahl Ordell, 2007). Detta poängterade vi också innan vi påbörjade själva 

intervjun, vi informerade informanterna om att de när som helst under intervjun kan 

avbryta om de inte ville svara på något eller inte ville delta mer. 

Konfidentialitetskravet innebär att den intervjuade har skyddad identitet och att 

materialet endast ska användas i studien (Björkdahl Ordell, 2007). Vi betonade för 

informanterna att vi inte skulle använda deras namn eller förskolans namn i vår 

studie och att materialet bara skulle användas till denna studie. Nyttjandekravet 

betyder att uppgifter om personer bara får användas till forskning (Björkdahl Ordell, 

2007). Vi informerade om att de uppgifterna som vi tog del av endast skulle 

användas i forskningen. 

6.5 Metoder för att bearbeta och analysera data 

 

Efter våra intervjuer transkriberade vi dem och sorterade vilka som var 

förskollärare och barnskötare. Vi valde att göra det för att det skulle vara enklare att 

veta vem som var vem i resultatarbetet. Vi läste igenom intervjuerna för att få en 

förståelse för vad respondenterna svarade. Utifrån våra frågeställningar och de 

intervjufrågorna som vi ställde under varje frågeställning kunde vi sortera och leta 

likheter och skillnader. Vi valde att gå från fråga till fråga för att skriva ner vad alla 

respondenterna svarade på varje fråga och sedan sorterade vi efter likheter och 

skillnader. Utifrån alla svaren och de sorteringarna som vi gjort kategoriserade vi 

svaren utifrån vad merparten av respondenterna svarade. De svaren som utmärkte sig 

mest eller det svar som många informanter gett blev till underrubriker under varje 

frågeställning. För att resultatet skulle bli trovärdigt och äkta valde vi att sätta in citat 

under varje underrubrik för att styrka det vi skrivit om.  

Vid de olika stegen som vi gjorde i vår bearbetning av vår data så hade vi de 

olika stegen som Denscombe (2009) betonar som viktiga vid bearbetning av 

kvalitativ data i åtanke. Han förklarar att kvalitativ bearbetning sker i fem steg varav 

den första handlar om att förbereda data genom att transkribera intervjuerna. Efter 

transkriberingen läser forskaren igenom de flera gånger för att läsa in sig på vad de 
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intervjuade svarade. Efter det försöker forskaren kategorisera och tolka svaren samt 

hitta kopplingar och teman mellan dem.  Det fjärde steget handlar om verifiering av 

data där forskaren ska visa validitet i vårt resultat. Det femte och sista steget handlar 

om att presentera datan som forskaren fått fram. 

6.6 Validitet och reliabilitet 

 

Denscombe (2009) betonar att i intervjuer där forskaren vill ta reda på 

människors uppfattningar kan det vara svårt att skilja på ifall det är informantens 

egna uppfattningar som sägs eller det som han/hon tror att forskaren vill höra. Vidare 

betonar författaren att även om det finns vissa kontroller som forskare kan göra vid 

bearbetningen kan forskaren aldrig exakt veta vad respondenten tänker.  

De metoder som finns för att kunna utläsa validiteten i informanternas svar är 

inte hundra procent säkra, men de kan ändå göra det lättare för forskaren att veta vad 

som är viktigt att tänka på. Första steget är att studera den empiriska datan med andra 

källor för att på så sätt kunna identifiera vad som var trovärdigt och ifrågasätta det 

som respondenten påstår. Det är bra att jämföra olika teoretiska perspektiv mot de 

påstående som har kommit fram eller att göra både intervju och observation. En 

annan del i processen är om forskaren har möjlighet att skriva ut transkriberingen av 

intervjun och visa den för respondenten, detta gör att han/hon kan inflika med mer 

information om det saknas eller försäkra om att den information som framställs 

stämmer. Det är också viktigt att kontrollera rimligheten i intervjun. Forskaren ska 

bedöma om respondenten hade den erfarenheten som krävdes och den kunskapen 

som krävdes för att kunna svara utförligt och korrekt på frågorna som möjligt eller 

om respondenten inte alls hade någon kunskap om det som han/hon diskuterade om. 

Till sist handlar det om att hitta teman i det transkriberade materialet. Det handlar i 

stora drag om att hitta liknande delar i de olika intervjuerna som gjorts.  Var det flera 

respondenter som svarade någorlunda lika på en fråga är det mer trovärdigt än om 

endast en respondent hade svarat. Det betonar att liknanden tankar och funderingar 

kring ett ämne eller en fråga delas av en grupp (Denscombe, 2009).  

Vi följde de stegen som vi kände att vi hade möjlighet att göra. Vi bedömde att 

de vi intervjuade hade den kunskapen som krävdes och att det som de diskuterade 

kring var sant. Eftersom vi delade in vårt empiriska material i olika teman under 
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varje frågeställning till vårt syfte kunde vi hitta olika svar som respondenterna svarat 

lika på och detta gav våra respondenter en trovärdighet eftersom det vara flera 

stycken som tyckte samma sak. Det var även ett moment som underlättade när man 

var två som arbetade ihop för då kunde man hjälpas åt att hitta likheter och 

skillnader, hade vi varit själva hade nog 12 intervjuer tagit betydligt längre tid.  

Kihlström (2007) skriver om en kvalitativ studies tillförlitlighet och att det 

ibland är bra att vara fler än en för att öka reliabiliteten för studien. Det är alltid mer 

tillförlitlighet när man är två än när man är en. Om båda är med under intervjun 

brukar den ena intervjua och den andra skriva ner kroppsspråk och dylikt. Det är 

dock alltid viktigt att fråga respondenten om det är okej att vara med både två under 

intervjun eftersom han/hon inte ska känna sig obekväm (Kihlström, 2007). Vid våra 

intervjuer var vi båda med, men vi valde att låta den ena intervjua och den andra 

lyssnade extra noga och kom med eventuella följdfrågor. Vi kände att det fungerade 

och det gjorde att den som inte intervjuade lättare kunde lyssna fullt ut på vad 

respondenten svarade eftersom det ibland var svårt att både intervjua och komma på 

följdfrågor samtidigt. Kihlström (2007) beskriver även att inspelade intervjuer ökar 

och gör reliabiliteten mer trovärdig då allt som sagt kommer med. Utan inspelat 

material är det lätt att vissa saker försvinner och inte kommer med. Vi kunde lyssna 

på vårt inspelade material efteråt och få ner det som sas på ett korrekt sätt. Under vår 

analys kunde vi diskutera och resonera tillsammans och fylla i det som den ena 

kanske missat att uppfatta eller se. Detta i sin tur ger resultatet av datamaterialet mer 

tillförlitlighet och trovärdighet eftersom vi varit två om bearbetningen. 
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7 RESULTAT 
 

Vi kommer att presentera resultatet med hjälp av rubriker som utgår från våra 

frågeställningar och under rubrikerna har vi kategoriserat utifrån de svar vi fick och 

delat in i underrubriker. Vi kommer att använda oss av citat för att styrka våra 

kategoriseringar.  

7.1 Förskollärare och barnskötares definition av 
vad en större barngrupp är 

 

Merparten av förskollärarna och barnskötarna som vi intervjuade framhöll att 

antalet barn inte gick att definiera i exakt antal. De betonade att det fanns andra 

bakomliggande faktorer som gjorde att en barngrupp kunde uppfattas som stor eller 

liten. Dessa bakomliggande faktorer kunde vara barngruppens sammansättning, 

barnens personligheter, lokalerna, arbetslagets sammanhållning samt vilken 

erfarenhet de hade; 

Ehm… för mig kan jag inte riktigt definiera det så..för att det beror 

helt på barngruppen. En barngrupp kan vara stor på tio stycken 

barn å en barngrupp kan vara liten på tio stycken barn. Det beror 

på barnsammansättningen och det beror jättemycket på 

arbetslaget[…]har samma barnsyn, samma pedagogik där ni bara 

samstämmer där kan du va två personal på 24 barn å ändå ge dom 

ett lärande (Förskollärare B) 

 […] sen vet jag inte om man kan mäta i antal, det är ju hur barnen 

är.. beror på sammansättningen av barn. fem kan va jobbigt och 

åtta kan va lättare beroende på gruppens sammansättning 

(Förskolläraren C) 

Trots att nästan alla förskollärare och barnskötare ansåg att det inte gick att 

definiera en stor barngrupp med ett specifikt antal så fanns det några informanter 

som gjorde det ändå. Deras svar angående antalet barn i en stor barngrupp varierade 

mellan 18 till 26 barn. 

De flesta förskollärarna och barnskötarna nämnde att arbetslaget var en 

betydande faktor för om barngruppen kändes stor eller inte.  De menade på att om ett 

arbetslag hade samma barnsyn och kunde kommunicera öppet med varandra så 

spelade inte antalet barn så stor roll. 

Det handlar om hur arbetslaget fungerar. Ja hela strukturen på 

förskolan och allt spelar in (Förskollärare G, intervju 2014-11-12). 
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Sen tycker jag att det spelar stor roll om man jobbar ihop med 

kollegor som man känner sig trygg och bekväm med. Och man vet 

att man har samma ramverk och ungefär samma toleransnivå och 

att man håller samma värdegrund (Barnskötare K) 

En annan aspekt som framkom var från en förskola där vi intervjuade en 

barnskötare och en förskollärare från samma avdelning. Det som framkom var att de 

hade olika uppfattningar och erfarenheter kring vad som var en stor barngrupp och 

om deras egna barngrupp var stor.  

Det här är en stor barngrupp med 20 barn (Förskollärare F) 

För mig är detta inte en stor barngrupp. För jag kommer ju nerifrån X där 

vi hade avdelningslöst och då inga väggar. Så detta känns rätt så litet för 

mig […]det är hanterbart så detta är absolut lagom (Barnskötare I) 

 

7.2 Planeringen av pedagogiska aktiviteter  

 

7.2.1 Fast planering och spontan planering 
 

Planeringen av den pedagogiska verksamheten och aktiviteterna skedde på 

olika sätt bland förskollärarna och barnskötarna. Merparten förklarade att de hade en 

fast planering en gång i veckan där de diskuterade om hur de skulle arbeta 

kommande vecka och hur arbetet fungerade. Några informanter använde sig av både 

fast planering och spontan planering där de fångade de vardagliga ögonblicken och 

arbetade vidare utifrån dem. Det var även viktigt att vara flexibel och kunna planera 

efter barnens intresse. Ordet flexibel kom upp bland många och det var något som 

ansågs som viktigt för att arbetet med större barngrupper skulle fungera. En 

barnskötare menade att planeringen inte hade med barngruppens storlek att göra utan 

att den ska utgå från barnens intresse här och nu. Vidare belyste hon även att 

barngruppens storlek gick att anpassa. En förskollärare poängterade att de 

prioriterade fri lek på grund av den stora barngruppen och att de inte ansåg att 

planerade aktiviteter fungerade bra; 

 

Asså som det är just nu så gör vi bara spontan planering, vi gör inga 

långsiktiga planeringar utan vi tar från dag till dag hur läget är och det är 

antal barn, vilka barn som är där […] vi kör jätte mycket på fri lek, eeh 

vårt huvudsyfte är att dem ska kunna leka fritt i största mån. 

(Förskollärare A) 
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Det var blandade åsikter kring hur deras planering fungerade i förskolan. 

Några tyckte att de fungerade bra, men att de behövde sin planeringstid för att det 

skulle fungera och att det var väldigt viktigt att ha struktur. Det var svårt att planera 

någonting i barngruppen så därför var planeringstimmarna väldigt viktiga. Någon 

informant nämnde att under planeringen skulle det göras mycket annat som inte hade 

med kommande aktiviteter att göra ”För det är ju roligt i själva arbetet, men sen när allt 

det här pappers.. 20 barn som ska göras TRAS på, 20 barn jag ska ha MIO på och 

portfoliepärmar” (Barnskötare I). 

7.2.2 Mindre grupper och tydlig struktur i planeringen av 
aktiviteter 

 

En tydlig struktur var en avgörande faktor enligt många för att klara av 

arbetet i större barngrupper. Det var också viktigt att dela in barnen i mindre grupper 

vid olika aktiviteter för annars kunde arbetet i större barngrupper bli svårhanterligt 

”absolut att man måste dela in sig. delar man inte in sig så vet jag inte hur det skulle 

fungera” (Förskollärare G). I mindre barngrupper blev det enklare att tillgodose varje 

barn och att varje barns röst skulle bli hörd. En annan aspekt som kom upp var att 

genom uppdelning i mindre grupper kunde det skapas nya kompisrelationer bland 

barnen. 

Det var förskollärare och barnskötare som menade att det inte berodde på 

barngruppens storlek hur en planering gjordes, utan den gjordes oavsett vad och på 

liknande sätt med både en stor och liten barngrupp. 

En förskollärare berättade att det var viktigt att inte ta på sig för mycket och 

tänka efter vad som ska göras i förhållande till gruppens storlek. 

Alltså man måste ju verkligen veta att man klarar av det.. man ska inte ta 

på sig för mycket.. det känner jag när det är en stor barngrupp.. så att man 

inte planerar jättestort. ”Nu ska vi hej o hå gå iväg 25 man upp till 

lekplatsen på två personal”.. att man verkligen tänker sig för 

(Förskollärare E). 

En förskollärare utmärkte sig från mängden och menade att det var viktigt att 

tänka på planeringen av miljön i större barngrupper. Hon förklarade att det skulle 

finnas inspirerande material och material som höjde kunskapsnivån och att det skulle 

möbleras om för att minska springet.  
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7.2.3 Positiva och negativa aspekter i planeringen av 
aktiviteter i större barngrupper 

 

Merparten av förskollärarna och barnskötarna såg större barngrupper som en 

fördel i planerandet av aktiviteter för att barnen hade många kompisar att vara med 

och de tillförde mycket till varandra. Vidare kunde barnen inspirera varandra och 

hjälpa varandra, äldre barn kunde hjälpa yngre barn, det gav barnen nya sätt att se på 

saker och att de fick hjälpas åt. Det gick att göra olika gruppkonstellationer där 

barnen kunde berika varandra. Alla barnen kunde lära sig mycket tillsammans.                                                               

Andra fördelar som kom fram var också att det fanns många barn som kunde delta i 

aktiviteter och att barnen påverkades av varandra och lättare föll för grupptrycket om 

barngruppen var större.  

En annan aspekt som kom upp var att inte se begränsningarna eller 

barngruppen som negativ då det försvårade arbetet. Det var viktigt att se 

möjligheterna och att lösa problemen efterhand de kom upp. Viktigt att ha i åtanke 

var strukturen som underlättade arbetet i större barngrupper och att det var en fördel 

eftersom de fick tänka efter hur situationerna skulle lösas på bästa sätt. 

Nackdelar och begränsningar vid planeringen av aktiviteter i större 

barngrupper som framkom var att det var viktigt att dela upp barnen i mindre grupper 

för att det skulle kunna nås ett lärande bland exempelvis 24 barn samtidigt. En annan 

nackdel som även kom upp var att det var för lite personal och att det kunde göra att 

arbetet blev svårare och indelningen i grupper inte alltid fungerade ”Tar jag med mig 

tre – fyra barn så lämnar jag kvar många till min kollega” (Förskollärare F). 

I motsats till ovanstående citat så fanns det de som belyste att det kunde vara 

för mycket personal och att det också kunde skapa svårigheter; 

O ibland är vi för mycket personal.. för att de märks.. för eh.. vi har ju två 

extra.. o dom gör ju sitt de dom kan..det är klart.. men om man märker att 

nån är borta o man säger äh vi fixar de ändå så är det precis som om det 

lugnar sig lite det blir inte den här eh..vad ska jag säga..röran.. för det är 

ju ändå fem vuxna som ska va där..vi är ju 30 pers (Barnskötare H) 
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7.2.4 Planering och tankar kring att synliggöra och 
utmana varje barn i deras lärprocesser i större 
barngrupper 

 

Merparten av förskollärarna och barnskötarna betonade att i en större 

barngrupp blev det svårt att kunna ge varje barn det utrymmet som han/hon behövde. 

För att det skulle bli möjligt att synliggöra varje barn krävdes det att barngruppen 

delades in i mindre grupper. Vidare handlade det också om att vara spontan och se 

situationer i vardagen och arbeta vidare kring de olika lärprocesserna. De stora 

barngrupperna innebar att det fanns många olika lärprocesser att ta del av och 

utveckla, men att det samtidigt kunde vara svårt att se dem eftersom det var så många 

barn i gruppen.  

Det framkom även att det var önskvärt att ha fokus på varje barns lärande, 

men att det blev mer fokus på barns lärande i gruppen eftersom det inte alltid kunde 

hantera varje barns olika lärprocesser och arbeta vidare på dem på grund av gruppens 

storlek.  

En förskollärare betonade att det var verksamheten som skulle synliggöras 

och vad barnen får göra i verksamheten. Hon fokuserade mer på att tänka kring vad 

verksamheten kunde erbjuda barnen och inte på att synliggöra varje barn; 

Eh..vi tänker hela tiden så att vi ska synliggöra verksamheten, vad barnen 

får göra i verksamheten..eeh.. vi tänker ju inte lika mycket på varje 

enskilt barn utan vi tänker hela tiden på oss själva..att vad erbjuder 

vi..eeh.. det är klart att vi gör enskilda saker med dom och vi 

dokumenterar enskilda barn det gör vi hela tiden, men vi försöker hela 

tiden eh.. fokusera på verksamheten före vi fokuserar på de enskilda 

barnet (Förskollärare G). 

7.3 Den pedagogiska miljön och dess betydelse 
i en större barngrupp 

 

7.3.1 Lokalerna och den pedagogiska miljöns betydelse 
 

Merparten av både förskollärarna och barnskötarna ansåg att lokalerna hade 

stor betydelse för hur arbetet i verksamheten fungerade.  Alla informanterna hade 

olika lokaler och olika stora utrymmen. Det kunde vara allt från ett enda rum, till ett 

stort rum som var indelat i mindre delar. De mindre rummen gjorde att barnen hade 
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möjlighet att dela upp sig i mindre grupper, detta i sin tur gjorde att gruppens storlek 

inte behövde uppfattades som stor i alla lägen. En annan aspekt som kom upp var att 

förskolans utrymme hade betydelse för hur den pedagogiska miljön kunde se ut och 

hur den kunde skapas ”Jag kan väl säga att antalet rum gör att vi har lättare…mycket 

lättare att anpassa miljön efter gruppstorleken” (Barnskötare L). Stora lokaler 

skapade möjligheter till att dela in rummet i mindre stationer vilket i sin tur gjorde att 

det blev mindre spring bland barnen.  

Mindre rum med dörrar var i sin tur positivt för att kunna sänka ljudnivån. 

Dörrarna var inte till för att stänga ut några barn utan bara ljudet för att en bra 

ljudnivå skulle skapas för både barn och vuxna.  

Eh..nä men att..dela av..avdela rummen..så att man kan ha olika..olika 

barngrupper i samma rum som aktiverar sig med olika saker..ett rum 

behöver ju inte bara innehålla en lek. (Barnskötare I) 

Flexibel var ett återkommande ord som ansågs vara en viktig egenskap för att 

klara av arbetet i större barngrupper, men också för att kunna ändra miljön efter 

barngruppens behov och intressen. En stor barngrupp kunde i vissa fall påverka hur 

miljön såg ut på grund av att personalens energi tog slut och att det då blev svårt att 

orka med och göra om och förändra miljön.  

[…] men sen är det också så här att med stora barngrupper så tar energin 

slut ganska snabbt, så nu hade det nog varit dags att göra nånting nytt, 

men det finns ingen energi kvar hos nån av pedagogerna att hitta på 

nånting. (Förskollärare A)  

Trots att merparten av förskollärna och barnskötarna ansåg att lokalerna hade 

en stor betydelse så menade några att det inte alls behövde ha med utrymmet och 

lokalernas storlek att göra. 

ja..alltså inte bara..det är inte alls säkert att det hade blitt eh bättre för att 

det hade varit större. Jag tror inte att det är det de hänger på. Sen är vi 

som sagt ute mycket så vi använder ju gården också som ett rum om man 

säger..eeh..så jag tror inte att det är storleken så de handlar om. 

(Förskollärare G) 

Man vill ju att det ska finnas utrymme för alla och då kan man ju tycka 

att lokalerna spelar stor roll, men det gäller också att hitta möjligheter i 

alla lokaler för det går inte att gömma sig bakom det utan det är bara 

fantasin som sätter gränser egentligen. (Förskollärare B)   

Struktur och organisation var återkommande ord som kom upp bland både 

förskollärarna och barnskötarna. Det hade en stor betydelse för hur barnen och den 

pedagogiska miljön fungerade tillsammans. Det var också viktigt att skapa den 
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pedagogiska miljön samt utmaningar efter barnens intressen och var barnen befann 

sig i sin utveckling. 

Den pedagogiska miljön är allt..för det är liksom den tredje 

pedagogen.eeh.. Har du inte miljö som fungerar så får du rastlösa barn. 

Har du inte en miljö där de får ta ansvar så får man också rastlösa barn. 

(Förskollärare B) 

Ovanstående citat belyste vikten av att se hur stor betydelse miljön hade för hur 

barngruppen blev. Vidare var det också viktigt med mycket varierande material och 

närvarande pedagoger. En annan aspekt var att när en pedagog introducerade ett nytt 

material krävdes det att du som pedagog var närvarande för annars skulle det inte 

fungera. Allt material skulle vara tillgängligt för barnen och arbetslaget skulle 

utformar miljön så att den blev anpassad för större barngrupper. 

7.4 Betydelsen av ens förhållningssätt i det 
pedagogiska arbetet med större 
barngrupper 

 

7.4.1 Ditt förhållningssätt är en betydande faktor i arbetet 
med större barngrupper  

 

Den är allt tänkte jag säg..eeh vi har alltid haft ett positivt förhållningssätt 

till barnen och skojat och skämtat med barnen, vilket många gånger har 

gjort att man glömt dem här stora barngrupperna och många saker som 

kanske är en svårighet […] vi ser inte det som svårighet utan vi försöker 

hålla fokus på det som är bra med barnen […] alla barn har svårigheter, 

men vi lägger fokus på det positiva både vad gäller oss själva och barnen. 

(Förskollärare A) 

Ovanstående citat betonar att ens förhållningssätt har stor betydelse för hur 

arbetet med större barngrupper fungerar. Genom ett positivt förhållningssätt så kunde 

pedagogerna istället lägga fokus på det som var positivt och se möjligheterna istället 

för begränsningarna. Merparten av alla förskollärarna och barnskötarna betonade att 

ditt eget förhållningssätt och vilken syn som fanns på barngruppen påverkade hur 

barngruppen var i förskolan. Det hade också betydelse för hur verksamheten skulle 

fungera.  

De är också vi som visar barnen om vi tycker det är roligt att va på en 

arbetsplats.. tycker vi de är roligt så har ju barnen också kul..är vi 
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negativa och tycker ”gud vad jobbigt detta är”[…] då blir också 

barnen..då kanske dom spårar ur för dom ser på oss att det är en trött 

pedagog som inte orkar..och sen kan alla ha sina dagar och man kan ha 

problem hemma.. […] men när man är på jobbet så måste man orka jobba 

med det man gör..man måste liksom ge av sig själv.. till 100 % till 

barnen..[…] ha den här glädjen..nu brinner jag för mitt yrke. 

(Förskollärare D) 

En betydande faktor i ens förhållningssätt var att lyssna på barnen och få 

deras röster hörda samt få fram deras perspektiv. Vidare belystes det att tron på 

barnen hade en stor betydelse och vikten av att låta barnen prata med varandra och 

lösa konflikter och utmaningar tillsammans med varandra. Informanterna berättade 

också att det var viktigt att förskollärarna och barnskötarna var öppna mot barnen 

kring att du som vuxen inte hade alla svar utan istället skulle barnen leta reda på 

svaren tillsammans med varandra eller med den vuxne/pedagogen. 

7.4.2 En bra sammanhållning i arbetslaget är A och O 
 

Arbetslagets sammanhållning hade en avgörande roll i det pedagogiska 

arbetet i större barngrupper eftersom det gjorde att barngruppen blev trygg och att 

den fungerade. Om inte alla i arbetslaget strävade åt samma håll så blev arbetet också 

svårare vilket i sin tur påverkade barngruppen. Sammanhållningen hade en stor 

betydelse för om barngruppens storlek kändes hanterbar eller inte och det betonade 

en barnskötare ”Men jag tror att om de är ett bra arbetslag och trygga pedagoger så 

tror jag man kan ta rätt så rejäla barngrupper också” (Barnskötare L).  

En stor barngrupp behövde inte alltid kännas stor och svår att hantera om det 

var ett arbetslag med bra sammanhållning. 

Har också nästan en avgörande betydelse för jag har vatt i många olika 

arbetslag på den här åndå korta tiden..o jag eh..har aldrig trivts så bra som 

jag gör nu..o jag har heller aldrig varit i så stor barngrupp som jag är nu.. 

så fast att detta är den största barngruppen så är det också den mest 

fungerande..[…]att man bygger upp en viss atmosfär..att man är 

positiv..att man kan prata med varandra att man ser möjligheter. absolut 

helt avgörande (Förskollärare G). 
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7.5 Analys 

 

Vårt resultat kommer vi i det här avsnittet att analysera utifrån det sociokulturella 

perspektivet. Vi har delat in avsnitten under samma rubriker som vi hade i 

resultatkapitlet för att göra det tydligare och mer översiktligt.  

7.5.1 Förskollärare och barnskötares definition av vad en 
större barngrupp är 

 

Informanterna angav inte någon definition eller exakt gräns för vad som gör 

att en barngrupp ses som stor utan det hade istället med andra faktorer att göra. Den 

ena faktorn som framkom var barn sammansättningen och att vilka barn som fanns i 

barngruppen hade betydelse. Det i sin tur handlade om barnens personligheter och 

bakgrund. En barngrupp kunde uppfattas som stor eller liten beroende på om det 

fanns många ”stökiga” barn i gruppen. Pedagogerna valde då att utgå från varje 

individ och hur de samspelade i en kollektiv tillsammans med andra barn för att 

bedöma vad som var en stor eller en lite barngrupp enligt dem. Detta kan förklaras 

med Säljös (2000) tankar kring det sociokulturella perspektivet där samspelet mellan 

det kollektiva och den enskilda individen spelar roll. Vidare belyser även Säljö 

(2010) att det sociokulturella perspektivet är en social teori om lärande som 

poängterar att människors samspel med varandra bidrar till lärande och utveckling. 

Kunskap överförs inte mellan människor utan den skapas under tiden samspelet 

pågår. Vidare belyser han även att det sociokulturella perspektivet hävdar att 

kunskap skapas i samspel mellan barn, men också mellan barn och vuxna. Detta går 

hand i hand med det som informanterna poängterade kring att även arbetslagets 

sammanhållning och sätt att se på barnen hade betydelse för uppfattningen av 

barngruppens storlek.  

7.5.2 Planeringen av pedagogiska aktiviteter  
 

Den proximala utvecklingszonen som Vygotskij betonade som betydelsefull 

för barns utveckling och lärande kan i en barngrupp utmanas vidare ifall 

förskollärarna och barnskötarna väljer att skapa situationer för det. I den proximala 

utvecklingszonen är en individ extra känslig för att ta till sig instruktioner och 
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förklaringar vilket betyder att en lärare eller en mer kompetent kamrat kan lära ut 

sina kunskaper till honom/henne inom ett bestämt område (Säljö, 2000,2010). Den 

proximala utvecklingszonen tar även Partanen (2007) upp och förklarar att den 

handlar om en pågående färdighet som barnet har och som är på väg att utvecklas 

framåt. Den här pågående färdigheten kan ändras, förstås och utmanas i en dialog 

mellan barnet och den vuxne eller ett annat barn. Det betyder att vi lär oss 

tillsammans i ett socialt sammanhang och att vi genom det tillslut lär oss att tänka 

inre tankar. Det är av vikt att pedagoger eller vuxen inte låter barnet få arbeta inom 

det som han/hon redan kan utan att du hela tiden utmanar barnet vidare utifrån där 

han/hon befinner sig just nu. Utifrån det som både Säljö (2000,2010) och Partanen 

(2007) betonar stärks informanternas åsikter om att dela in barngruppen i mindre 

grupper för att på så sätt lättare kunna synliggöra varje barn och utmana dem vidare i 

sin utveckling.  

Större barngrupper var enligt informanternas en positiv aspekt vid 

planeringen av aktiviteter för barnen kunde inspirera och hjälpa varandra. Det gav 

barnen nya sätt att se på saker i sin omgivning. Det i sin tur återspeglas av Partanen 

(2007) som skriver om Vygotskijs perspektiv som delvis handlar om att vuxna inte 

ska leverera sina egna svar till barnen utan att barnen istället genom dialog med 

andra barn utvecklar och prövar ny förståelse. Även den proximala utvecklingszonen 

går att koppla i informanternas åsikter genom att den handlar om en pågående 

färdighet som barnet har och som är på väg att utvecklas framåt. Den här pågående 

färdigheten kan endast förstås och utmanas i en dialog mellan barnet och den vuxne 

eller ett annat barn. Detta betyder i stora drag att vi lär oss tillsammans i ett socialt 

sammanhang och att vi genom detta tillslut lär oss att tänka inombords. Det är av vikt 

att du som pedagog eller vuxen inte låter barnet få arbeta inom det som han/hon 

redan kan utan att du hela tiden utmanar barnet vidare utifrån där han/hon befinner 

sig just nu (Partanen, 2007). 

Partanen (2007) problematiserar att bara se det individuella hos barnet och att 

synliggöra honom/henne och poängterar att det istället handlar om att individen 

utvecklas i samspelet med andra barn. Det belyser det positiva med att barnen arbetar 

i grupper och att det inte bara ska läggas fokus på det enskilda barnet. Informanterna 

hade inte alltid fokus på att synliggöra varje barn utan ibland blev det istället barnens 
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lärande i gruppen som var det viktiga, detta stärker det som Partanen (2007) 

poängterar.  

7.5.3 Den pedagogiska miljön och dess betydelse i en 
större barngrupp 

 

Merparten av förskollärarna och barnskötarna menade att lokalen hade stor 

betydelse för hur miljön kunde utformas. Det var enklare att skapa en stimulerande 

miljö om det fanns många smårum eller om det gick att dela av ett stort rum i mindre 

stationer för att barnen skulle kunna utvecklas i olika strävans mål utifrån förskolans 

läroplan. Det handlade även mycket om att vara flexibel och att se möjligheterna i 

varje lokal. Detta ligger i linje med det som Partanen (2007) lyfter kring 

problematiken hur en miljö kan skapas. Han lyfter två olika sätt att skapa en miljö 

på. Antingen kan en miljö skapas för att skydda barnen från att misslyckas genom att 

utmaningarna tas bort i miljön. Eller så kan en miljö skapas som gör att barnen kan 

utmana sig själva och även få möjlighet att välja bland olika aktiviteter. Författaren 

drar paralleller till Vygotskijs syn kring yttre och inre struktur. Genom att barnen 

omges av utmaningar och aktiviteter i miljön (yttre struktur) där lärandet diskuteras 

stöttas barnets utveckling av sina förmågor (inre struktur).  

Strandberg (2006) belyser också miljöns betydelse utifrån Vygotskijs 

perspektiv och vad personalen kan tänka på i den pedagogiska miljön. En första 

aspekt att ha i åtanke är vilka samspel som barnen får möjlighet att göra i rummet. 

Det handlar också om vad som finns att göra i rummet, vilka möjligheter och vilka 

aktiviteter som går att göra i rummet. Vidare har det även med vilka artefakter, 

verktyg, som barnen får tillgång till i det rummet de vistas i. En annan aspekt att ha i 

åtanke är att se om rummet kan förändras allt eftersom tiden går och utifrån barnens 

utveckling och intresse. Det sista att tänka på är ifall rummet anses vara klart eller 

om barnen har möjlighet att förändra i miljön. Merparten av förskollärarna och 

barnskötarna i denna studie försökte skapa en miljö som var föränderlig efter barnens 

intresse och behov samt var barnen befann sig i sin utveckling.  

Strandberg (2006) beskriver att rummet för förskolebarn har betydelse och en 

påverkan på barns lärande. Det rummet som barnen är i ska ge barnen kunskaper, 

skapa förväntningar och väcka känslor. Vidare kan ett rum både underlätta för att ett 

lärande ska kunna ske, men också göra lärandet svårare. En del respondenter i vår 
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studie hade inte mycket material framme och de gjorde i sin tur att rummet i enlighet 

med Strandberg inte skapade förväntningar eller gjorde lärandet roligt och enkelt.  

Artefakter eller verktyg som de också kallas är enligt Strandberg (2006) en 

stor del i det sociokulturella perspektiv och det handlar om de olika verktyg som 

barnen tar del av och använder sig av i sin kulturella utveckling. Ett exempel på ett 

verktyg är, pennor, miniräknare, kniv och gaffel. Vidare belyses det även för att ett 

lärande ska ske så behöver det finnas utmanande och relevanta verktyg för det 

specifika som ska utforskas. I likhet med Strandberg betonade informanterna i vår 

studie att det var viktigt att ha mycket och varierande material tillgängligt för barnen 

i den pedagogiska miljön. Detta för att barngruppens skulle kunna aktivera sig och 

inte bara springa runder. Informanternas uppfattningar kring att det skulle vara 

material framme för att barnen skulle kunna utforska vissa speciella områden är även 

det i enlighet med Strandberg (2006) 

7.5.4 Betydelsen av ens förhållningssätt i det 
pedagogiska arbetet med större barngrupper 

 

Förhållningssättet ansågs vara en av de viktigaste delarna för att få en 

fungerande verksamhet. Utifrån informanternas tankar och åsikter kring sitt eget och 

arbetslagets gemensamma förhållningssätt synliggjordes deras tankar kring barns 

lärande från ett sociokulturellt perspektiv genom att det var viktigt att kommunicera 

och lära tillsammans. Informanterna betonade även vikten av att låta barnen prata 

med varandra, lösa konflikter och utmaningar tillsammans. Även det är i ton med det 

sociokulturella perspektivet och synen på att barn lär i ett sammanhang (Säljö, 2010). 

Detta är även i enlighet med vad Bråten (1998) belyser kring Vygotskij och hans 

pedagogiska tankar. Det begreppet som är mest känt från Vygotskij är ”den närmaste 

utvecklingszonen” där barnet har kognitiva processer som är under utveckling och 

som inte blir färdiga på egen hand. Vidare belyses det att de ofärdiga kognitiva 

processerna kan förbises ifall du som pedagog väljer att bara fokusera på barnets 

enskilda prestationer eftersom de prestationer som ett barn klarar själv är begränsade. 

Det är därför av vikt att förskollärare och barnskötare är närvarande och gör en 

aktivitet med barnet för att kunna utläsa var barnet befinner sig i sin utveckling. På så 

sätt vet de var barnet befinner sig i sin utveckling vilket gör det enklare att skapa nya 

aktiviteter som successivt gör att barnet tar för sig fullt ut i aktiviteten och gör mer 
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insatser än den vuxne. Vygotskji menade att psykologisk utveckling inte skapade 

förutsättningar för undervisning och lärande utan att utveckling skedde efter att 

barnet hade lärt sig någonting (Bråten, 1998). 
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8 DISKUSSION 
 

Vi har delat in vår diskussion i två underrubriker. Vi kommer under första rubriken 

att diskutera vårt resultat kopplat till det som vi presenterat i kapitlena tidigare 

forskning och styrdokument. Under den andra rubriken kommer vi att diskutera vår 

metod. Under resultatdiskussionen har vi samma underrubriker som i resultatkapitlet 

och analyskapitlet.  

8.1 Resultatdiskussion 

 

8.1.1 Förskollärare och barnskötares definition av vad en 
större barngrupp är 

 

Utifrån vårt resultat och vår analys kan vi se att det inte går att definiera vad 

en större barngrupp är eftersom det i vårt resultat framkom att det var andra 

bakomliggande faktorer som påverkade hur personalen uppfattade barngruppen och 

dess storlek. Faktorer som framkom var bland annat barngruppens sammansättning, 

arbetslagets sammanhållning och olika erfarenheter bland både förskollärare och 

barnskötare. Vårt resultat pekar på att det handlar om vilka förutsättningar förskolan 

har vilket är i enlighet med det som Skolverket (2013) skriver kring att barngruppens 

storlek ska skapas beroende på varje förskolas olika förutsättningar. Det som kommit 

fram i vårt resultat kring att det inte finns ett exakt antal vad som räknas som en stor 

barngrupp gör att vi upplever att personalen i förskolan ”gömmer sig” bakom 

barnantalet fastän det inte är antalet barn som är den stora problematiken.  Vi tolkar 

det som att det är enklare att lägga över problemet kring en för stor barngrupp på 

barnantalet istället för att se sin egen del i problemet som då till exempel kan vara 

arbetslagets sammanhållning. Det som kom fram i vårt resultat pekar på att det är 

mycket mer än barnantalet som påverkar hur den pedagogiska verksamheten 

fungerar.  

Pramling Samuelsson et al. (2014) antyder att det ofta läggs mycket fokus 

och tid på ökandet av barnantalet istället för att se möjligheterna som en större 

barngrupp kan skapa. I vårt resultat var det ytterst få förskollärare och barnskötare 

som såg begränsningarna vad gäller en stor barngrupp utan de såg istället 
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möjligheterna. Det som kan diskuteras är att det verkar vara olika syn på 

barngruppens storlek och dess betydelse för den pedagogiska verksamheten, men 

som det framkommer i vårt resultat är det viktigt att se möjligheter för att kunna 

bedriva en bra pedagogisk verksamhet.  

8.1.2  Planeringen av pedagogiska aktiviteter  
 

Lidholt (1999) har i sin avhandling tagit upp att förskollärare och barnskötare 

ansåg att det blev mycket ”barnpassning” desto större barngrupperna blev och att de 

inte hann se alla barnen och deras behov. Förskollärarna bekymrade sig över att det 

inte gick att utföra en god pedagogisk verksamhet. I vårt resultat kunde vi utläsa 

både likheter och skillnader utifrån det som Lidholt skriver. En likhet med Lidholt är 

att det fanns några informanter som tyckte att barngruppens storlek gjorde det svårt 

att kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet på grund av att förskollärare och 

barnskötare inte orkade med att planera eller förändra miljön.  En skillnad som kom 

fram i resultatet jämfört med Lidholts avhandling var att det var viktigt att inte bara 

se begränsningarna och att det gick att bedriva en bra pedagogisk verksamhet så 

länge personalen såg möjligheterna och var flexibla och kunde planera utifrån 

uppkomna situationer.   

Ekström (2007) visar i en studie att förskollärare och barnskötare är 

frustrerade och tycker att de större barngrupperna påverkar deras möjlighet att 

synliggöra varje barn. I likhet med Ekström ansåg informanterna att det var svårt att 

synliggöra varje barn i större barngrupper. Fokus låg istället på barns lärande i 

gruppen. I vårt resultat kom det fram att för att kunna synliggöra varje barn var det 

av vikt att dela in barnen i mindre grupper. Enligt Skolverket (2012) ska 

kommunerna utforma barngruppen i förskolan så att varje enskilt barn kan 

synliggöras, men också så att hela barngruppens behov blir tillgodosedda. Vidare ska 

kommunerna också ta hänsyn till hur lokalerna ser ut och hur de är utformade utifrån 

barngruppens storlek och behov. Enligt informanterna i resultatet så var det svårt att 

synliggöra varje barn. Vi tolkar resultatet som att förskollärna och barnskötarna delar 

in barnen i mindre grupper för att till exempel kunna göra aktiviteter. Vi tolkar även 

att uppdelningen i mindre grupper inte borde behöva göras ifall kommunerna hade 

satt ihop barngrupper efter de kriterier som Skolverket (2012) tagit fram. Arbetssättet 

att dela in i mindre grupper är även någonting som Sheridan, Pramling Samuelsson 
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och Johansson (2009) framhäver i sin undersökning, men de framkommer även att 

det framförallt är de yngsta barnen som behöver delas in i mindre grupper. Vi 

intervjuade förskollärare och barnskötare som arbetade i barngrupper med åldrarna 

3–6 år och alla informanterna poängterade att det var viktigt att dela in barnen i 

mindre grupper för att klara av arbetet i större barngrupper. Resultatet visar att det 

inte endast är de yngsta barnen i förskolan som behöver delas in i mindre grupper 

utan att alla barn i förskolan behöver delas in i grupper för att arbetet i större 

barngrupper ska fungera.  

Sheridan, Pramling Saumelsson och Johansson (2009) tar även upp att 

personalen i deras undersökning tyckte att de större barngrupperna tog tid från det 

pedagogiska arbetet och att det blev mycket fokus på att till exempel städa och diska. 

I vårt resultat framkom det att det var mycket pappersarbete som skulle göras som 

tog fokus från arbetet i förskolan dock kom det inte upp att det lades ner tid på att 

städa eller diska. Resultatet i studien ger underlag för det som Sheridan, Pramling 

Samuelsson och Johansson (2009) beskriver eftersom förskollärare och barnskötare 

får göra de praktiska göromål överlag i förskolans verksamhet vilket gör att 

informanterna i vår studie antagligen inte nämnde det på grund av att städa och 

plocka är någonting som görs oavsett barngruppens storlek. 

Kihlström (1995) belyser att det behöver vara lämplig personaltäthet i 

förhållande till barngruppens storlek. Utifrån våra resultat kan det tolkas som att det, 

i många fall, kan handla om att verksamheten fungerar om det finns mycket personal 

i större barngrupper. I resultatet framkom det att så är inte alltid fallet eftersom det 

ibland kunde bli för mycket personal vilket skapade oordning i verksamheten. Det 

framkom även att det ibland var för lite personal. Frågan vi ställer är; Vad är det 

ultimata personalantalet i större barngrupper? Finns det något överhuvudtaget? Kan 

det ha att göra med vilka förutsättningar som finns på förskolan som till exempel 

lokalernas storlek samt barngruppen och arbetslagets sammansättning? Dessa olika 

frågorna gör att förskolans verksamhet känns väldigt komplex och svår att hantera på 

många plan eftersom det är så olika på alla förskolor. 

 Kihlström (1995) tar även upp att det var viktigt att ha en struktur och 

organisera verksamheten för att den skulle fungera. Det var någonting som kom fram 

även i vårt resultat och som känns som en väldigt viktig del i arbetet med större 

barngrupper. Utifrån resultatet kan vi utläsa att utan en struktur i det dagliga arbetet 



43 

 

så blir det svårt att få arbetet att fungera. De förskolor som träder fram i media 

kanske är verksamheter där det inte finns en fungerande struktur vilket kan vara en 

bidragande orsak till att det känns som att de inte klarar av arbetet med större 

barngrupper.  

8.1.3 Den pedagogiska miljön och dess betydelse i en 
större barngrupp 

 

Merparten av förskollärarna och barnskötarna menade att lokalen hade stor 

betydelse för hur miljön kunde utformas. Det var enklare att skapa en stimulerande 

miljö om det fanns många smårum eller om det gick att dela av ett stort rum i mindre 

stationer för att barnen skulle kunna utvecklas kring olika strävans mål utifrån 

förskolans läroplan. Det handlade även mycket om att vara flexibel och att se 

möjligheterna i varje lokal. Det går i enlighet med det som Partanen (2007) lyfter 

kring problematiken hur en miljö kan skapas. Han lyfter två olika sätt att skapa en 

miljö på. Antingen kan en miljö skapas för att skydda barnen från att misslyckas 

genom att utmaningarna tas bort i miljön. Eller så kan en miljö skapas som gör att 

barnen kan utmana sig själva och även få möjlighet att välja bland olika aktiviteter. 

Författaren drar paralleller till Vygotskijs syn kring yttre och inre struktur. Genom att 

barnen omges av utmaningar och aktiviteter i miljön (yttre struktur) där lärandet 

diskuteras tillsammans med andra stöttas barnets utveckling (inre struktur). Även 

Björklid (2005) nämnde lokalernas betydelse och att det ofta framställs att 

pedagogen ska kunna göra en miljö som är bra oavsett hur miljön ser ut. Även detta 

är i enlighet med vad som framkom i vårt resultat.   

I vårt resultat framgick det delvis att det var lokalerna som hade stor 

betydelse, men även att det skulle finnas material som utmanade och utvecklade 

barnen i den pedagogiska miljön. Just lokalen var någonting som alla informanter 

nämnde som både en fördel och nackdel. När det sågs som en fördel handlade det om 

att kunna se möjligheter oavsett vilka lokaler förskolan låg i. En nackdel kunde vara 

att det inte fanns möjlighet att dela in lokalerna i mindre stationer. Utifrån resultatet 

tolkar vi att det inte är rimligt att bara skylla på lokalen när det kommer till miljöns 

utformning eftersom vi såg många olika förskolor och lösningar kring att organisera 

miljön beroende på barngruppen och storlekar på lokaler under våra besök på 

informanternas förskolor. Vi tolkar därför, utifrån vårt resultat, att den pedagogiska 
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miljöns betydelse i större barngrupper inte alltid behöver bli lidande för det går att 

göra en miljö oavsett lokalernas storlek, det handlar bara om förskollärare och 

barnskötarnas fantasi och vilja att kunna se möjligheterna. Kihlström (1995) betonar 

också att lokalerna har betydelse för hur organiseringen av verksamheten ser ut. Hon 

nämner å andra sidan inte att det skulle vara någon nackdel med lokalernas storlek 

och att den skulle ha en betydelse för hur miljön skulle se ut. Det som framkom i vårt 

resultat visar en annan synvinkel, både på ett positivt och negativt sätt.  

Strandberg (2006) belyser också miljöns betydelse utifrån Vygotskijs 

perspektiv och vad personalen kan tänka på i den pedagogiska miljön. En första 

aspekt att ha i åtanke är vilka samspel som barnen får möjlighet att göra i rummet. 

Det handlar också om vad som finns att göra i rummet, vilka möjligheter och vilka 

aktiviteter som går att göra i rummet. Vidare har det även med vilka verktyg som 

barnen får tillgång till i det rummet de vistas i. En annan aspekt att ha i åtanke är att 

se om rummet kan förändras allt eftersom tiden går och utifrån barnens utveckling 

och intresse. Det sista att tänka på är ifall rummet anses vara klart eller om barnen 

har möjlighet att förändra i miljön. Merparten av förskollärarna och barnskötarna 

försökte skapa en miljö som var föränderlig efter barnens intresse och behov samt 

var barnen befann sig i sin utveckling. Även detta var något som kan tolkas som 

något viktigt bland merparten av förskollärarna och barnskötarna, men också något 

som inte alla tyckte var enkelt eftersom barngruppen var stor. Vi tror att det med all 

säkerhet går att skapa en miljö om personalen lägger tid och fantasi på att göra det. 

Sen får personalen aldrig glömma att barnen också kan vara med och hjälpa till, detta 

i sin tur gör ju att en större barngrupp blir en positiv del i utvecklingen av miljön 

eftersom det finns många idéer att ta till och utveckla vidare. Återigen handlar det 

om att se möjligheterna före begränsningarna.   

8.1.4 Betydelsen av ens förhållningssätt i det 
pedagogiska arbetet med större barngrupper 

 

Vårt resultat visar på att förhållningssättet hos både förskollärare, barnskötare 

samt hela arbetslaget hade en avgörande betydelse för hur verksamheten fungerade i 

större barngrupper. Genom att ha ett positivt förhållningssätt till både arbetet och 

barnen var det enklare att föra verksamheten framåt för att se möjligheterna istället 

för begränsningarna. Informanterna framhöll också att deras förhållningssätt 
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speglade av sig hos barnen och påverkade i sin tur hur barnen agerade i barngruppen. 

I likhet med det som Lidholt (1999) skriver om kring att problem i barngrupper har 

att göra med personalgruppen framhäver våra informanter att samarbetet mellan 

personalen påverkar hur barngruppen hanteras. Vidare belyser även Lidholt (1999) 

att informanterna i hennes studie ansåg att det gick att ha en god kvalité i 

verksamheten trots barngruppens storlek. Det är också i likhet med vårt resultat där 

de synliggjordes att det fanns andra bakomliggande faktorer som spelade in och även 

att det gick att få en bra kvalité genom att ha ett positivt förhållningssätt. Vi tolkar 

denna del i resultatet som att om förskollärare och barnskötare har ett positivt 

förhållningssätt i sitt arbete samt om det finns en bra sammanhållning i arbetslaget så 

går det att bedriva en fungerande pedagogisk verksamhet i större barngrupper. En 

annan aspekt som vi kan tolka utifrån detta resultat är att både förskollärare och 

barnskötare i vår studie bortsåg från att bara se barnantalet som en del i problemet 

utan såg istället sig själva och arbetslagets betydelse som en del i de problem som 

kunde uppstå i arbetet med större barngrupper. 

Informanterna betonade också att det var viktigt att ha ett förhållningssätt 

som lät barnen prata med varandra, lösa konflikter och utmaningar tillsammans.  Det 

framkom även att det var av betydelse att vara en närvarande pedagog för att kunna 

se vad barnen visar intresse för. Även detta är i ton med det sociokulturella 

perspektivet och vad Bråten (1998) belyser kring Vygotskij och hans pedagogiska 

tankar. Det begreppet som är mest känt från Vygotskij är den närmaste 

utvecklingszonen där barnet har kognitiva processer som är under utveckling och 

som inte blir färdiga på egen hand. Vidare belyses det att de ofärdiga kognitiva 

processerna kan missas om du som pedagog väljer att bara fokusera på barnets 

enskilda prestationer, detta för att de prestationerna som ett barn klarar själv är 

begränsade. Det är därför av vikt att en pedagog är närvarande och gör en aktivitet 

med barnet för att kunna utläsa var barnet befinner sig i sin utveckling. Efter att 

pedagogen vet var barnet befinner sig så kan han/hon också skapa nya aktiviteter 

som successivt gör att barnet gör mer insats än den vuxne. Även Partanen (2007) 

skriver om Vygotskijs perspektiv och belyser att vuxna inte ska leverera sina egna 

svar till barnen utan att barnen istället genom dialog med andra barn utveckla och 

pröva ny förståelse. Detta är i enlighet med vårt resultat där det framkom tydligt att 

barnen tillsammans skulle lösa problem som uppkom och att den vuxne inte skulle 
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ge sina färdiga svar. Vi tolkar informanternas svar som att förskollärarna och 

barnskötarna upplevde att barnens lärande i samspel med andra var en viktig del i 

förskolans verksamhet. Vi anser att deras svar visar att de såg barnen som 

kompententa och att de hade en förmåga att lösa problem tillsammans med andra 

barn. Det syns också att informanterna lade en stor vikt vid barnen i förskolan och att 

de skulle vara i fokus. 

8.1.5 Slutsats 
 

Vi kan utläsa utifrån vårt resultat att en stor barngrupp i slutändan handlar om 

så mycket mer än bara ett antal. Utifrån resultatet och analysen kan vi se att en stor 

barngrupp har betydelse i den pedagogiska verksamheten på både ett positivt och 

negativt sätt, men också att det inte bara är barngruppens storlek som har betydelse 

för den pedagogiska verksamheten utan att det finns andra bakomliggande faktorer 

som spelar större roll. De negativa aspekterna kring stora barngrupper och dess 

betydelse i den pedagogiska verksamheten blir tydliga i den pedagogiska miljön 

eftersom inte alla förskollärare och barnskötare hade utrymme för att kunna skapa 

aktiviteter för alla barnen. Det ledde till att barngruppen blev orolig och att det 

fortsatta arbetet kändes betungande. De positiva delarna var att barnen hade många 

kamrater att leka med och att barnen kunde samspela med många barn och lära 

tillsammans i olika sammanhang. Den absolut viktigaste faktorn kring hur den 

pedagogiska verksamheten fungerar i större barngrupper har att göra med hur 

arbetslaget väljer att se på barnen men också på varandra.  En annan faktor är också 

vilka barn som ingår i gruppen, till exempel det kan finnas 25 lugna barn i en 

barngrupp och den gruppen uppfattas därför inte som stor. Utifrån resultatet kan vi se 

att en barngrupp kan göras harmonisk och lugn även ifall det finns ”stökiga” barn i 

gruppen. Allting har med ditt och arbetslagets förhållningssätt kring hur ni ser på 

barnen och deras sätt att lära. Det handlar helt enkelt om att se möjligheterna istället 

för begränsningarna. 
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8.2 Metoddiskussion 

 

Vi känner att vårt val av metod hjälpte oss att få svar på våra frågeställningar 

dock har vi även reflekterat över om vi hade kunnat använda oss av en annan metod, 

och på så sätt fått andra typer av svar. En kvantitativ metod som exempelvis enkäter 

hade kanske kunnat ge oss fler svar och även gett oss fler informanter att jämföra 

mellan. Å andra sidan hade vi kanske gått miste om viktiga följdfrågor som vi istället 

i vår kvalitativa metod kunde ställa. Vårt val av ljudinspelning av intervjuerna gjorde 

att vi kunde skriva ner exakt vad respondenterna sa vilket var en fördel vid citerandet 

och för att göra resultatet trovärdigt. Det vi reflekterar över kring inspelningen är 

ifall informanterna kanske kände sig obekväma av situationen och att detta i sin tur 

kan ha påverkat svaren. En nackdel med ljudinspelning är enligt Denscombe (2009) 

att forskaren inte får med kroppsspråket vilket kan vara betydelsefullt i många 

intervjusammanhang.  

Det vi hade kunnat utveckla och gjort bättre var att ställa fler följdfrågor då vi 

på så vis hade kunnat få ytterligare värdefull information. Vi ställde följdfrågor, men 

vid analyserandet av materialet insåg vi att vi hade kunnat ställa fler för att få mer 

utvecklade svar.  

När vi sammanfattade intervjusvaren såg vi att det inte spelade någon roll 

vilken utbildning informanterna hade, det vill säga ifall de var förskollärare eller 

barnskötare. Deras svar skiljde sig inte åt och det var omöjligt att se ifall det var en 

förskollärare eller barnskötare som svarat om vi valt att inte skriva ut förskollärare 

och barnskötare i vårt resultat. Med det i åtanke stärks vårt val av informanter i vår 

studie kring att alla i arbetslaget är delaktiga i den pedagogiska verksamheten och att 

det inte gör någon skillnad i arbetet på förskolan. Detta visar också att oavsett 

utbildning så är allas åsikter likvärdiga och viktiga och allas svar ger lika mycket 

viktig information kring hur förskolans verklighet ser ut. Att det inte hade någon 

betydelse i svar och resonemang vad gällde förskollärare och barnskötare i vår studie 

styrker det som Ekström (2007) skrev kring att det oftast var förskollärare som var 

informanter, men att hela arbetslaget var lika viktig och att även barnskötarnas 

åsikter och uppfattningar var viktiga.  
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8.3 Fortsatt forskning 

 

Under vårt arbete har vi många gånger ställt oss frågan vad andra skulle kunna 

forska vidare kring inom detta ämne. Något som vi tänkt på är att det hade varit 

intressant att göra en liknande studie som vi gjort nu, men att man hade observerat i 

verksamheten istället för att intervjua förskollärare och barnskötare kring deras 

uppfattningar. Genom observationer kan det komma fram andra saker som en 

observatör ser och som informanterna kanske inte hade sagt i en intervju. Det blir 

också enklare att få en  bild av hur arbetet i större barngrupper verkligen fungerar 

och hur det ser ut i verksamheten.  

En annan forskningsmöjlighet kan vara att se hur barnen uppfattar hur det är att 

vistas i en större barngrupp. Utifrån vårt resultat har vi fått fram att förskollärare och 

barnskötare ser större barngrupper som något positivt eftersom barnen har många 

kamrater att leka med, men upplever barnen det på samma sätt? Upplever 

exempelvis barnen att lokalerna har betydelse för hur de kan göra olika saker i en 

större barngrupp?  
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Bilaga 1 

 
 

Till Förskollärare och barnskötare på förskolan…………. 

Hej! 

Vi heter Frida Axelsson Gunnarsson och Lina Svensson och vi 

studerar till förskollärare vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under 

hösten 2014 ska vi skriva vårt examensarbete som handlar om hur 

stora barngrupper påverkar den pedagogiska verksamheten. 

Vi kommer att samla in data genom intervjuer där vi spelar in eller 

antecknar vad som sägs.  

Arbetet kommer att redovisas muntligt och skriftligt för studenter och 

lärare på Linnéuniversitetet. Vi kommer att följa de forskningsetiska 

principer som gäller, vilket bland annat innebär att använda fiktiva 

namn och uppgifterna kommer endast att användas i vårt arbete. 

Vi är väldigt intresserade av att höra hur Ni upplever ert arbete i stora 

barngrupper! 

Om ni vill delta i vår studie till vårt examensarbete ber vi er kontakta 

oss på nedanstående adresser: 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Axelsson Gunnarsson        Lina Svensson                                     

    Mejl: xxx                                   Mejl: xxx                                  

    Mobil: xxx            Mobil: xxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Dem första allmänna frågorna 

 Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 Hur länge har du arbetat på förskolan du är på idag? 

 Hur många barn har ni er i barngrupp? Och hur många personal? 

Frågeställning: Vad anses vara en stor barngrupp enligt förskollärare och 

barnskötare? 

 Vad är en stor respektive liten barngrupp för dig? 

Frågeställning: hur planeras de pedagogiska aktiviteterna i den dagliga 

verksamheten i större barngrupper?  

 Hur planerar ni era aktiviteter med barnen? Är det olika beroende på barngruppen 

storlek? 

 Vilka fördelar/nackdelar är det med att ha en stor barngrupp när det kommer till 

att planera aktiviteter eller utmaningar? 

 Hur fungerar arbetet kring att utmana barnens lärprocesser? Är det någon skillnad 

beroende på barngruppens storlek 

 På vilket sätt arbetar ni för att synliggöra varje barn på din förskola? Har det någon 

betydelse beroende på gruppstorlek? 

 Hur tycker du att planeringen av de pedagogiska aktiviteterna fungerar i den 

barngruppen du har idag? 

 Vad anser du att man ska ha i åtanke/tänka på vid planering av aktiviteter i större 

barngrupper? Ge exempel 

 På vilket sätt ser du på hur en större barngrupp möjliggör/begränsar i planerandet 

av pedagogiska aktiviteter? 

Frågeställning; hur upplever förskollärare och barnskötare att större 

barngrupper samspelar/fungerar med den pedagogiska miljön i förskolan? 

 Vad anser du om den pedagogiska miljön på er förskola i förhållande till er 

barngrupp idag? Hur är den anpassad efter olika gruppstorlekar?  

 hur är lokalerna på din förskola?  är dem anpassade efter olika gruppstorlekar?  

 På vilket sätt begränsar eller möjliggör stora barngrupper hur den pedagogiska 

miljön kan se ut enligt dig? 

 Hur tänker du kring hur en miljö ska utformas för  en stor barngrupp? 

Frågeställning; hur beskriver förskollärare och barnskötare sitt förhållningssätt 

till det pedagogiska arbetet i större barngrupper? 

 Vilken betydelse tycker du att ens förhållningssätt har i det pedagogiska arbetet i 

större barngrupper?  

 Hur ser du på ditt förhållningssätt i din barngrupp?  

 Vilken betydelse har arbetslagets sammanhållning? 


