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Titel: Stor barngrupp, hur gör vi? Strategier och erfarenheter från pedagoger i Indien 

Engelsk titel: Large class-size, how to do it? Strategies and experiences from teachers 

in India 

 

Abstrakt 
Undersökningen fokuserar på fyra Indiska pedagogers erfarenheter kring att arbeta i en 

barngrupp. Syftet är bidra med uppfattningar kring hur pedagoger i Indien upplever 

arbetet i större barngrupper i de yngre åldrarna. Forskningsfrågorna utgår från 

pedagogernas förhållningssätt, erfarenheter samt vad pedagogerna anser den totala 

barngruppens storlek bör vara. Använda teorier är sociokulturellt perspektiv samt 

Hofstedes kulturdimensionsteori. 

 

Sammanlagt har fyra semistrukturerade intervjuer gjorts med pedagoger i Goa, Indien. 

Resultatet visar att dessa pedagoger använder sig utav olika strategier för att försöka nå 

alla barnen i barngruppen. Det är ett stort fokus på lärande och i Indien ses pedagogen 

som en person med hög aktoritet. Prioritering i arbetet är att arbeta efter skolan riktlinjer 

som de blir tilldelande. Det resulterar att pedagogerna blir mer stressade. För barnen att 

vara i en större barngrupp menar pedagogerna utvecklar olika sociala kompetenser hos 

barnen. Det som påverkar pedagogernas fårhållningssätt är kulturen och synen på 

läraren.  

 

Pedagogerna använder sig utav olika strategier för att barnen ska rikta 

uppmärksamheten mot dem och sånger är en av metoderna. Flera av pedagogerna menar 

att de vill nå barn som inte är intresserade av skolan genom att ge dem mer tid och 

uppmärksamhet. Då fokus riktas mot de barnen som behöver mer övning hinner 

pedagogerna inte med att arbeta med alla barnen i gruppen. Pedagogerna i Goa arbetar 

med vad vi i Sverige anser är en stor barngrupp och för dem är en idealisk barngrupp 

20-35 barn.  

 

I uppsatsen kommer terminologen pedagoger att användas.         

 

Nyckelord 
Barngrupp, storlek, klasstorlek, förskola, Indien, Goa, pedagog, skolkulturer  
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1 Inledning/Bakgrund  

Gruppstorleken i förskolan är ett diskuterat ämne inom skolpolitiken. Forskning pekar 

på att antalet barn i en barngrupp, påverkar både barn och pedagoger i förskolan. 

Regeringen gick ut med ett pressmedelande våren 2015 där det föreslogs att 

gruppstorleken i förskolan skulle minskas. Skolverket har därför under 2015 fått i 

uppdrag av regeringen att göra en studie om hur stor en lämplig barngrupp bör vara. Det 

ska sedan sammanställas och skickas till utbildningsdepartimentet. För att kvaliteten i 

förskolan ska ökas ska barngruppens storlek minskas vilket bidrar till en ökad kvalitet 

(Regeringen 2015).  

 

I förskolans läroplan står det att förskolläraren ska sträva efter att varje barn ska 

utmanas i sitt lärande och i sin utveckling (lpfö 98 rev 2010). När barngrupper upplevs 

som stor blir det svårare för pedagogerna att nå alla barnen.  Många pedagoger ser även 

svårigheter i sin pedagogiska roll att nå läroplans mål, när barngrupperna är för stora 

(Thoren 2015). I dagsläget finns det begränsat med forskning kring barngruppens 

storlek, men när Skolverkets sammanställning är klar, kommer det förhoppningstvist 

bidra till mer kunskap kring ämnet.  

 

I den svenska läroplanen för förskolan beskrivs barngruppens betydelse för barnen, där 

barngruppen är en viktig del i barns utveckling och lärande. Det står även att förskolan 

ska arbeta med att barn lär sig de grundläggande värderingarna (lpfö 98, rev 2010). I en 

barngrupp får barn möjligheter att samspela med varandra och en mängd olika möten 

sker mellan individerna. Under barns vistelse i förskolan får de tillfällen att utvecklas 

tillsammans i grupper, i både leken och i planerade gruppaktiviteter. Barngruppen 

möjliggör även att barn får använda sociala färdigheter, lära sig normer, samt att 

utveckla dessa (allmänna råd 2013). De erfarenheter som barn får av socialt samspel 

ligger sedan till grund för en social baskompetens. Det innebär att barn kan lära sig att 

förstå kulturella kontexter samt att förstå olika sociala sammanhang och använda sociala 

kompentenser (Alvestad 2009). Barn söker och får kunskap genom socialt samspel och i 

dessa möten får barn olika sätt att uppfatta omvärlden (Skolverket 2013).  

 

Jag har åkt till Indien och intervjuat indiska pedagoger om deras erfarenheter och syn på 

större barngrupper. Undersökningen kommer belysa vad dessa pedagoger har för 

erfarenheter av sitt arbete i en barngrupp. Genom att intervjua pedagoger i Indien är 

syftet att skapa en ökad medvetenhet kring större barngrupper och få perspektiv från en 

annan del av världen. Jag har valt att arbeta med detta ämne för stora delar av den 

forskning som jag har läst, fokuserar på nackdelar för både barn och pedagoger, istället 

för att belysa arbetssättet. Då det i dagsläget inte finns så mycket forskning kring ämnet 

har det också varit svårt att göra en nutidsbedömning. Varför empiri är utförd i Indien är 

främst för att jag har anknytning till landet men också för att använda olika kontakter 

för att få tillträde till skolorna. 
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Frågorna i denna undersökning kommer fokusera på hur arbetet i en större barngrupp 

kan bemötas. Finns det några strategier som går att arbeta efter? Hur är det att arbeta i 

en större barngrupp och vad krävs för att utmana barn i deras utveckling? Kan man 

utmana alla barn? 

 

Sverige blir alltmer mångkulturellt och det kan vara tänkvärt att studera olika 

skolkulturer för att skapa en förståelse kring att skolsystemet som andra människor 

kommer ifrån ser olika ut. I Sverige är vi vana vid den svenska skolkulturen, men för 

familjer som kommer från andra länder är den svenska kulturen förut okänd. För mig 

som blivande förskollärare kan arbetssättet i en större barngrupp bidra till en 

yrkeskompetens och därför är undersökningen relevant. En insikt i kulturen och 

arbetssättet i Indien ökar även en förståelse om den Indiska skolkuturen, vilket kan vara 

användbart i möten med familjer som kommer från andra delar av världen.   

 

1.2 Indien och skolan 

Indien är det sjunde största landet i världen, med en befolkning på över 1.2 miljarder 

människor. Landet är uppdelat av 29 olika stater och det finns hundratals olika språk 

som talas av befolkningen, men det officiella språket är Hindi. Landet har varit under 

Storbritanniens regi fram till år 1947 då Indien sedan blev ett självständigt land 

(National port of India 2015).  

 

Indiens skolkultur ser annorlunda ut gentemot Sverige och främst i den grad som 

handlar om barngruppernas storlek. Indien är ett land som arbetar med stora 

barngrupper där pedagogen ofta ansvarar för en större barngrupp.  

Det i genomsnitt är 28 barn på en pedagog i de yngsta klasserna som består av fyra till 

femåringar i Indien (MHRD 2014). 2014 gjorde skolverket sin senaste undersökning om 

barngruppens storlek i Sverige, samt hur många vuxna som arbetar i en barngrupp. 

Resultatet visar att snittet i barngruppen är 16.7 och det arbetar 5.3 vuxna i varje 

barngrupp (Skolverket, 2015).  

 

I Indien börjar barnen vid sex års ålder och i dagsläget pågår det en lagstiftning om 

införandet av obligatorisk skolplikt i hela Indien. Skolsystemet består av fyra olika 

nivåer: primärskola (5 år), högre primärskola (3 år), sekundärskola (2 år) och högre 

sekundärskola (2 år). Efter Indien blev självständigt har stora förändringar skett inom 

undervisning och utbildning.  År 1951 kunde 16% av befolkningen som var över sju år 

läsa, medan år 2001 var det 61% (Lindberg 2015). Resultatet visade även att i 

kvinnornas fall var det 48% som kunde läsa och därför började särskilda program 

införas för kvinnor. Dessa program började användas även för barn som lever i fattigare 

områden, 

 

Läskunnigheten varierar mycket mellan olika delar i Indien där vissa delar är 

läskunnigheten högre medan i andra förhållandvist låga. Utbildning på högre nivåer har 

ökats kraftigt under de senaste åren (ibid).  År 2011 visade siffrorna att läs- och 
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skrivförmågan hade ökat till cirka 73%  för alla över 7år (Censusinfo India 2011).  

 

1.3 Empiriinsamling i Goa 

Fram till 60-talet så var Goa en portugisisk koloni och Goa är fortfarande präglad av 

den portugisiska kolonitiden (Germundsson & Hællquist 2015). Goa lever till stor del 

på sin turism och har under början på 70-talet varit en semesterort för de västerländska 

länderna (Germundsson & Hællquist 2015).  Turismen har bidragit till att allt fler 

människor talar engelska. Det har därför underlättat min datainsamling och 

kommunikationen med pedagoger på olika skolor.  

 

Till min hjälp hade jag min moster som är en pensionerad lärare. Tack vara henne kunde 

jag få intervjua dessa pedagoger och få tillträde till skolorna. Jag besökte flera skolor 

och förskolor för att hitta deltagarna till undersökningen. En av de skolor jag besökte 

var en välgörenhetsinstitution och den andra bedrevs av nunnor.    

 

1.4 Syfte 

Syftet med undersökningen är att bidra med uppfattningar kring hur pedagoger i Indien 

upplever arbetet i större barngrupper i skolan, för att belysa att skolkulturer ser olika ut. 

Avsikten är att skapa en medvetenhet kring att det finns olika arbetssätt i världen.  

 

1.5 Frågeställningar 

 

Vad har dessa pedagoger för förhållningssätt? 

 

Vilka erfarenheter har pedagogerna av att arbeta i skolan? 

 

Vilka strategier menar de intervjuade pedagogerna att de använder för att barnantalet i 

gruppen ska vara möjlig att hantera? 
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2 Teoretisk ansats  

Studien utgår ifrån Gert Hofstedes kulturdimensionsteori och ett sociokulturellt 

perspektiv och nedan kommer en översikt över dessa teorier presenteras.   

 

2.1 Hofstedes kulturdimensionsteori 

Hofstede kulturdimensionsteori vilar på att människor är mentalt programmerade från 

barndomen. Familjen influerar barnets omgivning som sedan förstärks i skolan och i 

olika organisationer. I skolan lär sig barn bland annat värderingar och normer (Hofstede, 

Hofsted & Minkov 2011). Dessa olika program är sedan en del av den nationella 

kulturen och kan hittas i universella, kollektiva och individuella nivåer (Hofsted 2001).    

Hofstede definierar kultur som: 

1) utveckling eller förfining av intellekter; civilisation. 2) det sociala spelets oskrivna regler, eller 

mer formellt uttryck: den kollektiva programmering av intellektet som skiljer medlemmarna i en 

grupp eller kategori av människor från medlemmarna i en annan. Denna innebörd har termen 

”kultur” inom antropologin 

 

                                                                             Hofstede, Hofsted & Minkov 2011: 581 

Hofstedes (2001) beskriver att människor inte är helt oförutsägbara utan agerar efter sin 

inre programmering. Så småningom så agerar människan efter samma mönster. Dessa 

programmeringar är en del unika och en del likartade med andra människor.  Han 

beskriver fem olika dimensioner som är grundade på olika länders kulturer och hur 

samhällen har liknande grundläggande problem. Däremot så skiljer sig lösningarna från 

varandra (ibid). Här nedan presenteras kortfattat de olika dimensionerna.  

 

Power Distance: Hur mycket de med mindre makt accepterar och förväntar den ojämna 

maktfördelningen i olika sammanhang. Makt handlar även om tillfredställese. Hofstede 

(2001) beskriver hur det handlar om den mänskliga jämnställdheten och att det rör sig 

om maktfördelning.  Han skriver hur normen av hur makt fördelas, ser olika ut i olika 

länder och styrs av kulturen. Hur mycket makt som människor accepterar som jämlik 

och ojämn. I skolans värld finns det två olika maktförhållandeteorier, antingen är det 

hög eller låg menar Hofstede. I en hög är respekten för läraren hög och läraren har en 

högre aktoritet. I en låg ses läraren som en kamrat.   

Uncertainty avoidance: Hur kulturen programmerar människor att känna sig osäkra 

eller säkra i en situation och hur mycket samhället försöker att kontrollera människors 

liv. Det kan handla om hur kulturer väljer att ha regler för att minska osäkerheten. 

Hofstede (2001)  skriver om hur verktyg som teknologi, regler och religion påverkar hur 

vi hanterar det vi inte vet. Kulturer använder sig olika mycket utav dessa verktyg. 

Kulturella redskap kan vara tecken, symboler och datorer (Smidt 2010). 

 

Individualism: Hofstede (2001) menar att det handlar om individen och hur personen 

ska agera för att stanna kvar i en sammanslutning eller hur personer kan interagera sig 
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med gruppen. De sociala reglerna är av stor vikt för hur människan passar in i 

samhället. Det handlar om identiteten och vem jag är i en grupp. Det handlar om olika 

kulturers värden och hur ett visst uppförande ska vara. Om någon frigör sig från en 

grupp så skadas relationen. Motsatsen är collectivism som istället handlar om oss, vilket 

innebär att lojalitet inför en grupp är viktigt. Även hur resurser fördelas mellan 

medlemmar i en familj och gruppens önskemål är viktigare än den enskilda individens.  

 

Masculinity: Det innebär att samhället fördelar känslosamma roller mellan män och 

kvinnor. Det innebär även hur könsrollerna ser olika ut i olika länder och kulturer.  

Hur dessa könsroller anses vara normen och vad som anses vara kvinnligt och manligt 

är beroende av samhället (ibid). 

 

Long-term versus short-term orientation: Det handlar om hur länder ser på det 

historiska i landet som normer och värden. Exempel på kortsiktig inriktning är respekt 

för traditioner, hårt arbete ska ge snabbt resultat, social tonvikt på att spendera pengar 

och självständig stabilitet är viktig. Med långsiktig inriktning handlar det mer om 

respekt för omständigheter, att vara uthållig och anträngningar ger resultat, vara sparsam 

med resurser och kunna anpassa sig (Hofstede, Hofsted & Minkov 2011).   

 

Då kulturen i Indien ser lika ut från Sveriges kan det påverka hur pedagoger i Indien ser 

på barngruppens storlek. Hofstedes teori vilar på att kulturen påverkar vårt sätt att tänka 

(2001). Hur pedagogernas resonerar kring barngruppens storlek är därför kopplat till 

den omgivning som de befinner sig i.    

2.2 Sociokulturellt perspektiv  

Ur ett sociokulturellt perspektiv på utveckling verkar människor efter den kulturella 

eller praktiska ram som omger dem. Det innebär att människor tänker och handlar efter 

den sociala kontext som de befinner sig i (Säljö 2014). Ett sociokulturellt perspektiv 

tillåter oss att undersöka hur människor förstår sin omvärld, genom sociala interaktioner 

för att på så vis förstå hur mänskligt tänkande har sin bakgrund (ibid). Det uppkommer 

en kulturell gemenskap när sociala aktiviteter och gemenskaper för ihop människan.  

Denna kulturella gemenskap sker omedvetet menar Vygotskij och reflexer och känslor 

är bidragande faktorer.  Det kan leda till en utveckling av högre psykologiska funktioner 

(Smidt 2010).  

För Vygoskij handlar allt det sociala om ett lärande och det innebär att människan lär sig 

i olika sociala kontexter. De kulturella redskapen vi har är inte något medfött, utan det 

som mäniskan konsturerat i ett sammanhang. Han menar också att grupper enar sig med 

varandra när de delar samma ideologier och vanor (Smidt 2010). Människan kan 

identifiera sig med en grupp under meningsfulla och sociala aktiviteter. Detta kallas för 

en praxisgemenskap (ibid). Smidt (2010) menar att en kamratundervisning sker när 

jämnåriga lär sig av varandra. Vi hittar människor som vi ser upp till och vill agera efter 

dessa. Vygotskij menar att människor är ett resultat av de erfarenheter och interaktioner 

de haft och har med andra människor. Värderingar, tankar och kulturella redskap 
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människor i en kultur lär sig och delar med andra, påverkar dessa individer hela livet 

(ibid). Säljö (2014) beskriver att vi skapar de olika verktygen för att förstå omvärlden.  

 

3 Tidigare forskning 
Nedanstående avsnitt behandlar den tidigare forskningen som är relevant till studien 

syfte. Forskningsartiklarna och avhandlingarna är till för att belysa vad som har forskats 

på tidigare.  

 

3.1 Barn lär sig i grupper 

Engdahl (2011) har gjort en studie kring små barns sociala kompetenser där syftet med 

studien är att undersöka interaktioner och kommunikation mellan de yngsta barnen i 

svensk förskola. Forskaren har observerat hur barn i förskolan samspelar med varandra i 

leken. Resultatet visar att redan de yngsta barnen i förskolan intresserar sig för 

barngruppen och vill skapa relationer mellan varandra. Barn lär sig tidigt sociala 

kompetenser och får erfarenheter kring sociala samspel. Vidare visar resultatet att barn 

börjar redan i tidig ålder att intressera sig för andra barn i barngruppen, samt att sociala 

färdigheter utvecklas tidigt hos barn i förskolan (ibid). Liknande studie har Jonsdottir 

(2007) gjort kring barns sociala interaktioner i förskolan. Forskaren fokuserar på om 

förskolan är en arena för alla barn att utveckla goda relationer med andra barn. Syftet är 

att skapa en helhetsbild om hur pedagoger uppfattar detta och även sambandet mellan 

pedagogers och barns uppfattningar. För att få svar på sina frågeställningar använder sig 

Jonsdottir utav en sociometrisk metod som innebär mätning av sociala relationer.   

 

Resultatet visar att om barn verkar glada i förskolan så ses de som socialt kompetenta 

och känner en tillhörlighet till barngruppen. Resultatet visar även att pedagogerna ser de 

barn som har en bra grupptillhörighet som kompetenta barn, med goda lek- och 

kommunikationsfärdigheter. När barn inte känner att de har en tillhörighet i gruppen, 

har verksamheten brustit med att skapa en miljö för alla barnen (ibid). 

 

3.2 Barngruppens storlek och barnen  

Forskning kring effekten av barngruppens storlek har Vermeer och van Ijzendoorn 

(2006) gjort där de menar att det finns en koppling mellan barngruppens storlek och 

stress. Forskarna har samanställt tidigare forskning kring ämnet och sedan gjort en 

översikt. För att få in data har de tidigare forskarna samlat in urinprover och saliv från 

barn, för att mäta hormonet kortisol som är länkat till stress. Nationalencyklopedin 

beskriver kortisol som ett stresshormonämne (NE 2015).  Resultatet visar att barnen har 

högre halter av kortisol när de är i förskolan jämfört med när de är hemma. Vermeer och 

van Ijzendoorn (2006) kommer i sin studie fram till att en av anledningarna till att 

barnen kände sig mer stressade i förskolan beror på förskolans kvalitet. Forskningen 

som de sammanställt visar även att barngruppens storlek över 15 barn gör att barnen 

känner sig mer stressade (ibid).  
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Kihlbom, Lindholt och Niss (2009) skriver om de negativa effekterna av en för stor 

barngrupp. Barn upplever stress, får nedsatt hörsel på grund av buller och att barnen blir 

mer sjuka, då risken för infektioner och olycksfall blir högre. Han skriver även hur 

samspelet mellan de vuxna och barnet skadas och effekten blir att barnen känner sig 

otrygga. Under intervjuer med olika pedagoger, kommer det fram att dessa pedagoger 

upplever att barnen inte blir ”sedda” och att de inte kan tillgodose de äldre barnens 

behov. De yngre barnen tar upp mer tid och därför får pedagogerna mindre tid med de 

äldre barnen (ibid).  

 

3.3 Barngruppens storlek och pedagogen 

Forskning visar att pedagoger upplever svårigheter med att uppfylla kraven kring sin 

profession när barngrupperna är för stora. Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan 

(2015) har gjort en studie där fokus är att undersöka hur större barngrupper påverkar 

pedagogers arbete med läroplanen. Genom intervjuer med olika verksamma pedagoger 

har forskarna belyst pedagogers erfarenheter av att arbeta i större barngrupper. Syftet är 

att undersöka hur storleken på barngruppen kan ha för betydelse för verksamheten. 

Resultatet av intervjuerna visar att för stora barngrupper gör att pedagogerna känner sig 

stressade när de inte kan leva upp till de förväntningarna kring arbetet med läroplanen. 

De hinner inte heller med att arbeta med det planerade innehållet och när de väl sker, 

kan bara ett ytligt arbete med ett visst ämne bearbetas. Förenklingar sker för att alla barn 

ska få möjligheten att förstå innehållet. I studien framkommer det även att pedagogerna 

väljer att arbeta efter barns intresse och låter det styra innehållet i verksamheten. Barnen 

görs därför delaktiga vilket är något som pedagogerna vill sträva efter (ibid). Studien 

uppmärksammar även att antalet barn i en barngrupp kan hämna barn som behöver 

särskilt stöd, om det inte finns avsatta resurser. Pedagogerna får därför ändra sitt 

arbetssätt när de anser att det är för många barn i barngruppen (Pramling Samuelsson, 

Williams & Sheridan 2015). 

 

Ekströms (2007) studie visar att storleken på barngrupperna i förskolan påverkar 

utformningen av den pedagogiska verksamheten. Forskaren har observerat tre olika 

förskolor och sedan gjort intervjuer med pedagoger. Resultatet visar att personalen 

upplever att de små barnen behöver mer tid och därför får de det. Det resulterar att de 

äldre barnen inte har den tiden för att utmanas vidare, vilket även har nämnts tidigare i 

Kilhboms (2009) studie. Även i Ekströms (2007) forskning visar resultatet att 

arbetssättet i förskolan får ändras efter barngruppens storlek, där kraven sänks och 

innehållet anpassas. Personalen känner sig mer stressade i sin yrkesroll, för att de inte 

har den tid som de önskar för varje barn. Ekström, Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan (2007, 2015) belyser i båda sina studier hur pedagoger får ändra sitt arbetssätt 

efter barngruppens storlek, där val av innehåll, stress och krav att arbeta efter 

styrdokumenten påverkas.  

 

3.4 Internationell forskning 

En tidigare forskning kring stora barngrupper i Indien, som Gupta (2004) har gjort, 

belyser pedagogers erfarenheter. Intervjuer med pedagoger samt observationer i 
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klassrum har gjorts för att undersöka hur stora barngrupper ser ut. Gupta (2004) 

beskriver hur pedagogers disposition i klassrummet, samt deras attityder är avgörande 

för hur meningsfull och livlig klimatet i klassrummet är. I den undersökta förskolan 

arbetar det två pedagoger med 40 barn. För de äldre barnen i skolan är det vanligt att det 

arbetar en pedagog på 40 barn. Även fast barngrupperna är stora, så har pedagogerna 

stor kännedom om barnets bakgrund och anpassar sitt arbetssätt. Enligt resultatet 

begränsar större barngrupper inte kvaliteten. Deltagarantalet i olika aktiviteter är även 

höga då pedagogerna strävar efter att alla barn ska vara med och delta i olika 

sammankomster. Pedagogerna berättar att de får arbeta hårdare, vara mer engagerade 

och varje barn ska bemötas även fast tiden inte räcker till. Möjligheten att möta varje 

barn är svår i större barngrupper. Barn som är mer utvecklade får inte den tid som 

behövs för att stimuleras och utvecklas vidare. Tiden finns inte och istället får hemmet 

kompensera och ansvaret vilar på föräldrarna (ibid). I liknade med Guptas (2004) studie 

har Munton et.al (2002) redovisat att pedagoger får det svårare att arbeta med alla barn 

och små barngrupper är att föredra för att kunna möta och stimulera alla barnen. 

Munton et.al (2002) har gjort en Brittisk studie för att bland annat sammanställa 

information om hur barngruppens storlek påverkar verksamheten. Det är en 

övergripande studie som gjorts i förskola och skola.  

Det som framträder i Muntons et.al (2002) studie är att kvaliteten påverkas av både 

pedagogers kompetenser och kvalifikationer tillsammans med barngruppens storlek. 

Forskning visar att barn får bättre omvårdnad av personalen när barnen är i mindre 

grupper, men att kvaliteten påverkas av andra faktorer som exempelvis pedagogers 

utbildning och därför kan inte den optimala gruppstorlekens storlek fasställas (ibid). I 

stora drag konstateras det att det inte går att säga vad som anses vara en stor barngrupp.  

 

Även Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) skriver i sin studie att det 

inte finns någon forskning om vad som anses vara en stor barngrupp. Däremot finns det 

en professionell standard om hur stora barngrupperna bör vara i Amerika som det 

nationella institutet av barnhälsa och mänsklig utveckling presenterar (NICDH 2006). 

Denna amerikanska studie påvisar att tidigare forskning om mindre barngrupper gör att 

kvaliteten blir högre. Här nedan presenteras hur en professionell gruppstandard bör vara 

i USA:  
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Bild tagen ur NICDH’(2006:09) studie.  

 

Syftet med NICHD’s studie är att undersöka vilka olika skillnader det finns kring 

erfarenheter relaterat till barns sociala, emotionella, intellektuella, språkutveckling, 

fysisk tillväxt och hälsa i barnomsorgen. Resultatet visar att kvaliteten är viktig för 

barnets utveckling och gruppstorleken tillsammans med andra faktorer påverkar 

barnomsorgens kvalitet där även barnens hälsa påverkas. Barns hälsa kan påverkas av 

hygienska faktorer där smittrisken blir större (ibid).  
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4 Val av metod 

Undersökningen är gjord i Goa, Indien. Intervjuer har genomförts med pedagoger som 

arbetar med små barn på förskola och skola. 

  

4.1 Kvalitativ metod 

För att få en djupare förståelse kring det som ska undersökas har jag valt att göra en 

kvalitativ studie. Det innebär att området för det som studeras begränsas för att skapa en 

djupare förståelse av ett avgränsat ämne (Denscombe 2009). Fördelar med att använda 

sig utav en kvalitativ analys är att datamaterialet är nära kopplat till den sociala 

tillvarons förutsättningar och olika beskrivningar är anslutna till verkligheten (ibid). Det 

innebär att pedagogers intervjusvar är utifrån deras erfarenheter från det verkliga livet. 

Det svarar till undersökningens syfte som är att ta reda på hur pedagoger i Indien 

upplever arbetet och i synnerhet i större barngrupper. 

 

Denscombe (2009) skriver att en kvalitativ metod innebär att insamlad data kan delas 

upp och karakteriseras i olika kategorier. Det betyder att svarsalternativen från 

intervjuerna kan sorteras in i olika teman som gör att analysen kan fokusera på likheter 

och olikheter i pedagogernas svar. Det påverkar resultatets validitet (trovärdighet) där 

jämförelser gör att validiteten kan stärkas (ibid).  

 

4.2 Intervju  

Intervju görs i samband med en kvalitativ studie och liknar ett vanligt samtal. 

Det som skiljer sig är att samtalet har ett bestämt fokus och målet är att få svar på 

studiens frågeställningar (Khilström 2007). Uppfattningar kring pedagogernas 

erfarenheter är studiens fokus och därför är intervju som metod passande (Denscombe 

2009). Khilström (2007) skriver att alla tänker olika beroende på av sina erfarenheter 

och därför ska en medvetenhet skapas hos intervjuaren för att undvika att ställa ledande 

frågor. Intervjuaren ska inte styra intervjun till ett önskvärt svar, men ska kontrollera så 

att intervjun håller sig till ämnet (ibid). 

 

Intervjuerna är så kallade semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att en 

intervjuguide kring vilka frågor som ska besvaras har använts. Det finns tid för 

respondenten (den som intervjuas) att utveckla sina idéer och intervjusvar (Denscome 

2009). Intervjuerna har även varit personliga vilket betyder att jag har träffat 

pedagogerna var för sig på deras arbetsplatser. Personliga intervjuer tillåter en persons 

erfarenheter ligga i fokus och gör att intervjun går att styra till det studerade ämnet 

(ibid). 

 

4.3 Etiska överväganden  

Att använda sig utav intervju som metod tillåter deltagarna att själva välja om de vill 

delta eller inte. Det innebär även att respondenten har möjlighet att vara anonym 

(Denscombe 2009). Innan intervjuerna har jag informerat pedagogerna om de 

forskningsetiska principerna. Det betyder att respondenterna har blivit underrättade 
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kring de fyra olika huvudkraven som används i undersökningssamband. De fyra olika 

kraven som vetenskapsrådet (2002) tar upp är för informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att deltagarna 

har rätt till att få information kring undersökningens relevans och syfte. Därför har en 

kort muntlig presentation av ämnet introduceras innan intervjun. Samtyckeskravet 

betyder att pedagogerna själva får bestämma om de vill vara delaktiga eller inte. 

Pedagogerna har även blivit informerade om att de kan avbryta intervjun om de inte vill 

fortsätta. Konfidentialitetskravet tillåter deltagarna att vara medvetna om att insamlad 

data kommer att vara anonymt. Det innebär även att oberättigade inte kommer ta del av 

personlig information kring deltagarna. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket 

betyder att deltagarna har rätt till att veta vad undersökningen kommer användas till. 

Därför har informationen att intervjusvaren ska användas till ett examensarbete men 

även att arbetet kommer att bli publicerat på Internet.   

   

4.4 Urval av respondenter 

Deltagarna i undersökningen har baserats på slumpen. Tidigare i år har information 

kring att delta i denna undersökning skickats ut personligen till olika förskolor, men 

inget svar återkom. Därför har jag använt mig utav mina kontakter för att hitta deltagare 

till undersökningen. Tillsammans med en tidigare lärare i Goa har vi besökt olika 

förskolor för att identifiera pedagoger som ville medverka i studien Jag besökte en till 

förskola men den pedagogen som arbetade där var inte intresserade av att delta. Då 

intervju är ett samtycke från de deltagande så fick jag acceptera att hon inte ville vara 

delaktig (Denscombe 2009).  

 

Sammanlagt intervjuade jag fyra olika pedagoger till studien. Åldern på dessa är mellan 

26 år till 51år. De har även arbetat i barnomsorgen under olika lång tid och arbetar på 

två olika skolor. Pedagogerna har olika åldern två och ett halvt år och fyra och ett halvt 

år. Det var att föredra olika åldrar på barngruppen för att fokusera på alla åldrarna som 

är i förskolan i Sverige. I Indien går dessa barn i skolan från och med när det är två och 

ett halvt år. 

 

4.5 Tillvägagångssätt  

Rektorn på den första skolan blev kontaktad för att informeras om studiens innehåll. 

Efter rektorns godkände identifierades lärare som kunde tänka sig att bli intervjuade. 

Dessa lärare fick sedan förfrågan om de var intresserade i att delta i undersökningen. 

Först blev även de underrättade om vad intervjuerna skulle fokusera på, för att de sedan 

skulle få ta ställning om ett deltagande. Den andra pedagogen från den andra skolan tog 

kontakt med mig om att hon ville delta. Intervjuerna genomfördes på vardera 

arbetsaplats. En intervju gjorde dock på ett annat ställe än skolan då vi träffades på 

privat tid. Vi träffades en eftermiddag på en restaurang och hade intervjun. Med lärarnas 

samtycke spelades samtliga intervjuer in och de informerades om att jag är den enda 

som skulle ha tillgång till materialet.  
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4.6 Metodkritik  

Då intervju som metod lämpar sig för en kvalitativ studie, har det begränsat 

deltagarantalet vilket kan påverka validiteten (Denscombe 2009). För att öka validiteten 

kunde flera pedagoger intervjuas. Då resultatet fokuserar på de frågor som har med 

studiens syfte att göra, kan irrelevanta frågor sorteras bort.  Det kan göra att en 

helhetsbild av intervjun inte framställs i resultatet. En annan kritik mot intervju som 

metod är att materialet spelades in. För vissa av pedagogerna var det obekvämt i början 

men efter intervjuns gång blev det lättare för dem att prata. Eftersom intervju gör att det 

går att rikta samtalet mot ett specifikt syfte, får intervjuaren fokusera på att inte rikta 

intervjufrågarna för hårt mot syftet. Det gör att en medvetenhet kring hur följdfrågorna 

måste tas i beaktning för att inte ställa för ledande frågor.    
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5 Resultat 

Resultatet presenteras i sex olika teman som är; att arbeta med barn, tidsbrist och stress, 

strategier, barnen och gruppstorleken, pedagogen och barngruppens storlek samt en 

ideal gruppstorlek. Pedagogerna som deltagit i intervjuerna har tilldelats fiktiva namn 

för att skydda deras identitet. Här nedan presenteras de olika pedagogerna med ålder, 

erfarenhet i barnomsorgen och vilken ålder barnen har i deras barngrupper.  

 

Maria: 51 år och har 16 års erfarenhet inom barnomsorgen. På skolan som hon arbetar 

på har hon arbetat i ett års tid. Hennes klass består av 61 stycken barn i åldrarna två och 

ett halvt år.  

 

Susan: 50år har arbetat i 23års och på den skolan hon arbetar på idag har hon undervist 

i tre år. Susan har 49 barn i sin klass i åldern fyra och ett halvt.  

 

Karen: 26 år gammal och gör samtidigt sin lärarträning. Hon arbetar och studerar 

parallellt och har arbetat på sin nuvarande skola i cirka ett år. Sammanlagt har hon 

arbetat på olika skolor i fem år. I sin klass har hon 40 barn i åldrarna två och ett halvt till 

tre och ett halvt år.  

 

Camilla: 36 år gammal och har sex års erfarenhet av arbete med barn. Hennes 

barngrupp består av 47 stycken barn i åldrarna tre och ett halvt till fyra och ett halvt år.  

 

På de skolor som pedagogerna arbetar på används en mall som de arbetar utefter. Denna 

mall/plan får de inför varje termin och det förväntas att de arbetar efter denna. Mallen 

ser olik ut då varje skola har en individuell mall.  

 

5.1 Att arbeta med barn 

Pedagogerna fick frågan kring deras erfarenheter med att arbeta med barn och vad de 

upplevde som meningsfullt. Två av pedagogerna, Maria och Karen har liknande 

uttalanden kring hur de upplever arbetet med barn. För dem är det uppskattningen från 

barnen och att barnen värdesätter dem som är viktiga. Maria berättar hur barnen ser 

pedagoger som en högt beundrad människa och Karen säger att pedagoger uppskattas 

som en person med akutoritet.  

 

 They treat you like you are a god, the little children, like even if they want anything they 

just touch. They look up to me (Maria)  

Satisfaction and the love and care they give you when you go out, that word teacher, 

anywhere you go you find them calling you. That’s enough actually. For these children, 

this age, the teacher is everything, not only the parent, they get more attached to the 

teachers and then the parents. What the teacher says is right, even the teacher might be 

wrong sometimes you never know, but if the parents say it’s like this, they say no but my 

teacher has said it and my teacher is right and I’m going to do the way my teachers done. 

This is a plus I feel (Karen) 
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För de andra två pedagogerna handlar arbetet med barnen mer om lärandet. Susan 

berättar om vikten av att barnen får lära sig något och främst är det att pedagogen som 

ska hålla barnets hand. Sedan kan barnet börja lära sig att skriva. Camilla och Susan 

fokuserar mer på att skapa goda lärandesituationer medan för de andra pedagoger är 

arbetet med barn uppskattningen som de får, mer betydelsefull. Däremot är tre av 

pedagogerna överens när det kommer till själva arbetet i barngruppen om vad de 

fokuserar på. Det som prioriteras är att arbeta färdigt med den plan som lärarna får av 

skolan. Varje skola har sin egen skolplan gällande vad skolans pedagoger ska arbeta 

med. I slutet av varje termin har barnen en examen på det som de lärt och därför är det 

viktigt att lärarna arbetar efter skolans förväntade arbetssätt. Det resultat som barnen får 

på sin examen, menar lärarna visar vad barnen har lärt sig under terminens gång.  

Att barnen ska träna på att läsa och skriva är ett viktigt fokus oavsett ålder för Maria, 

Susan och Karen när de fick frågan om vad de lägger fokus på. Prioriteten ligger på att 

följa skolans plan och fokus i barngruppen är att arbeta med läsning och skrivning. 

Däremot för Camilla som arbetar med barn i tre och ett halvt till fyra och ett halv 

årsåldern är inte det viktigaste att barnen ska kunna läsa och skriva. För henne handlar 

det om att barnen lär sig att förstå ett koncept som sedan gör att de kan utvecklas vidare.  

For me basically it’s not about reading and writing, for me is if they have understood the 

concept, like if they know, that its 1 to 10 that they have to study, so they have to learn 

the 1 to 10, you need not have to go to 11, 12, 13. If they know 1-10 and if they 

understand that concept well, then they can do their further numbers and go further 

(Camilla) 

 

När pedagogerna får frågan kring vad de måste prioritera bort i arbetet med barnen är 

även här pedagogerna överens. De berättar hur de önskar att arbeta mer med sånger, rim 

och ramsor. Karen berättar att hennes intresse är kreativitet vilket är något som hon 

också studerar i hennes lärarträning. Hon uttrycker att hon försöker att göra mycket 

kreativa saker med barnen och ser att barnen är glada när de får göra mer kreativa saker. 

Hon försöker men det tar så lång tid så hon kan inte göra det så ofta som hon önskar. 

Hon berättar om en aktivitet hon gjorde vilket tog en månad att göra. Även Susan 

berättar att hon ville sjunga och rimma mer med barnen. Hon berättar också att hon 

önskar att lära barnen tempus och uttal för att i klassrummet så är det svårt för barnen 

att höra allt som pedagogen säger. Hon säger att barnen försöker. När det går att ta varje 

barn för sig fungerar det men det prioriteras bort eftersom det inte är möjligt att 

undervisa enskild eller i små grupper. Susan berättar även att tiden tas upp av att barnen 

inte behärskar det engelska språket. När pedagogerna förklarar blir det ibland på tre 

olika indiska språk och sedan på engelska. Alla barnen delar inte samma modersmål 

vilket gör att pedagogerna måste prata på alla språken. Engelskan ska fungera som ett 

samlat språk förklarar Susan. Varför ljud och uttal prioriteras bort är på grund av 

tidsbrist. Det finns inte tid att ta varje uttal för sig, vilket är synd förklarar hon vidare.  

5.2 Tidsbrist och stress 

Karen som vill att barnen ska få tid att vara mer kreativa säger att konsekvensen är att 

barnen inte får lära sig att vara kreativa:  
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But I try, I want to do more creative things with them. I try, but I can’t. There is no time 

for that.  When I do I can see that the children is happy, they enjoy doing it. They don’t 

get to try to be creative (Karen) 

Susan berättar att hon känner skuld för att barnen inte får tid att lära sig engelska, 

tempus och uttal. Att tiden inte räcker till är pedagogerna eniga om när de fick frågan 

om hur de gör för att nå alla barn. De har också likartade svar när det kommer till hur de 

gör för att nå barnen. Alla barn har en egen bok som pedagogerna rättar och behåller 

själva. Efter dagens slut samlas böckerna in och pedagogerna rättar dessa böcker. Detta 

sker på alla skolorna som pedagogerna som intervjuades arbetar på. Att göra så berättar 

pedagogerna möjliggör att de kan se vilka barn som behöver extra träning.  

De barn som behöver mer träning får det, vilket sker genom att ge extra läxa för de barn 

som behöver det. Camilla säger att hon inte kan börja med något nytt med de barn som 

är färdiga med uppgifterna. Hon förklarar att hon inte kan ta hand om hela klassen, men 

de barn som behöver mer träning får bland annat mer läxa för att komma ikapp de andra 

barnen. Denna läxa får barnen göra hemma. Här emfaseras även vikten av att 

föräldrarna har ett ansvar för barnets utveckling. Föräldrarna förväntas att hjälpa barnen 

hemma med den läxa de får av skolan. Ett annat alternativ är att pedagogen försöker att 

arbeta mer med ett barn i taget.  

Pedagogerna fick även frågan om de upplever att alla barnen får den tid som de 

behöver. Även här är svaren likartade. Svaret är nej hos samtliga pedagoger. Karen som 

arbetar med barn i åldern 2.5-3, berättar även att barnen inte får tid för att leka. Barnen 

älskar att leka förklarar hon, men får inte tid för det. Hon berättar även hur hon ser på 

barnen att de uttrycker glädje när de får leka.  

All may not get the time they need, the naughty children don’t get the time, but we try, we 

cannot leave any child out, but then they are left last. The naughty ones get more time at 

the end, and we bring them to the table and they get time, and full attention. The children 

that are week in writing we start with them first and we go and come and check. We have 

to keep checking, a lot of checking (Maria)  

 
I don’t feel they get the time, even if I want to do it I cannot do it, because the time is 

short, and I cannot tell the child to sit more, I cannot force them, if I force them they will 

never learn (Camilla) 

Camilla beskriver att det uppkommer stress kring att arbeta klart med skolans 

förväntade arbetssätt och att förväntningarna kring att bli klar är hög. Camilla upplever 

även att barnen känner sig stressade över barngruppens storlek.  

 

5.3 Strategier  

Vilka strategier är det som dessa pedagoger använder sig utav i barngruppen? Susan och 

Maria berättar mer om hur det gör när de skapar lärandesituationer. Båda berättar om 

hur de skriver på tavlan först och sedan får barnen själva skriva på egna tavlor. Susan 

förklarar hur hon först skriver på tavlan för att barnen ska få se hur bokstäverna eller 

siffrorna ser ut. Sedan skriver hon på barnens enskilda tavlor och styr barnens hand när 
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de håller i pennan. Hon ritar även prickar på barnens tavlor som de sedan ska följa. 

Susan förklarar att hon ger barnen verktyg genom att göra så.  

 

Maria säger att hon alltid går runt i klassrummet och aldrig sitter still. Om hon märker 

att barnen börjar bli trötta så ställer hon alla barnen på en rad för att hålla dem aktiva. 

Anledning till varför hon gör så är för att hon känner att barnen behöver ta en paus och 

därför ställer hon upp barnen på rad. Efter barnen ställt sig på rad, får de sätta sig ner 

igen på deras platser vid bänkarna. 

 

En annan strategi som Maria använder är att säga till barnen att räcka upp sina händer. 

Hon gör det när hon märker att barnen inte är uppmärksamma.  

 

Sometimes when I see that they don’t pay attention I say hands up, and they put their 

hands up, sideways, down ways, and then it´s silence. Then I start again, to get their 

attention, it always works, they know what’s going to happen (Maria)  

 

Karen berättar att som strategi använder hon sig utav sagor och sånger. Det är det som 

hon upplever fungerar bäst med de små barnen. Hon förklarar för barnen att hon ska 

läsa en saga och de barnen som väljer att lyssna, lyssnar. När hon märker att barnen inte 

lyssnar och att vissa barn börjar springa runt, börjar hon att sjunga. När hon sjunger på 

lokalspråket fungerar det bättre och barnen lyssnar mera. Hon förklarar att barnen 

lyssnar mer för att lokalspråket inte används så mycket i klassrummet. Barnen tycker 

om att sjunga på lokalspråket. Karen säger även att det ibland händer det att barnen 

sjunger med i sångerna när hon började sjunga. Hon försöker också att ta några barn i 

taget när hon exempelvis lär dem siffror. De barn som inte är delaktiga får istället leka 

runt och hon känner att de blir utanför. Men för henne fungerar det bäst för att de barn 

som leker är upptagna med det. 

 

Camilla beskriver också att hon använder sig utav aktiviteter, sagor och rim när hon lär 

ut. Hon förklarar att när hon skriver på tavlan så använder hon sig av olika färger för att 

markera linjer. Det är för att göra det roligare för barnen. Hon berättar att hon använder 

sig utav olika material, vilket är de olika färgerna som hon använder på tavlan.  

 

Camilla förklarar att de barn som inte intresserar sig av lektionen, får göra andra saker. 

Anledningen är för att de barn som är aktiva i lektionen ska få kunna lära sig. Hon 

förklarar att det också är lättare för pedagogen. Då kan hon fokusera på de barn som är 

koncentrerade.   

 

I will tell them to come in place, if they listen, they do listen, but if they don’t listen I go 

to them and tell them fine, you don’t have to listen and I give them things to like, like 

drawing, so they don’t disturb the rest of the class.  As long as I delivering my contents of 

the lesson of what I have to teach, and the other get the lesson for what I’m teaching 

them, so the other that are misbehaving has already got their part of doing what they feel 

like doing, instead of running around and making the others run around, and instead of me 

shouting at them, makes me also, easier, it becomes also easier for the teacher itself to 

explain for the ones that want to concentrate (Camilla)  
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Camilla förklarar vidare att det är extra viktigt att ge de små barnen aktiviter att göra, så 

de lär sig själva. Hon berättar att barnen inte bara ska lära sig av pedagogen. 

 

En annan strategi hon använder sig utav är att ta med sig barnen ut, låta barnen springa 

runt en stund och sedan komma tillbaka och dricka lite vatten. Ibland tar hon med 

barnen ut och berättar om siffror eller så tar hon med sig boken ut. Där har hon sedan 

lektionen och barnen vet att de ska lyssna på henne. Annars går hon en promenad med 

barnen och när de kommer tillbaka till klassrummet fortsätter hon med lektionen. 

 

5.4 Barnen och gruppstorleken  

Alla pedagogerna är överens om vad barnen lär sig av att vara i en barngrupp och det  är 

tydliga svar. Pedagogerna berättar att barnen lär sig att samspela, dela med sig, lära sig 

från varandra, se olikheter och likheter som finns bland dem, språk och hur socialisering 

ser ut. Karen förklarar att hon ser att de barn som kommer från en enklare bakgrund lär 

sig att se vilka barn som är kan mera. Därifrån lär sig vissa barn från varandra att se det 

goda och lära sig utav dem De lär sig något av varandra. Hon säger att ibland så är vissa 

barn elaka mot något av barnen och anledningen tror hon är för att de som är elaka 

känner sig negligerade. Det kan vara både från de andra barnen eller från pedagogen. 

Barnen vill ha uppmärksamhet från de andra barnen eller från henne. Susan berättar 

också att hon upplever att några barn känner sig utanför och därför gör de inte 

uppgifterna i skolan. Anledningen är för att barnen känner att det finns något som 

pedagogen inte kan ge dem. När hon ser detta ser hon till att hon tar hand om alla 

barnen. Alla barnen ska få den uppmärksamheten som de önskar från pedagogen, även 

fast det inte alltid finns tid. Det anser hon är viktigt.  

    

Maria och Camilla berättar hur gruppen påverkar barnen. När dagen är slut är alla 

barnen trötta och vill bara leka och springa runt. Barnen kan inte stanna på en plats 

särskilt länge förklarar Maria. Hon berättar att hon även ger barnen tid för att gå runt 

och prata med de andra barnen för att ge barnen en paus. Ibland låter hon även barnen 

prata med varandra utan att hon gett barnen tid från lektionen. Hon berättar att hon inte 

stoppar dem för de behöver prata av sig. Camilla berättar att hon ser att barnen känner 

sig stressade och att barnen påverkas av varandra i klassrummet. När de är färdiga med 

en uppgift får de gå utomhus och det leder till att barnen skyndar sig med att göra klart 

sin uppgift. Hon förklarar att det blir som en liten tävling. De barn som inte är färdiga 

skyndar sig så de också kan gå ut och leka med de andra barnen. 

 
They do get stressed out, the weaker ones that are behind, but the ones that want to 

complete and they will complete in a split of a second and they will show you and if they 

know that you will take them out, they will try to you know to finish as fast as the can, 

because they know that they can go out. It affects the other children because they also 

want to go out so they do it faster, so they finish their task faster. It becomes a little bit of 

a competition (Camilla) 
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5.5 Pedagogen och barngruppens storlek 

Pedagogerna upplever att arbetet med barnen är svårt och uttrycker sig att det är för att 

det är många barn. Barnen kan inte få den individuella tiden med pedagogen. Karen 

utrycker sig med orden kontroll, disciplin och den individuella tiden som påverkas av 

barngruppens storlek. 

 

Maria berättar att svårigheten uppkommer när barnen inte kan hålla i en penna och det 

blir svårt att lära så många barn samtidigt. En positiv aspekt av att ha många barn gör att 

barnen kan lära sig utan varandra. Barnen kommer från olika bakgrunder och på grund 

av det kan de lära sig av varnadra. Hon menar att de barn som inte kan prata engelska, 

delar samma erfarenhet kring det engelska språket. Hon berättar att de barn som 

kommer till skolan utan pennor, får låna en penna av något av de andra barnen. Barnen 

lär sig att dela med sig. Även Camilla berättar att många barn i en barngrupp med olika 

bakgrunder gör att barnen kan lära sig av varandra. Hon menar även att hon kan se på 

barnens bakgrunder för att förstå vad och hur de kan lära sig.  

 

The good thing is they have different ideas, each child is different, so they come up with 

each things, concepts, and the cons is handling all of them looking at the background the 

children comes from If they come from a background where you know there is a variety 

where the background is not so good, so looking at that, you can know what you want. 

Like you look at the background of the kids from where they come, you can make up 

what they want to learn or they don’t want to learn (Camilla) 

Camilla förklarar vidare att mycket hon lär sig av barnen är det som hon ser i gruppen. 

Susan berättar att hon blir trött av ge tillsägelse på barnen när de inte lyssnar. Hon säger 

att det sker när barnen inte är koncentrerade. Det är den enda som hon anser vara 

negativt när man arbetar i en barngrupp med stort antal barn. Det som hon ser är positivt 

är att hon kan lära många barn samtidigt. Om barnen inte lyssnar måste hon helt enkelt 

se till att de lyssnar. 

 

För Karen limiterar barngruppens storlek henne att göra mer avancerade och kreativa 

saker med barnen. Hon kan inte göra det som hon gärna vill göra med barnen, vilket 

hon syftar till barngruppens storlek. 

 

Sometimes you know you can’t to things which you really want to do, supposable have an 

activity like paper tearing or something like that. I just experimented one paper tearing 

and you won’t believe me it took almost one month to complete one activity. So a big 

number is very difficult to do complicated things. So we have to try to do the easy thing 

but I try, but it is a big challenge. Actually it’s very important because of the fine motor 

skills and all that but with such a big number it’s not possible Karen 

 

För att alla barnen ska lära sig något förklarar Camilla att hon måste dela in dem i 

mindre grupper. I dessa grupper får barnen arbeta med olika aktiviteter och då kan 

barnen lära sig. 
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5.6 En ideal gruppstorlek  

Avslutningsvis av intervjun fick pedagogerna frågan om vad som de anser är en ideal 

gruppstorlek för dem och varför.  

 

För Maria, är mellan 30- 35 barn lagom. Hon förklarar att med 30 barn kan hon ge 

barnen en individuell uppmärksamhet och omsorg men även ha möjlighet att lära ut på 

ett bra sätt.  

 

Susan anser mellan 20-30 barn är tillräckligt för att kunna hantera gruppen på ett bra 

sätt. Alla barnen får tid för att göra färdigt sitt skolarbete samt att hon kan göra färdigt 

den mall som skolan gett henne.  

 

Karen berättar att när hon först började arbeta på skolan hade hon 16 barn vilket var det 

bästa för henne. Även idag kommer det fram föräldrar från den klassen och berättar att 

det är tack vare henne som deras barn klarat sig så bra i skolan. Hon föredrar 15 barn i 

en barngrupp och tycker att barnen blir trötta av att bara skriva, vilket de gör mycket nu. 

När hon hade 16 barn kunde hon göra många andra saker med barnen. Skolans plan gör 

att de måste arbeta mycket med skrivningen. Det som hon skulle förbättra är att ha 

mindre barn men även att ha tid för att träna fonologi med barnen.   

 

Camilla vill helst ha 25 barn. Då kan hon ge barnen mer uppmärksamhet och titta 

igenom barnens böcker mer noggrant. Med 25 barn menar hon att det är möjligt att ha 

relationer med barnen, vilket hon inte kan med 50 barn. Med 50 barn vet hon inte heller 

om barnen har förstått det hon vill förmedla. Det som hon vill förbättra är att ha mindre 

böcker och pennor och istället ha mer klossbygge och kreativa aktiviteter med barnen. 

Hon berättar att det inte bara går att lära med endast en penna och ett papper. Om barnen 

får konstruera mer tränar de sina handmuskler och rörelser så de sedan kan skriva bättre.  
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5.7 Resultatsammanfattning  

Pedagogerna upplever att responsen från barnen är viktig. För vissa handlar det om den 

respekt som de får av barnen och av föräldrarna. Fokus ligger på att lära barnen att läsa 

och skriva oavsett ålder. Varje skola har en egen mall/plan som de arbetar utefter som 

påverkar arbetssättet. Stor vikt läggs på att fullfölja denna mall som därefter avslutas 

med en examination som barnen gör. På så sätt ser skolan hur målen följs. När det finns 

barn som behöver extra träning så får dessa barn det genom extra läxa. Däremot för de 

barn som klarar allt i skolan kan pedagogen inte fortsätta med nya saker, utan de får 

vänta in de andra barnen.  

 

Det som barnen främst lär sig av att vara i en barngrupp är att de får lära sig att 

samspela, dela med sig, se likheter och olikheter som finns bland dem, språk och hur de 

kan lära sig att socialisera sig. Den svårigheten som finns är att kunna lära barnen 

disciplin och kontroll. Gruppens storlek påverkar även den individuella tiden med 

pedagogen då den limiteras.  Flera av pedagogerna önskar att det fanns mer tid till att 

göra kreativa saker. I dagsläget känner de att det är för mycket fokus på att lära barnen 

läsa och skriva. 

 

En ideal gruppstorlek för pedagogerna i undersökningen ligger snittet på mellan 20-35 

barn. Det upplever de flesta pedagogerna är tillräckligt för dem att hantera.  
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6 Analys och tolkning 
Utifrån Hofstedes kulturdimensionsteori och ett sociokulturellt perspektiv kommer här 

nedan resultatet att analyseras. Även kopplingar till tidigare forskning kommer att dras. 

 

6.1 Auktoritärer och lärandet 

Undersökningens syfte fokuserar på vilka erfarenheter och upplevelser pedagoger i 

Indien har kring att arbeta i större barngrupper. Resultatet visar att pedagogerna 

fokuserar på olika sidor av sin lärarroll.  Två av pedagogerna berättar hur de upplever 

att barnen ser dem som en ”gud” och som en person som respekteras högt av barnen. En 

av dessa pedagoger berättar även att hon varit med om föräldrar som berättat för henne 

att det är tack vare henne att deras barn klarat sig så bra i skolan.  I Indien ses läraren 

som betydande och hedervärda (Hofstede 2001). Det innebär att den betydande läraren 

som Hosftede beskriver finns i Indien, är tydlig att se i pedagogeras utsagor.  

Kulturen i Indien tyder på att lärarens status är hög. Det är även påtagligt att 

pedagogernas utsagor pekar på att kulturen i Indien har en hög maktdistans. I en hög 

maktdistans är en respekt för läraren given och accepterad, både från barnen och från 

föräldrarna. Läraren blir aldrig ifrågasatt om sitt arbetssätt och sättet att bedriva 

undervisning (ibid). Makt förklarar Hofstede (2001) handlar bland annat om 

tillfredställelse. Han menar att normer i ett lands kultur är en påverkande faktor om hur 

makten fördelas och accepteras. De två andra berättar mer om lärandet och det som är 

viktigt för dem är barnets lärande.   

Ett återkommande mönster i intervjusvaren är att pedagogerna lägger mycket fokus på 

lärandet. Främst är det att barnen ska kunna läsa och skriva. För de yngsta barnen 

handlar mer om att de ska lära sig att hålla i en penna. Även skolplanen som 

pedagogerna får från rektorn fokuserar mycket på lärande. Vygotskij menar att lärandet 

handlar om att se vilken kulturell kontext något befinner sig i (Säljö 2014). 

Pedagogernas utsagor kring lärandet får vi sätta i relation till kulturen i Indien. Att 

kunna läsa och skriva är viktigt i skolan, oavsett vilken ålder barnen är. 

 

6.2 Stress och prioriteringar 

Pedagogerna menar att skolans plan styr undervisningen och det är mycket fokus på 

läsning och skrivning. Flera av de intervjuade pedagogerna i Indien påpekar att arbetet 

efter skolans riktlinjer är viktigt. För flera av pedagogerna får vad som de anser är 

viktigt att lära, prioriteras bort. Det gäller bland annat kreativa aktiviteter och sånger. 

Att följa skolplanen noggrant menar pedagogerna innebär ett stort stressmoment. Det 

påverkar barnen och dem själva vilket resulterar i att alla känner sig mer stressade. 

Vissa barn får svårt att följa med i undervisningen och pedagogerna känner sig pressade 

för att de ska uppnå skolans riktlinjer. 
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Tidigare forskning visar att pedagoger i Sverige upplever stress kring att arbeta efter 

styrdokumenten. Anledningen till att pedagogerna känner sig stressade är för att de 

upplever att förväntningarna på dem är för höga. Den faktorn som påverkar mest är 

styrdokumenten (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015). Vermeer och van 

Ijzendoorn (2006) visar i sin forskning att barn har en högre stresshalt när de vistas i 

förskolan än hemma (ibid). 

Pedagogerna i Indien har samma erfarenheter kring sina styrdokument oavsett vilken 

skola de arbetar på eller vilka ålder det är på barngruppen. Vygotskij menar att grupper 

som delar samma tankar enar sig med varnadra (Smidt 2010). Pedagogerna tillhör 

samma grupp då de är i tillhör profession och det är tydligt att de delar likartade tankar 

kring skolan förväntade arbetssätt.  

 

6.3 Strategier 

Pedagogerna använder sig utav olika strategier när de arbetar i barngruppen. När 

Camilla tar med barnen utanför klassrummet och pratar om siffror menar hon att hon 

kan ge barnen en möjlighet att se hur lärandet går att omvandlas i praktiken. Säljö 

(2014) beskriver att människan konstruerar olika kulturella verktyg för att förstå 

omvärlden. Intellektuella verktyg som att kunna räkna kan sättas i relation till 

omgivningen och blir därför lättare att förstå. Barnen får något som de kan förhålla sig 

till. Vygotskij anser att barn kan utveckla sitt tänkande och problemlösande när de kan 

koppla undervisningen till något de har upplevt (Smidt 2010). 

I resultatet berättar Karen att hon använder sång och sjunger själv för att barnen ska bli 

uppmärksamma. Hon upplever att när hon sjunger på ett av de lokala språken så är det 

fler barn som riktar sin uppmärksamhet mot henne. Ibland sker det att barnen även 

börjar sjunga med. Smidt (2010) skriver om den kulturella gemenskapen som 

uppkommer i sociala aktiviteter. Samarbete tillsammans med dessa aktiviteter bidrar till 

barns utveckling av psykologiska funktioner, vilket Vygotskij menar handlar om en 

omedvetenhet. Det handlar mer om reflexer och känslor som är anknutna till kulturella 

förhållanden (ibid). När barnen hör en sång som de känner igen så stannar de 

automatisk upp och lyssnar. Denna strategi är tolkningsbar till den gemenskap som 

barnen känner. I resultatet framgår det att barn som kommer från samma bakgrunder när 

det gäller exempelvis språk delar en gemenskap. Vygotskij belyser vikten av sociala och 

meningsfulla aktiviteter. Smidt (2010) kallar det för en praxisgemenskap. Barnen 

identifierar sig med en grupp (ibid). Den kulturella aspekten från Hofsteds teori menar 

att den kulturella programmeringen sker redan i barndomen (Hofstede, Hofsted & 

Minkov 2011). Barnen känner en kulturell gemenskap med varandra då de förknippar 

språket med sig själva.    

 

6.4 Barngruppens betydelse 

Av resultatet framgår det att pedagogerna är eniga om vad barnen lär sig genom att vara 

i en grupp. De lär sig att samspela, dela med sig, lära sig av varandra, se olikheter och 

likheter, lära sig språk och socialisation. Den mentala programmering som Hofstede 
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talar om, utvecklas bland annat i skolan. Här lär sig barnen värderingar (Hofstede, 

Hofsted & Minkov 2011). Pedagogernas uttalanden pekar på att de är medvetna om vad 

barnen lär sig i en barngrupp. Nackdelen för barnen att vistas i större barngrupper är att 

några av barnen kan känna sig utanför och de barn som har svårare att följa med kan 

känna sig stressade.   

Karen berättar att barnen lär sig att lära av varandra. Med det menar hon att barn ser 

vilka förebilder som finns i gruppen och lär sig av dessa barn. Smidt (2010) förklarar 

detta som kamratundervisning. Det innebär att jämnåriga barn lär och lär sig av 

varandra.  Vi lär oss att beundra personer, ha förebilder och vill göra samma sak som 

dem (ibid). Barnen ser vilka av de barn som de vill lära sig utav och vill göra som dem. 

Camilla berättar hur barn påverkas av varandra när de gör skoluppgifter. När barnen är 

klara med sin uppgift får de gå ut och leka och därför arbetar vissa barn snabbare. De 

vill också gå ut med de andra barnen. Resultatet visar att barnen har ett inflytande på 

varandra. 

Nackdelen med att ha många barn i en barngrupp är att den individuella tiden inte 

räcker till. Det är även svårt att göra vissa aktiviteter med dem. Maria berättar att för 

henne sker det främst svårigheter med att lära barnen att hålla i en penna.  Här kan vi se 

den kulturella skillnaden från Sverige för att göra ett exempel. Pedagogerna fokuserar 

mycket på läsning och skrivning och den ideala storleken på barngruppen anses hög 

jämfört med i Sverige, utifrån statistiken. Även då de kunde se svårigheter med många 

barn så kunde de även hantera en barngrupp själva på 20 till 35 barn. Hofstedes (2001) 

kulturdimensionsteori handlar om kulturella skillnader som påverkar vårt sätt att tänka. 

Dessa pedagoger är vana med att ha många barn i en barngrupp. Kulturen i Indien är att 

ha större barngrupper så för dem är normen att ha större barngrupper. 
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7 Diskussion 

Varför det är tänkbart att belysa pedagogernas erfarenheter och arbetssätt med de yngre 

barnen är för att ge en helhetsbild av pedagogiken i Indien. Förskolan i Sverige 

fokuserar inte på att barnen ska uppnå ett visst lärande. I Indien så förväntas det att 

barnen ska kunna läsa och skriva vid en viss ålder. Den åldern är en motsvarighet till 

förskolan i Sverige. Läroplanen i Sverige fokuserar på strävansmål medan i Indien är 

det mer kunskapsmål (lpfö 98. Rev 2010). Stort fokus ligger på barnets lärande och det 

finns inte tid för dem barn behöver mer utmaning. Pedagogerna måste fokusera på de 

barn som behöver mer tid och träning. Som följd av detta anpassas innehållet dels av de 

barn som behöver mer upprepning och övning. Min spontana tanke är att de barn som är 

aktiva och duktiga inte får möjligheter till att utvecklas vidare. Det diskuterbart om det 

är en bra metod att endast fokusera på de barn som behöver mer upprepning. Vad sker 

med de barn som sätts åt sidan med sin utveckling? Vi vet inte heller hur långt dessa 

barn kan utvecklas i skolan om de inte får möjligheter till det.  Tidigare forskning 

uppmärksammar att de barn som är äldre inte alltid får deras behov tillgodsedda. 

Anledningen är att de yngre barnen tar upp mer tid då de anses behövas mer omsorg.  

 

Barn accepterar att pedagogen har makt och därför är respekten hög för pedagogen i 

Indien. Pedagogerna har även själva sett det genom utsagor från barnen eller från 

föräldrarna. Är en påverkan på hur stor barngrupp en pedagog an hantera? Kan dessa 

pedagoger arbeta med fler barn i en barngrupp för att respekten är hög? Hofstede (2001)  

hävdar att sociala strukturer påverkar samhället. Den sociala strukturen i Indien är att 

pedagogen ska respekteras och barn lär sig det i tidig ålder. 

 

Säljö (2010) menar att människan reagerar och agerar utifrån den kontext som vi 

befinner oss i. Pedagogerna i Indien och Sverige lever i olika kulturer och har olika 

förutsättningar. Ändå så är erfarenheterna och upplevelserna liknande i situationer som 

berör barngruppen. Det är en intressant aspekt då barngruppens storlek ser olika ut, men 

ändå så delar pedagogerna samma tankar och erfarenheter. Pedagogerna i Indien har 

samma erfarenheter kring sina styrdokument oavsett vilken skola de arbetar på eller 

vilka ålder det är på barngruppen. Vygotskij menar att grupper som delar samma tankar 

enar sig med varnadra (Smidt 2010). Pedagogerna har samma erfarenheter oavsett vilket 

land de arbetar i. Det innebär att styrdokumenten är en faktor som påverkar arbetssättet i 

förskolan och skolan som även berör barngruppens storlek.  

Det är däremot diskuterbart om kulturen i Indien påverkar hur pedagogerna vill att en 

barngrupp ska se ut. Den kulturella programmering tillåter att för pedagogerna är 

normen i Indien att ha en större barngrupp än vad vi i Sverige är vana vid. För dem kan 

de klara alla arbetsuppgifter även med 20-35 barn, vilket är intressant då de har fler och 

tydligare kunskapsmål. De indiska pedagogerna är kanske vana vid att själva ha varit i 

en barngrupp där deltagarantalet är högt och för dem är det självklart att är normen är 

grupper med 30-40 barn. Att ha ett fåtal barn i en klass kanske känns främmande för 

dem. Sånger är den strategi som de flesta använder sig utav, vilket både 

uppmärksammar barnen men även förenar barnen. En av pedagogerna berättar att hon 
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delar in barnen i mindre grupper och ger barnen olika aktiviteter att göra. Hur det 

fungerar i praktiken är oklar då hanteringen och uppmärksamheten mot dessa barn är 

tveksam. Samma pedagog ger också de barn som inte riktar sin uppmärksamhet mot 

lektionen något annat att göra. Det kan även resultera att barnet inte får möjligheten att 

lära sig nya saker. Då det fokuseras mycket på lärandet så är det diskuterbart hur mycket 

barnet lär sig om fokus från pedagogen tas bort. Däremot så blir det enklare för 

pedagogen att lära de andra barnen lektioners syfte. Men vad sker med det ointresserade 

barnet? Kanske behövs andra tillvägagångssätt för att alla barn ska få ett lustfullt 

lärande.  

 

De har rutiner från ett arbetssätt som de tillämpar på större barngrupper. Mina 

funderingar är om de strategier som de indiska pedagogerna använder kan användas 

oavsett vilken storlek barngruppen har? Som blivande förskollärare har undersökningen 

bidragit till min yrkeskomets. Både att vidga mina kunskaper om att fårhållningssätt och 

skolkulturer ser olika ut i andra delar av världen. Resultatet av undersökningen visar att 

kulturen och den kotexten vi befinner oss i, påverkar vårt sätt att tänka och hur vi ser på 

barngruppen.  

 

 

7.1 Metoddiskussion  

Intervju har använts som metod i denna undersökning. Anledningen var för att avgränsa 

arbetet. Om jag kompletterat med observation hade undersökningen blivit större och 

inte enbart fokuserat på uttalanden från pedagogerna. Det var en fördel att muntligt 

intervjua de indiska pedagogerna. De som intervjuades var medvetna om att deltagandet 

var frivilligt och att de kunde avbryta intervjun om de inte ville fortsätta (Denscombe 

2009).  En annan fördel med att intervjua pedagoger var att tiden. Det fanns begränsad 

tid för att utforma intervjuerna då det närmade sig deras terminsavslutning. Intervjuarna 

avsatte tid och tillät intervjun ta den tid som det tog (ibid). Intervjufrågorna skulle även 

skrivas efter forskningens syfte och då undersökningen syftat specifikt på erfarenheter 

var därför intervju ett självklart val (Khilström 2007).  

 

En kvalitativ metod gjorde även att intervjudeltagandet fick begränsas. För att 

validiteten skulle stärkas ytterligare kunde ett högre deltagarmedverkande vara att 

föredra. Fokus på arbetet var att intervjua de fyra deltagande pedagogerna för att få fram 

så äkta och autentiska svar som möjligt. De intervjuer som gjordes på skolorna gjorde 

även att miljön påverkade inspelningen. De dessa klassrum inte hade några dörrar var 

det mycket ljud utifrån som störde. Det som skulle ha förbättras var att göra dessa 

intervjuer i en mer avslappnad miljö.  
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8 Slutsats 

De fyra intervjuade pedagogerna upplever att det kan hantera en barngrupp på mellan 

20 och 30 barn. Är det av anledningen av de strategier de använder sig utav eller är det 

kulturen som påverkar? Pedagogerna har högre aktoritet i både i föräldrars och i barnens 

perspektiv, vilket kulturen i Indien påvisar.  

 

Barngruppens storlek upplever dessa pedagoger hindrar dem i arbetet men 

förutsättningarna gör att de inte har så mycket handlingsfrihet när det kommer till tiden. 

De upplever att alla barnen inte får den tid som de behöver. De barn som behöver mer 

träning får det, men det resulterar till att de barn som redan uppfyllt kriterierna inte kan 

utvecklas vidare. Fokus ligger på att alla barnen ska ha uppnått de riktlinjer som skolan 

har.  En positiv aspekt i att ha en stor barngrupp är att barnen har fler förebilder och 

gemenskaper mellan varandra. Barnen lär sig av varandra men också att se hur språk 

och bakgrunder förenar dem. Undersökningen fokuserar på Indiska pedagoger arbetar 

för att ge en större vetenskap kring att skolkulturer ser olika ut. En konklusion är att 

kulturen i ett land påverkar pedagogers förhållningssätt och arbetssätt.    

 

Då resultatet visar att styrdokument har en stor påverkan på arbetssättet hade det varit 

intressant att forska vidare på hur det tar sig i uttryck i verksamheten. Vad som påverkar 

barngruppens storlek när riktlinjer och krav ställs på barnen och pedagogerna.  
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 

Hur länge har du arbetat som pedagog? 

 

Hur många barn finns det i din barngrupp? 

 

Vad tycker du är det mest värdefulla med att arbeta med barn? 

 

Hur upplever du arbetet med barngrupper? 

- Vad upplevs som svårt? 

- Vad upplevs som lätt?  

- Fördelar? 

- Nackdelar? 

Hur upplever du arbetet kring styrdokumenten? 

- Vilka delar lägger du störst vikt på? 

- Vad är lätt att följa? 

- Vad är mindre lätt? 

Hur gör du för att nå alla barnen? 

- Hur vet du att du har nått alla barnen? 

- Känner du att alla barnen kan få den tid de behöver? 

Vilka är de strategier du använder dig av? 

- Finns det några strategier som funkar bättre – sämre?  

- -Varför? 

Vad prioriterar du i arbetet med barnen?  

- Varför? 

 

Vad känner du blir bortprioriterad? 

- -Varför tror du att det är så? 

- Märker du några konsekvenser av det?  

Hur upplever barnen gruppstorlekens storlek?  

- Positivt? 

- Negativ?  

- Varför tror du det är så? 

- Vilka tecken visar barnen kring barngruppen? 

Hur ställer du dig till barngruppens storlek?  

- Vad hade du föredragit?  

- Varför? 

- Vad är det som gynnar barnen mest med en större barngrupp? 

- Vad anser du skulle kunna förbättras? 

 


