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Syftet med denna studie har varit att lyfta fram hur pedagoger i förskolan förhåller sig 
till en verksamhet med vad de anser vara en stor barngrupp. Vi har genomfört en 
kvantitativ studie med hjälp av en enkät. Enkäten var riktad till verksamma pedagoger 
i förskolan. En del av studien, byggd på 50 enkäter, visade på att de flesta pedagogerna 
hade starka känslor kring barngruppsstorleken och hur den påverkade dem själva och 
förskolans verksamhet. Studien gav oss en tydlig bild av att pedagogernas upplevelse 
av bristande måluppfyllelse krockar med barnens rättigheter i förskolan. En del av våra 
slutsatser är att politiker, pedagoger och föräldrar tillsammans måste kräva att barnen 
ska få den trygga miljö de har rätt till i förskolan och att förskolepersonalen ska få de 
förutsättningar som behövs för att kunna genomföra sitt uppdrag. 
_______________________________________________________ 

Nyckelord: Barngruppsstorlek, förhållningssätt, miljö, hälsa, kvalitet, relationer, 
gruppdynamik, förskola, pedagog  
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Kapitel 1. Inledning 

Under våren 2016 genomförde vi en pilotstudie angående barns initiativ och 
förskollärares förhållningssätt i förskolan, vilket ledde oss in på olika faktorer som 
påverkar förskolans verksamhet. Detta gjorde oss väldigt intresserade av 
barngruppsstorlekens betydelse i förskolan och hur detta i interaktion med andra 
faktorer påverkar pedagogers arbetsvillkor och barns välbefinnande, utveckling och 
lärande. Vi har tidigare erfarenhet av att det finns en oenighet hos pedagoger i 
förskolan gällande hur man organiserar verksamheten utifrån stora barngrupper. 

Man kan se i bland annat Göteborgsposten, Aftonbladet, ETC och andra tidskrifter att 
det finns en viss oro kring stora barngrupper i förskolan. Det har även under de senaste 
åren vuxit fram en organisation vid namn Förskoleupproret, som fokuserar på att 
belysa olika problem som kan medföra risk för hälsan hos både barn och pedagoger i 
förskolans verksamhet. I en debattartikel i Världen idag, som problematiserar 
förhållandena i förskolan idag, kan man läsa att ”Det har till och med ifrågasatts om 
förskolan så som den i dag ser ut är human för barnen”. I artikeln kan man också läsa 
att det finns andra faktorer som kan påverka barns välbefinnande utöver 
barngruppsstorleken och personaltäthet, bland annat pedagogers förhållningssätt, 
miljöns utformning samt hur förskolan är organiserad. 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) beskrivs barngruppen som en viktig del 
där gruppen ska bidra till barns lärande och samspel med andra barn och vuxna. 
Gruppen ska också ses som en tillgång för det enskilda barnets möjligheter att 
interagera och skapa relationer. Redan för tjugo år sedan började diskussionerna om 
att förskolans kvalitet påverkas av barngruppens storlek. Många förskolor är 
uppbyggda under tidigt 80-tal och för mindre antal barn än vad verksamheten idag har 
utrymme för. Detta kan resultera i att det blir svårare att organisera verksamheten på 
sådant sätt som arbetslaget önskar för att garantera en god lärmiljö (Rosenqvist, 2014).  

1.1 Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Stora barngrupper har idag ofta en negativ klang hos många verksamma pedagoger i 
förskolan, vilket kommer till uttryck i hur de arbetar och utformar miljön. Syftet med 
denna studie är därför att lyfta fram hur pedagoger i förskolan förhåller sig till en 
verksamhet med vad de anser vara en stor barngrupp. 

Vi uppfyller syftet genom att besvara följande forskningsfrågor: 

1. Hur ser pedagoger på stora barngrupper i förskolan? 
 

2. Hur kan stora barngrupper påverka pedagogers förhållningssätt till 
läroplansmålen och andra styrdokument? 
 

3. Hur kan antalet barn i en barngrupp påverka verksamhetens utformning?  
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1.2 Begrepp och definitioner 

I detta avsnitt kommer vi beskriva olika begrepp och definitioner som vi använder oss 
av i vår studie. De begrepp vi definierar är: Barngruppsstorlek, dimensioner och 
pedagoger. 

1.2.1 Barngruppsstorlek 

I vårt arbete kommer vi att använda ordet barngruppsstorlek och med detta menar vi 
både små och stora barngrupper. Anledningen är att vi vill belysa förhållanden som 
gör att man definierar en barngrupp som stor eller liten. Olika forskare använder också 
ordet barngruppsstorlek, oftast när de vill beskriva antalet barn i gruppen då en 
barngrupp är stor eller liten beroende på vem som definierar den. 

1.2.2 Dimensioner 

Avsnittet tidigare forskning och kapitlet resultat är indelade i olika delar utifrån vårt 
teoretiska perspektiv, där vi kommer kalla de olika nivåerna för 1) barn- och 
pedagogdimensionen utifrån mikro-/mesosystemet, 2) verksamhetsdimensionen 
utifrån exosystemet och 3) samhällsdimensionen utifrån makrosystemet. Syftet med 
detta är att ge en tydligare bild av hur forskning i ett större perspektiv belyser 
barngruppens betydelse för det som berör förskolans verksamhet. 

1.2.3 Pedagoger 

Vi kommer i vårt arbete använda ordet pedagog som samlingsbegrepp för förskollärare 
och barnskötare. Anledningen är att vi inte vill skilja på dem båda i vår text då detta 
inte är syftet med vår studie. 

1.3 Disposition 

Kapitel två som är bakgrund till arbetets fokus, består dels av det teoretiska perspektiv 
vi valt att basera vår studie på, dels tidigare forskning där vi belyser historia kring 
barngruppsstorlek i förskolan och forskning utifrån dimensionerna i Bronfenbrenners 
systemteori. Den senare delen i kapitlet tar upp aktuella debatter kring ämnet och 
sedan avslutas kapitlet med förankring i styrdokumenten. 

Kapitel tre som presenterar arbetets metod består dels av datainsamlingsmetod och 
databearbetningsmetod, dels urval och de etiska överväganden vi tagit ställnings till i 
arbetet. 

I kapitel fyra presenterar vi vårt resultat som är kategoriserat utifrån Bronfenbrenners 
systemteori där vi använder oss av barn- och pedagogdimensionen, 
verksamhetsdimensionen samt samhällsdimensionen.  

Kapitel fem består av vår analys utifrån resultat och forskning där vi delat in analysen 
i två olika aspekter så som pedagogers dilemma och barns rätt i förskolan. Anledningen 
till att vi valde att fördjupa oss mer i dessa delar är då resultatet ledde oss in på detta. 

I kapitel sex, som är vårt avslutande kapitel, behandlar vi metoddiskussion och 
arbetets validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Sedan behandlar vi 
resultatdiskussion samt slutsats och arbetets betydelse för fortsatt forskning. 
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Kapitel 2 Bakgrund 

I detta kapitel beskriver vi det teoretiska perspektiv vi har valt att utgå ifrån i vår studie. 
Vi berör sedan olika aspekter kring barngruppens betydelse för förskolans verksamhet, 
pedagogerna och barnen. Vi tar även upp hur barngruppen i förskolan har förändrats 
med tiden, aktuella debatter kring ämnet samt de mål och riktlinjer som förskolan 
bygger på. 

2.1 Teoretiskt perspektiv 

I vår studie har vi valt att utgå från Urie Bronfenbrenners (1917–2005) 
utvecklingsekologiska teori som visar människans samspel mellan medfödda 
egenskaper och miljöer som denna lever i och både påverkar och påverkas av. Teorin 
delas upp i fyra nivåer där alla påverkar individen (Bronfenbrenner, 1979). 

                  

Figur 1: Modell av Bronfenbrenners systemteorier. 

2.1.1 Mikrosystemet 

Mikrosystemet gäller individen. Det är ett mönster av olika aktiviteter, material, 
kulturer och nära relationer som individen påverkas av i specifika fysiska och psykiska 
miljöer. Denna dimension fokuserar på individens välmående och villkor. Det handlar 
om dagliga interaktioner så som olika möten i hemmet och på förskolan och i lekparken 
(Bronfenbrenner, 1979). I vår studie kommer vi att beröra denna dimension genom att 
beakta hur barn påverkas av faktorer i förskolan, till exempel stora barngrupper och 
personalbrist. 

2.1.2 Mesosystemet 

Mesosystemet är en del i mikrosystemet. Det handlar om relationerna mellan två eller 
fler miljöer där individer interagerar med den. För barn handlar det om förskolan, 

Mikrosystem 

 

Individ 

Mesosystem 

Olika interaktioner 

Exosystem 

Närsamhälle, massmedia 

Makrosystem 

Lagar, politik och kultur 
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hemmet och det sociala livet; för vuxna handlar det också om familj och det sociala 
livet men även om arbetet. Mesosystemet formas och utvecklas när en individ förflyttar 
sig mellan olika miljöer. I de olika miljöerna handlar det om olika attityder och tidigare 
kunskap och erfarenheter, samt hur de utvecklas (Bronfenbrenner, 1979). Denna 
dimension är viktig för vår studie för att belysa hur pedagoger och barn påverkas av 
varandra i den miljö som råder på förskolan. 

2.1.3 Exosystemet 

Mikrosystemet är även det en del av exosystemet. Detta system berör olika händelser 
som påverkar eller påverkas av det som händer i miljön där individen befinner sig 
(Bronfenbrenner, 1979). Ett exempel kan vara om förskolechefen bestämmer sig för att 
flytta en pedagog då det behövs mer bemanning på en annan avdelning, vilket påverkar 
pedagogens gamla avdelning. Ett annat exempel kan vara massmedia, där det ofta 
skrivs om stora barngruppers påverkan av pedagogers och barns hälsa. Exosystemet 
kommer ha stor betydelse för vår studie då vi kommer behandla olika aspekter gällande 
betydelsen av barngruppen i förskolan samt olika beslut inom närmiljön som kan 
komma att drabba pedagoger, barn och verksamhet. 

2.1.4 Makrosystemet 

De tre tidigare nämnda dimensionerna strålar samman i makrosystemet. Alla de 
tidigare dimensionerna har samma ”ritningar” överallt, men just i den miljö man 
befinner sig kan det skilja sig från kommun till kommun. Olika regeringsbeslut kan 
komma att påverka hur en kommun, och i sin tur förskolan, väljer att forma 
verksamheten samt arbetet i den. Det kan finnas ekonomiska aspekter som gör att en 
förskola skiljer sig från en annan, men även föreskrifter och kultur har inverkan på hur 
en verksamhet ser ut (Bronfenbrenner, 1979). Dimensionen kommer vi använda oss av 
när vi kartlägger de olika faktorerna som exempelvis barngruppens betydelse, 
personaltäthet, ekonomiska aspekter och miljöns utformning. Samtidigt som 
samhället förändras, kommer också förskolan förändras, i samma takt. Detta vill vi 
belysa genom att visa på hur samhället i stort påverkar den svenska förskolan. 
 

2.1.5 Vår motsvarighet av systemnivåerna 

I vårt arbete vill vi skapa en koppling mellan Bronfenbrenners olika systemnivåer och 
förskolan. Vi har därför kategoriserat in nivåerna i tre olika dimensioner där barn- och 
pedagogdimensionen motsvarar mikro- och mesosystemet och handlar om barn och 
pedagoger som individer samt hur dem påverkas av de förhållanden som råder i 
förskolan. Verksamhetsdimensionen motsvarar exosystemet och handlar om hur 
miljön kan komma att påverka förskolan samt de individer som befinner sig där och 
samhällsdimensionen motsvarar makrosystemet och handlar om samhället i stort 
samt hur olika instanser utifrån kan komma att påverka förskolans verksamhet, 
pedagoger och barn. Detta ger även arbetet ett bredare perspektiv kring de olika 
delarna. 

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt behandlar vi olika aspekter angående barngruppsstorlek som 
framkommer i tidigare forskning. 

Vi upplevde det som svårt att hitta vetenskaplig forskning kring vårt ämne när vi 
använde oss av sökmotorer så som ERIC, LIBRIS, SWEPUB och Google Scholar. När 
vi sökte i ERIC så använde vi oss av sökorden Child* group size AND preschool och 
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hittade då tre relevanta engelska artiklar som var refereegranskade, av 189 resultat. 
Genom deras referenslistor fick vi inspiration till att hitta annan relevant forskning. 
Sedan sökte vi i Google Scholar där vi använde oss av sökorden: barngruppsstorlek, 
förhållningssätt, miljö, hälsa, kvalitet, relationer, gruppdynamik, förskola och pedagog 
(på engelska: children group size, approach, environment, helth, quality, relations, 
group dynamics, preschool and pedagogue). Vi hittade väldigt få användbara artiklar, 
det mesta var andras examensarbeten, därför tog vi även här hjälp av deras 
referenslistor för att hitta relevant forskning som de hade använt sig av. Något som vi 
beaktade i vår sökning var artiklarnas publiceringsdatum, då vi inte ville använda oss 
av äldre forskning än 2000-talet för att hålla oss till aktuell forskning kring ämnet. 

2.2.1 Historik kring barngruppens storlek 

Fram till år 1982 fick förskolan bidrag också för de tomma platser man hade i 
verksamheten, men som sedan drogs in vilket ledde till att man var tvungen att fylla 
varje tom plats med barn. Åtstramningen ledde till ett beslut om ökad kommunal frihet 
– socialstyrelsen skulle inte längre detaljstyra barnomsorg med råd och riktlinjer 
(Martin Korpi, 2015). Året var 1984, ytnormen (yta per barn) slopades, precis som den 
pedagogiska normen om högsta antal barn per avdelning. Detta innebar att 
kommunerna nu själva bestämde hur många barn som skulle finnas på varje avdelning 
(Martin Korpi, 2015). 1985 lades ett förslag fram om en förskola för alla barn vilket 
innebar att förskolan inte längre bara var till för förvärvsarbetande och studerande 
föräldrars behov. Detta bidrog till att antalet barn i förskolan ökade markant mellan 
1980–1986. Under 90-talet genomfördes nya reformer för maxtaxa vilket bidrog till att 
kommunerna blev skyldiga att erbjuda även föräldralediga, arbetssökande och 
studerande att få ha sina barn på förskolan minst 15 timmar i veckan (Rosenqvist, 
2014). 

Tidigare har förskolan setts som en familjepolitisk angelägenhet men till följd av den 
utredning som barnomsorgs- och skolkommittén genomförde år 1997 utvecklades 
förskolans läroplan och kom i bruk år 1998. Därmed blev förskolan en del av det 
svenska skolväsendet (Eriksson Bergström, 2013). I oktober 2011 var 83% av alla 1–5 
åringar i Sverige inskrivna i förskolan (Eriksson Bergström, 2013). År 2012 hade 
antalet barn i barngruppen stigit till mellan 18–21 barn från 13 barn på 80-talet 
(Rosenqvist, 2014). Idag finns ingen rekommendation för antalet barn i svensk 
förskola. Den genomsnittliga gruppstorleken är 16,9 barn, men detta varierar mellan 
kommunerna (Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen och Pramling Samuelsson, 
2015). 

Förskolan idag styrs och påverkas av olika förhållanden och bestämmelser, allt från 
statlig fastställd läroplan till olika traditioner och personliga ställningstaganden av de 
pedagoger som arbetar med barn i verksamheten (Arnér, 2006). Flera barn per 
pedagog innebär mindre utrymme och tid för varje barn samt flera interaktioner och 
kontakter för barn att relatera till (Williams m.fl., 2015a). Bronfenbrenner (1979, 
refererad i Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson, 2014) belyser att mindre 
grupper och förhållandet mellan barn och pedagog båda är avgörande faktorer för 
pedagogers ömsesidiga engagemang samt förhållningssätt. Bronfenbrenner menar att 
pedagogers arbete med mindre barngrupper, baserade på både barns intressen och det 
pedagogiska syftet, tillsammans skapar ett delat lärande (Sheridan m.fl., 2014). 
Storleken på barngruppen har enligt Alvestad, Berger, Eide, Johansson, Os, 
Pálmadóttir, Pramling Samuelsson och Winger, betydelse (2013). Med flera barn 
behövs mer struktur, och barnen har färre möjligheter till frihet och välbefinnande. 
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2.2.2 Dimensioner utifrån Bronfenbrenners systemteori 

Vi har valt att dela in den vetenskapliga litteratur som vi läst i tre olika delar; Barn- och 
pedagogdimensionen, verksamhetsdimensionen och samhällsdimensionen. Genom 
detta vill vi skapa ett bredare perspektiv kring betydelsen av barngruppen i förskolan. 

Definitionen av pedagogisk kvalitet innefattar fyra övergripande dimensioner: 
verksamhetsdimension, samhällsdimension, lärardimension och barndimension 
vilka ömsesidigt påverkar varandra och som på olika sätt skapar villkor till välmående, 
lek och lärande. (Rosenqvist, 2014, s. 10) 

Barn- och pedagogdimensionen 

Både barn och pedagoger agerar under institutionella och materiella förutsättningar 
då förskolan utgörs av fysiska strukturer, traditioner samt synsätt, och allt fler barn 
växer upp i ett så kallat växelspel mellan förskola och hem (Eriksson Bergström, 2013). 
En av många saker som definierar kvalitet på en förskola är barngruppsstorleken 
(Alvestad m.fl., 2013). Begreppet kvalitet är också något som ofta används utan 
eftertanke och enligt Renblad och Brodin (2012) kan kvalitet beskrivas utifrån hur 
nöjda barn och föräldrar är med förskolan. Författarna ställer sig dock kritiska till att 
man utgår från att en hög kvalitet ska leda till bättre välbefinnande hos barn i förskolan 
då begreppet har olika betydelse beroende på vem som definierar det. För att barns 
välmående ska öka är samspelet med andra barn och vuxna viktigt. När barn har 
möjlighet till kroppskontakt, ögonkontakt och uppmuntran både från vänner i 
barngruppen men också från pedagoger, ökar deras välmående, menar Rosenqvist 
(2014). 

Fler barn i barngruppen leder till fler barn för pedagogen att lära känna, tolka, förstå 
och följa i deras lärande. Detta kan medföra konsekvenser i relationen mellan pedagog 
och barn då pedagogen kan uppleva att antalet barn hindrar dem från att arbeta utifrån 
läroplanens intentioner (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). När pedagoger planerar 
den fysiska miljön strävar de efter att utgå från barns intressen. Men eftersom 
pedagoger kan vara begränsade av de utrymmen som erbjuds på förskolan men 
samtidigt se möjligheter ur ett eget perspektiv, kan miljön ses både som en möjlighet 
och ett hinder (Eriksson Bergström, 2013). Eriksson Bergström (2013) menar att det 
på detta sätt skapas olika förutsättningar för pedagogen att utöva sin yrkesroll.  

Pedagogens val och bortval av målområden och arbetssätt påverkas av antalet barn i 
barngruppen (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2015b). Utifrån att 
antalet barn ökar i gruppen som helhet så ökar också antalet barn i de mindre 
grupperingarna vilket gör arbetet med läroplanen svårare. I grupper med mindre antal 
barn kommunicerar pedagogen bättre och skapar lättare meningsfulla relationer med 
barnen (Williams m.fl., 2015b; Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Med en mindre 
grupp barn, kan pedagogen fokusera mer på den enskilda individen och tilldela mer tid 
att se och lyssna på varje barn. Större barngrupper kräver mer organisering och 
innebär således mindre tid åt det enskilda barnet (Alvestad m.fl., 2013). Ett mindre 
antal barn i gruppen kan också påverka barns villkor för goda vänskapsrelationer. 
Färre vänner kan ge minskade tillfällen till samlärande mellan barn, det vill säga 
tillfällen där barn skapar relationer, interagerar och kommunicerar tillsammans 
(Rosenqvist, 2014). Fortsättningsvis poängterar Rosenqvist (2014), att för att en god 
gruppdynamik ska utvecklas samt bidra till ett varierat lärande bör barngruppen bestå 
av ett visst antal barn med olika kunskaper, erfarenheter och intressen som kan komma 
att inspirera och väcka deras nyfikenhet på varandra. Det finns flera faktorer som 
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påverkar barns lärande och betydelsen av dem varierar beroende på hur de interagerar 
med varandra (Williams m.fl., 2015b). 

Verksamhetsdimensionen 

Den fysiska miljön är en grundsten i förskolans verksamhet då den utgör ramen för 
vad som är möjligt att planera och genomföra i form av innehåll och aktivitet. Ett 
mindre antal barn i gruppen ökar den kommunikativa möjligheten, medan större 
barngrupper uppfattas stimulera kreativitet. Därför bör förskolans rum anpassas så att 
möjligheten finns att dela upp kontra samla hela gruppen så att miljön blir mindre 
stressig för både pedagog och barn (Williams m.fl., 2015b; Pramling Samuelsson m.fl., 
2015). Dock poängterar Pramling Samuelsson m.fl. (2015) att de yngsta barnen samt 
barn i behov av särskilt stöd har bättre förutsättningar i en grupp med mindre antal 
barn och färre pedagoger än en grupp med större antal barn och fler pedagoger. 
Tillgång till personal samt material och utformning av miljön bör få kosta för att 
förskolan ska utgöra en god miljö för barngruppen (Eriksson Bergström, 2013). 

På olika sätt hindras barn i förskolan att påverka den befintliga miljön och därmed 
även utöva sitt inflytande och vara delaktiga. Storleken på ett rum har en direkt 
inverkan på antalet barn som kan vistas där samtidigt, vilket kan få betydelse för barns 
lekgemenskap och hur de skapar sociala relationer (Eriksson Bergström, 2013). Idag 
ställs det större krav på att pedagogen skapar verksamheten utifrån didaktiska 
överväganden istället för att se rummet som något självklart. Därför bör de fysiska 
ramarna diskuteras i förhållande till de pedagogiska intentionerna (Eriksson 
Bergström, 2013). 

Stora barngrupper i förhållande till olika förutsättningar har resulterat i att ljudmiljön 
har blivit problematisk när det gäller hälsa, upplevelser och förutsättningar att utföra 
ett arbete (Landström, Nordström, Stenudd och Åström, 2003). Ljudmiljön har visat 
sig orsaka starka störningsupplevelser och trötthet. Många upplever svårigheter att 
höra vad andra säger, känner mer stress samt har sämre tålamod vilket har visat sig 
hos både pedagoger och barn (Landström m.fl., 2003). Något som ytterligare kan 
påverka barns välmående är om det inte finns tillräckligt med golvyta och otillgängligt 
material. Dessa aspekter antas påverka förskolans kvalitet och kan sättas i relation till 
stora barngrupper (Rosenqvist, 2014). För att öka möjligheterna att få syn på 
förskolans kvalitet krävs att pedagogerna har barnets utveckling och lärande i fokus, 
att de observerar, dokumenterar och analyserar. Om pedagogerna skapar miljöer som 
väljs av många barn och en kreativ verksamhet äger rum, så är det ett mått på kvalitet 
(Renblad och Brodin, 2012). 

Skolverkets (2003, refererad i Rosenqvist, 2014) rapport om Gruppstorlekar och 
personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem argumenterar för att samspelet 
mellan barn i en större barngrupp kan bli destruktivt på grund av att pedagoger inte 
hinner eller kan delta i barns lek. Detta kan bidra till att barn som har hög status i 
gruppen dominerar och de som redan är svaga i gruppen kan utsättas för uteslutning 
eller mobbing. Pedagoger kan inte själva påverka vissa faktorer, exempelvis antalet 
barn i barngruppen, däremot kan arbetslaget omorganisera verksamheten, 
förskoleledningen kan satsa på kompetensutveckling samt diskutera i verksamheten 
hur man kan arbeta utifrån läroplanens mål och intentioner baserat på de 
förutsättningar som finns i arbetslaget och barngruppen (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015). 
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Samhällsdimensionen 

Kommunerna har en central roll för förskolans verksamhet i Sverige. De ansvarar för 
att förskolor byggs samt att de redan befintliga förskolorna får underhåll av lokalerna. 
De ansvarar även för beslut om personaltäthet, antalet barn i barngruppen och dess 
sammansättning och kötider. Kommunen fattar beslut om fortbildning, arbetslagets 
sammansättning och planeringstid samt beslut om vilka mål i läroplanen som ska 
prioriteras i förskolan (Rosenqvist, 2014). Rosenqvist (2014) skriver även att den 
pedagogiska verksamheten regleras i läroplanen och intentionen är att alla förskolor i 
varje kommun ska ha en likvärdig kvalitet. 

Utifrån ett professionellt perspektiv på förskolans utveckling och kvalitet är det viktigt 
att högre instanser tillsammans med arbetslaget i förskolan systematiskt observerar 
samt kartlägger barngruppernas organisering så som storbarns-, åldersblandade och 
åldersspecifika grupper samt betydelsen av barns ålder, relaterat till innehåll och 
aktivitet (Williams m.fl., 2015b). I förskolan bör gruppstorleken ses i ljuset av 
samverkande faktorer; arbetslagets kompetens, personaltäthet, sammansättningen i 
barngruppen och den fysiska miljön. Samspelet mellan faktorerna skapar olika villkor 
för pedagoger att arbeta professionellt, liksom för barns möjligheter att lära utifrån 
intensionerna i läroplanen (Williams m.fl., 2015b). Barngruppens sammansättning, 
lokalers yta samt arbetslagets kompetens avgör hur stor eller liten varje enskild grupp 
bör vara. Det finns dock ingen forskning med belägg för hur stor eller liten en idealisk 
barngrupp bör vara för att skapa optimal lärmiljö (Rosenqvist, 2014). Skolverkets 
(2008, refererad i Pramling Samuelsson m.fl., 2015) nationella utvärdering visar att 
barngruppernas storlek till stor del är ett resultat av ekonomiska överväganden. 

2.3 Aktuell debatt i media kring barngruppsstorlek 

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i förskolornas grupper kräver att 
ansvariga politiker tar forskning om barn och villkor för barns välmående och lärande 
i förskolan på allvar (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, GP 2016). 

Många debatter idag handlar om stora barngrupper och hur det påverkar 
förskoleverksamheten, vilket vi kan se utifrån det media visar. Det senaste året har det 
blossat upp och blivit ett mycket aktuellt ämne. Verkligheten i dagens förskola, som 
drabbar både barn, pedagog och verksamhet, är stora barngrupper och personalbrist 
(Annebäck, 2016, 14 november). Det är ofta negativ kritik kring stora barngrupper och 
hur det påverkar förskolan i en negativ bemärkelse. Barngruppen är för stor när 
pedagoger blir stressade av att de inte hinner se varje barn samt att arbeta 
professionellt utifrån de mål och riktlinjer som finns. För ett barn är en grupp för stor 
när individen inte blir sedd utifrån sitt behov av omsorg och inte har möjlighet till 
inflytande eller delaktighet i verksamheten (Williams m.fl., 2016, 20 januari). ”Tre 
gånger den här hösten har personalbristen varit så stor att förskolelärarna har varit 
tvungna att be föräldrarna komma och hämta sina barn” (Annebäck, 2016, 14 
november). Det är inte en självklarhet i dagens förskola att hinna med planeringen av 
verksamheten. På grund av stora barngrupper samt tidskrävande kringuppgifter så 
tvingas pedagoger att prioritera bort viktiga arbetsuppgifter, ibland även läroplanen, 
vilket skapar stress hos pedagoger och bidrar till en känsla av otillräcklighet 
(Förskoleupproret, 2016). 



9 
 

2.4 Läroplan och styrdokument 

Utifrån de behov och förutsättningar som råder på varje förskola är det viktigt att 
huvudmannen och förskolechefen kommunicerar om personaltäthet och lämplig 
barngruppsstorlek. Detta för att kunna fördela resurserna efter de olika behoven i varje 
verksamhet (Skolverket, 2016). De allmänna råden om barngruppens och miljöns 
betydelse i det pedagogiska arbetet utgår från bestämmelser i skollagen och läroplan 
för förskolan. Där nämner Skolverket att både förskolechef och arbetslag 
återkommande bör föra en dialog om planeringen av och förutsättningarna för arbetet 
i förskolans miljö utifrån att miljön i sig är en aktiv del i varje barns utveckling och 
lärande (Skolverket 2016). Läroplan för förskolan (Skolverket 2010) belyser just att 
miljön i verksamheten ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande så att den 
stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande. 

Förskolan ska anpassas till alla barn som befinner sig i verksamheten samt erbjuda 
dem en trygg miljö som utmanar till lek och aktivitet. En viktig del i barns utveckling 
och lärande är att pedagogen ser barngruppen som ett viktigt verktyg för den enskilda 
individen (Skolverket, 2010). Arbetslagets uppgift är att stimulera och vägleda barnen 
för att de ska utveckla nya kunskaper och insikter. Genom samspel och interaktion i 
grupp kan man hjälpa dem att bearbeta konflikter, missförstånd och respektera sina 
medmänniskor. Barnen på förskolan ska också erbjudas en avvägd dagsrytm och miljö 
i förhållande till deras ålder och vistelsetid i verksamheten (Skolverket 2010). 
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Kapitel 3. Metod 

I detta kapitel kommer vi behandla vilken datainsamlingsmetod vi har använt, hur 
databearbetningen genomfördes, vilka urval vi har gjort samt de etiska överväganden 
vi gjort. 

3.1 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra en kvantitativ studie med hjälp av en enkät. Detta kallar 
Bryman (2011) för surveyundersökning och är en metod där information samlas in i 
form av enkäter vid en viss tidpunkt för att utreda kvantitativa data i syfte att hitta olika 
mönster och samband. Vår enkät riktade sig till verksamma pedagoger i förskolan. Vi 
valde att använda oss av en enkät i denna studie för att lättare nå ut till fler 
respondenter utan att behöva vara närvarande samt att spara in tid. Bryman (2011) 
skriver också att med hjälp av enkäter når man ut till fler under kortare tid, men 
behöver ej vara närvarande och man minskar risken för att påverka respondenternas 
svar. Vi valde att kombinera slutna och öppna frågor för att ge respondenterna 
möjlighet till mer utvecklade svar. För att skilja på de olika frågorna fanns det 
möjlighet till egna textsvar i de öppna frågorna i jämförelse med de slutna frågorna 
som endast hade svarsalternativ. Bryman (2011) menar att det är viktigt att skilja på 
de olika frågorna. 

3.2 Databearbetningsmetod 

Vi började med att läsa igenom respondenternas svar på enkäten. Därefter bearbetade 
vi svaren samt sållade ut det som kom att vara relevant för vår studie. Den data vi ansåg 
var relevant kategoriserade vi utifrån Bronfenbrenners systemteori där vi valde att 
kalla kategorierna för barn- och pedagogdimensionen, verksamhetsdimensionen och 
samhällsdimensionen. Vi tolkade även de statistiska svar i vår enkät och 
sammanställde dem i olika cirkeldiagram. Detta kom att bli väldigt viktigt i vår empiri 
då det gav oss en procentuell överblick kring svaren på frågorna. För att analysera våra 
enkäter har vi valt att använda oss av en blandning mellan kvantitativ metod och 
kvalitativ metod. Vi använder oss av en kvantitativ metod då vi redovisar cirkeldiagram 
och procentuell statistik som är relevant för våra frågeställningar. Sedan analyserar vi 
denna statistik kvalitativt för att gå djupare in på bakomliggande faktorer kring 
resultatet. Anledningen till detta är just för att vi använt oss av både öppna och slutna 
frågor i enkäten. 

3.3 Urval 

Vi valde att stoppa vår enkät när vi fått in svar från 50 respondenter. Detta var 
tillräckligt dels av praktiska själ för att hinna gå igenom och sammanställa materialet 
i vårt resultat. Men också för att materialet var så pass godtyckligt för att få ihop en 
givande empiri för vår studie. Enkäten riktade sig till verksamma pedagoger för att vi 
skulle få en tydligare bild av hur pedagoger förhåller sig till en verksamhet så som den 
ser ut idag. Enkäten genomfördes via internet och en länk till enkäten skickades via e-
post till fyra verksamma förskolechefer som sedan vidarebefordrade länken till sina 
anställda. Vi publicerade även enkäten i ett relevant forum där verksamma pedagoger 
hade möjlighet att svara om de ville. 

3.4 Etiska överväganden 

Under studien har vi tillämpat dessa, för studien relevanta, forskningsetiska principer; 
Informationskravet – där vi informerar respondenterna om studiens syfte samt de 
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villkor som gäller för deras deltagande, Samtyckeskravet – då vi framför att 
respondenterna själva har rätt att bestämma över sin medverkan, 
Konfidentialitetskravet – då alla respondenter är anonyma (Vetenskapsrådet, 2002; 
Bryman, 2011). 
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Kapitel 4 Resultat 

I detta kapitel kommer vi presentera vårt resultat utifrån den enkät vi använt oss av. 
Resultatet kommer bestå av både cirkeldiagram utifrån pedagogernas slutna svar och 
citat utifrån pedagogernas öppna svar från vår enkät, samt vår tolkning av enkätsvaren. 
Vi har delat in svaren från enkäten i tre olika dimensioner utifrån det teoretiska 
perspektiv vi använder oss av. Under barn- och pedagogdimensionen lyfter vi 
respondenternas utsagor kring barn och pedagoger som individer samt hur de 
påverkas i förskolan, under verksamhetsdimensionen framför vi hur respondenterna 
resonerar kring verksamheten och miljön samt hur dessa påverkas, under 
samhällsdimensionen tydliggör vi hur respondenterna ställer sig kritiska till samhället 
och andra instanser utifrån som påverkar förskolan. Nedanstående citat är från en av 
respondenterna och beskriver kortfattat vårt resultat: 

En barngrupp är för stor om utbildade pedagoger upplever att den är stor, om barn 
verkar må dåligt utan andra kända faktorer. Lokalers utformning samt 
barngruppens individer och deras olika behov spelar stor roll för om barngruppen 
upplevs vara stor/för stor, men det finns också en gräns utifrån att kunna sitta ner 
och läsa för barn, att ha fungerande aktiviteter där man ser att det blir meningsfullt 
för dem som deltar, att hinna lyssna på och stötta barnen vid ev. konflikter, 
praktiska saker, fysisk närhet, psykosocial trygghet m.m. Om jag som pedagog 
tillsammans med eventuell kollega inte räcker till i dessa sammanhang så är 
barngruppen för stor, varje människa har bara två armar, ben, knän o.s.v. 

4.1 Barn- och pedagogdimensionen 

En barngrupp upplevs som stor när man som pedagog har fler barn än vad man kan 
ansvara för på egen hand och inte hinner med sitt uppdrag vilket resulterar i mer 
barnpassning än större pedagogiska insatser. Detta visade sig i enkäten och på frågan 
”medför stora barngrupper att du inte hinner med alla dina arbetsuppgifter?” så blev 
resultatet följande: 
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Alla barn ska ha möjlighet till individuell utveckling, inlärning, trygghet och omsorg. 
Men oftast rycks och slits det i pedagogerna från alla håll och det är inte lätt för barnen 
att hålla kvar fokus i det de undrar över när det hela tiden blir avbrott. Pedagogerna 
fokuserar på de som hörs och syns och det beteendet blir förstärkt. Barnen lär sig 
snabbt att de behöver höras och synas och ljudmiljön blir högre och högre. När man 
inte hinner med alla barn blir de stressade och byter ofta aktiviteter. Det kan resultera 
i att barn ständigt hamnar i konflikter med andra barn av olika anledningar. Vilket 
visade sig i svaren på påståendet nedan: 

67%

31%

2%

Medför stora barngrupper att du inte hinner med alla 
dina arbetsuppgifter?

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer ej
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Barn utvecklar olika strategier för att synas ofta på bekostnad av andra. En av 
respondenterna skriver: 

Det finns alltid barn som rinner [hamnar, vår anmärkning] mellan stolarna och 
inte får med sig det man avsåg. De tysta barnen blir lidande då de inte märks av 
och det är inte säkert att de förstått vad vi gör. 

Det kan vara positivt med större antal barn i gruppen då de kan hitta likasinnade men 
också skapa variation i relationerna. Att barn kan byta grupper så att de får en omstart 
om någonting negativt hänt i första gruppen som är svårt att neutralisera eller arbeta 
bort, är också en positiv faktor av stora barngrupper. Men negativt kan vara att barnen 
blir rastlösa, otrygga och saknar tillit till andra. Det kan också bli för många relationer 
att hantera. Antalet sociala kontakter är avgörande. Färre barn och färre pedagoger är 
bättre än fler barn och fler pedagoger. ”Som pedagog kan jag ibland behöva arbeta med 
få barn precis som ibland med fler”. Negativt med en liten barngrupp kan dock vara att 
samma barn vistas tillsammans hela tiden i flera år och det kan då bli svårt för barnen 
att själva bryta mönster som kan uppstå i en barngrupp, till exempel att ett barn är 
stämplat som ”den busige”. En respondent skrev i enkäten: 

De [barnen, vår anmärkning] uppvisar mer stressrelaterade beteenden – 
utåtagerande eller drar sig undan – trötthet, sämre koncentrationsförmåga, 
oförmåga att hantera många olika relationer (många kamrater och även många 
vuxna), sämre inlärningsförmåga, blir ledsna, fler konflikter, egoism, huvudvärk 
m.m. 

En annan respondent skrev angående stora barngrupper att ”det är bättre för 
femåringar, då det fungerar skolförberedande och bäddar för goda kamratrelationer 

65%

33%

2%

Det uppstår lättare konflikter mellan barn i stora 
barngrupper i jämförelse med mindre barngrupper

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer ej
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där man kan lära mycket av de sociala regler man behöver utveckla tillsammans med 
andra barn”. Vissa respondenter svarade att det finns flera sätt att para ihop grupper 
och skapa nya lekar med hjälp av nya kompisar, i stora barngrupper. Vissa grupper 
delar de dock på med avsikt att skapa nya mönster. Respondenterna svarade att de får 
anstränga sig mer för att hitta lämpliga gruppkonstellationer vid stora barngrupper, de 
får även tänka över och utveckla sitt förhållningssätt och verksamhetens rutiner. Detta 
kan leda till att arbetet hela tiden hålls levande, vilket de ansåg utvecklar dem som 
pedagoger. Stora barngrupper kan dock ibland göra att pedagogen tvingas se helheten 
istället för varje individ vilket resulterar i att varje barn blir ett i mängden. Större delen 
av respondenterna ansåg att det blir svårare att stimulera varje individ när 
barngruppen blir för stor. Vilket visar sig i diagrammet här nedan: 

 

”Till och med blöjbyten blir som ett rullande band där man egentligen har en fantastisk 
möjlighet till att samspela.” Respondenterna anser att man ska sträva efter att varje 
barn utvecklar självständighet, självtillit, ansvarstagande och empati. 

4.2 Verksamhetsdimensionen 

Det är svårt att ge, vad som räknas som, en stor barngrupp en specifik siffra enligt 
respondenterna. De menar att en stor barngrupp inte kan mätas i antal utan skiljer sig 
i olika grupper. En stor barngrupp avgörs dels utifrån vilka barn som finns i gruppen, 
exempelvis barn i behov av stöd, hemspråk och ålder. Barngruppens sammansättning, 
storlek på lokal och pedagogernas kompetens är också avgörande faktorer. 
Respondenterna uttryckte att det ofta också beror på vad man är van att arbeta med. 

Antalet barn i gruppen kan vara avgörande för om arbetslaget ser varje barn, kan stödja 
varje barn, utmana varje barn och lyssna på varje barn. Det blir heller ingen kvalitet på 
den pedagogiska dokumentationen och det individuella lärandet om pedagogerna inte 

82%

18%
0%

Stora barngrupper gör det svårare att stimulera 
varje individ

Stämmer helt

Stämmer delvis

Stämmer ej



16 
 

hinner med läroplansmålen. Antalet planeringstimmar per barn kan minska om 
gruppen är för stor, detta leder inte heller till någon bra kvalitet. 92 % av 
respondenterna ansåg att arbetet med mindre barngrupper främjade barns utveckling 
och lärande. Utifrån frågan ”känner du att stora barngrupper medför något positivt i 
verksamheten?” så svarade en av respondenterna: 

Beror på antal barn, antal vuxna och hur stora lokaler man har tillgång till. Har 
man som pedagog mer än 5 barn så blir det stora grupper, men kan jag gå undan 
med 5 barn till ett eget rum kan det bli hur bra som helst. 

Om lokalernas utformning ger möjlighet att dela upp sig i mindre grupper är 
avgörande. En annan respondent svarade också: 

Med bra rutiner i verksamheten och pedagogers medvetenhet om och 
förhållningssätt till barngruppens sammansättning tror jag att de flesta barn 
påverkas positivt. Det finns dock alltid barn som behöver mindre grupper och då 
måste vi pedagoger se över barnen i gruppen och göra det bästa även för dessa 
barn. 

Många barn i små lokaler resulterar i höga ljudnivåer. Barnen kan bli mer 
intensiva för att orka och de ökar ofta sitt tempo för att de inte ska bli utmattade 
i miljön. I påståendet, ”Miljön blir ohälsosam i arbetet med stora barngrupper” 
så svarade 80% att detta stämde. 

 

Viktigt är då att barn har möjlighet att dra sig undan till lugna rum. En bra planering 
krävs och att man kontinuerligt samtalar i arbetslaget samt skapar struktur och 
tydlighet. Dock kan strikt organisation resultera i att det blir svårare att möta barnens 
spontana infall och idéer. Många av respondenterna påpekade att en barngrupp är stor 
när verksamheten äts upp av rutiner för att få den att fungera. 

80%

18%
2%

Miljön blir ohälsosam i arbetet med stora 
barngrupper

Stämmer helt
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När alla barn inte får plats vid matbordet även om man delat på gruppen samt att det 
heller inte finns möjlighet till egna förvaringshyllor med mera, tyder det på att 
barngruppsstorleken inte är anpassad efter verksamhetens lokaler. På så vis kan det 
även bli svårt för barnen att i lugn och ro gå på toaletten då det ofta händer att 
kompisarna rycker upp toalettdörren. Likaså förekommer ofta väntetid för att besöka 
toaletten. Ett annat tecken på att barngruppsstorleken inte är anpassad för lokalerna 
är att kläderna inte hinner bli torra i torkskåpet, lång väntetid vid matbordet samt ut 
och ingång vid utevistelse. Detta visade sig i enkäten och på frågan ”Finns det hinder 
med stora barngrupper gällande förskolans miljö?” då resultatet blev följande: 

 

Barngruppen blir också lidande när personaltätheten inte räcker till, vilket kan leda till 
en stressig miljö för både vuxna och barn. Vissa av respondenterna skriver även att 
olycksfallsriskerna ökar. Samtidigt belyser de vikten av att sänka kraven på hur mycket 
man som arbetslag ska göra och att man bör ha en kontinuerlig dialog med kollegorna 
så att man inte gör dubbelt arbete. 

Har vi tittat så mycket på de intellektuella målen i förskolans läroplan att vi glömt 
bort helhetssynen på barnen? Barn är kompetenta. Ja. Barn vill lära sig. Ja. Barn 
vill prova själv. Ja. Men för att växa, utvecklas och lära sig behöver man få sina 
basbehov tillgodosedda. Gäller ju både vuxna och barn. (Citat från respondent) 

4.3 Samhällsdimensionen 

Det är svårt att sätta en siffra på det ’perfekta’ antalet barn i en barngrupp, många 
faktorer inverkar så som gruppdynamik, personalsammansättning etcetera, enligt 
respondenterna. Personalens utbildning är direkt avgörande, ansåg många. Men också 
förskolans ledning påverkar verksamheten. Respondenterna menade att om lokalerna 

69%

27%

4%

Finns det hinder med stora barngrupper gällande 
förskolans miljö?

Finns stora hinder

Finns hinder till viss del

Finns inga hinner alls
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inte räcker till, spelar det ingen roll om det tillkommer fler pedagoger till en redan stor 
barngrupp. De ansåg att konsekvenserna av barngruppsstorleken kommer att synas 
längre fram, det kan vara svårt att se det just nu. 

Kommunpolitiker som ansvarar för förskolan måste ha krav på sig att vara pålästa 
kring barns behov och utveckling: nätverk där man bollar mellan ansvariga och 
utövare av verksamheten. Det måste bli högre tak och tillåtet att ifrågasätta från 
pedagogers håll. Reflektera och utvärdera får och ska vi göra men vi får inte 
ifrågasätta. Jag kan inte och är inte så intresserad av att hitta lösningar på 
svårigheter med stora barngrupper. Jag tänker att världens bästa förskola måste få 
kosta. Det lönar sig i längden. (Citat från respondent) 

Att anställa mer personal som kan ta hand om disk, dukning och bäddning med mera, 
skulle medföra positiv inverkan på verksamhet, pedagoger och barn samt arbetet med 
läroplansmålen. Många av respondenterna anser att vi pedagoger måste organisera 
förskolans arbete så att pedagoger orkar och klarar av sitt uppdrag. De menar att stora 
barngrupper just nu inte är någon annan väg än den ekonomiska vinningens. 
Respondenterna ansåg att förskolan redan vänt ut och in på sig för att kunna få det att 
fungera. De tycker att det nu krävs ändring på politisk nivå. 
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Kapitel 5 Resultatanalys 

Genom vårt resultat så framgick det av pedagogerna att stora barngrupper framkallar 
dilemman hos både pedagoger och barn. Respondenterna uttryckte att det fanns något 
vi vill kalla korstryck mellan styrdokumenten och praktiken. Detta skapar en känsla av 
otillräcklighet hos pedagogerna, då de inte kan fullfölja sitt pedagogiska uppdrag. De 
stora barngrupperna i sin tur skapar stress hos barnen samt påverkar deras rätt till 
inflytande, delaktighet och välbefinnande. Därför blev det viktigt för oss att vidare 
belysa detta i vår resultatanalys. 

I analysen har vi utgått från studiens valda teoretiska perspektiv vilket innebär att vi 
kopplar våra analytiska tolkningar av resultatet och forskningen till de olika 
dimensionerna. Vi gör även kopplingar i texten till Bronfenbrenners systemnivåer och 
hur han beskriver dessa, i syfte att synliggöra sambanden mellan det vi skriver och det 
teoretiska perspektivet. 

5.1 Pedagogers dilemman 

Antalet barn i barngrupperna har under de senaste 20 åren ökat drastiskt i den svenska 
förskolan och det finns heller inga rekommendationer för hur många barn det bör 
finnas i verksamheten. Man kan se tydligt i resultatet att pedagogerna är trötta på hur 
kommunerna trycker in allt fler barn i förskolans verksamhet utan att ta ställning till 
konsekvenserna. Ökat antal barn i barngruppen leder till fler barn för pedagogerna att 
lära känna, tolka, förstå och följa i deras lärande. I pedagogernas utsagor uttrycktes en 
tydlig frustration över att det ställs höga krav på dem, men att det inte ges några 
möjligheter till att fullfölja det uppdrag de är ämnade till. Ofta hinner de inte med sitt 
uppdrag vilket resulterar i något som mer liknar barnpassning än större pedagogiska 
insatser, enligt respondenterna. De menade att det rycks och slits i dem från alla håll 
och att det måste organiseras om i förskolans arbete så att de orkar och klarar av sitt 
uppdrag. 

Idag är det inte en självklarhet att hinna med planeringen av förskolans verksamhet 
och i resultatet framgick det att pedagogerna ofta känner att de inte räcker till, de har 
svårigheter när det gäller att ge varje barn det fokus som de kräver. Det uppstår ett 
korstryck mellan styrdokumenten och den praktiska verksamheten, vilket bidrar till 
att pedagogerna känner både fysisk och psykisk stress kring sitt pedagogiska uppdrag. 
Ibland tvingas pedagogerna välja bort vissa målområden och arbetssätt dels på grund 
av barngruppsstorleken men också på grund av tidskrävande kringuppgifter. Vi 
tolkade respondenternas svar som att även detta bidrog till stress och en känsla av 
otillräcklighet. Utifrån barn- och pedagogdimensionen (mikro- och mesosystemet) så 
framgick det att för att pedagogers förhållningssätt samt engagemang gentemot 
barngruppen ska fungera så är mindre grupper och relationen mellan pedagoger och 
barn avgörande. 

Det framgick att pedagogerna är trötta på att kämpa utan resultat och de visar en stark 
misstro till politikerna. Tidigare forskning visar också på att politiker bör visa ett större 
intresse och mer engagemang för Sveriges förskolor samt barn och pedagogers 
välmående (Williams m.fl., 2016, 20 januari). Man kan se att det idag råder ett 
dilemma i förskolan och respondenterna anser också att man måste våga satsa mer på 
förskolan. Samhällsdimensionen (makrosystemet) utgör den yttersta cirkeln och 
påverkar förskolan som helhet, vilket innefattar både verksamheten, pedagogerna och 
barnen. Utifrån respondenternas utsagor så skapar barngruppsstorleken problem som 
kan bli svåra att lösa. Om inte förskolan och kommunpolitikerna samarbetar och hittar 
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en gemensam lösning så kan det leda till konsekvenser för pedagogerna i deras kamp 
om en förbättrad pedagogisk verksamhet, som innefattar mindre antal barn i 
förskolan. Pedagogdimensionen utgör ett mönster av olika nyckelfaktorer i den fysiska 
och psykiska miljön som påverkar individen. Vilket även Bronfenbrenner (1979) 
beskriver i mesosystemet. Om det inte sker någon förändring och pedagogerna inte får 
något gehör så påverkar detta deras välmående i form av stress, utmattning och 
känslan av misslyckande. Genom att svara på våra forskningsfrågor så framkom det 
även att barnen påverkas lika mycket som pedagogerna, därmed kom vi in på aspekten 
barns rätt i förskolan. 

5.2 Barns rätt i förskolan 

Läroplan för förskolan utgår från att barn är kompetenta, att de ska få lära och 
utvecklas, de är vetgiriga och ska ha möjlighet till att prova samt undersöka själva. Som 
vi nämnde så tillbringar allt fler barn den större delen av sin vakna tid på förskolan 
vilket har resulterat i att barngrupperna har blivit större. Detta gör det också allt 
viktigare att pedagogerna ser till varje barns behov. Vi tolkar det som att en grupp är 
för stor för ett barn när barnet inte blir sett utifrån sina behov eller har möjlighet till 
inflytande eller delaktighet i verksamheten. Vår tolkning av resultatet är att det blir en 
kränkning för barnet när detta inte blir sett, lyssnat på eller stöttat i sin utveckling. 
Barn har rätt till att bli stimulerade i förskolan, blir de inte stimulerade så kan detta 
resultera i rastlösa barn. Stora barngrupper kan medföra att de tysta barnen blir 
lidande då de högljudda barnen oftast får pedagogernas uppmärksamhet. Barn har 
också rätt till att känna sig trygga på förskolan, men resultatet visade på att 
olycksfallsrisken ökar i de förhållanden som råder på förskolan idag; stora 
barngrupper, små lokaler och resursbrist, vilket vi tolkar det som att miljön inte alls är 
trygg för barnen. 

Brist på plats vid matbordet, inte tillgång till egna förvaringshyllor, ingen möjlighet till 
lugn och ro vid eventuella toalettbesök samt långa väntetider kan leda till att barnen 
mår dåligt på förskolan. Respondenterna har sett att barnen uppvisar stressrelaterade 
beteenden, barnen är tröttare, har sämre koncentrationsförmåga, blir oftare ledsna, 
barnen har svårt att hantera flera olika relationer med både barn och vuxna samt 
barnen klagar oftare på magont och huvudvärk. Ser man på barns välmående och 
villkor utifrån barndimensionen, går detta att förstå som en kränkning mot deras 
mänskliga rättigheter. Förskolan ska vara en trygg plats för barnen att befinna sig i 
men med tanke på de omständigheter som råder så kan man se att många barn istället 
far illa. Mikrosystemet är ett mönster av olika aktiviteter, material, kulturer och nära 
relationer som individen påverkas av i specifika fysiska och psykiska miljöer. Denna 
dimension fokuserar på individens välmående och villkor (Bronfenbrenner, 1979). 

Tittar vi utifrån verksamhetsdimensionen (exosystemet) får vi fram att för att 
pedagogerna ska kunna fokusera på varje individ samt se och lyssna på varje barn, så 
de inte blir ett i mängden, är en viktig aspekt att organisera barngruppen i mindre 
grupper. Eftersom barnen inte själva kan påverka den miljö som råder är det viktigt att 
pedagogerna även fokuserar på utformningen av den fysiska miljön för att öka 
möjligheterna till en lugn och trygg lärandemiljö för barnen. Bronfenbrenner (1979) 
skriver att exosystemet berör olika händelser som påverkar eller påverkas av det som 
händer i miljön där individen befinner sig. Resultatet visar att verksamheten äts upp 
av rutiner för att fungera. Respondenterna påpekade att detta resulterar i att det blir 
svårare att möta barns spontana infall och idéer samt att barnen får färre möjligheter 
till frihet och välbefinnande. Vi menar att en strikt struktur i verksamheten kan göra 
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det svårare för barn att få delaktighet och inflytande, vilket är en av deras största 
rättigheter i förskolan. 

Det har blivit självklart för oss att pedagogerna ser stora barngrupper som ett 
återkommande dilemma i förskolan, men ser man utifrån de resultat vi fått fram och 
använder barndimensionen som glasögon så handlar det om så mycket mer vilket då 
gör det viktigt att se förbi små detaljer och se helheten istället. På så sätt tror vi att 
pedagogerna kan främja barns rättigheter och se barnen som egna individer med egna 
behov. Det vi menar är att förutom att barnen ska ha rätt till inflytande och delaktighet 
i sin vardag så ska barnen också ha rätt till att bestämma över sitt deltagande. Det är 
viktigt att pedagogen är observant och lyhörd till barnets egna humör och 
sinnesstämning i den rådande situationen just då – ena stunden vill barnet delta och 
en annan inte, vilket måste få vara okej. 

  



22 
 

Kapitel 6 Diskussion 

I detta kapitel kommer vi föra diskussion kring val av metod och diskutera vår 
resultatanalys. Vi kommer sedan avsluta arbetet med egna slutsatser samt förslag på 
fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att göra en kvantitativ studie där vi använde oss av en enkät. Vi ville få en 
statistisk bild av hur pedagoger förhåller sig till vad de anser vara en stor barngrupp i 
förskolan. Vi bedömde att enkäten också gav oss möjlighet att nå ut till fler verksamma 
pedagoger på kortare tid. Det blev också lättare för respondenterna att svara i lugn och 
ro när det passade bäst för dem, till skillnad från en intervju då man måste bestämma 
en viss tid då man ska träffas. Enkäten gav oss också möjlighet att arbeta med tidigare 
forskning medan vi väntade på resultatdata. Det vi såg som mycket positivt var att vi 
kunde arbeta parallellt mellan tidigare forskning samtidigt som vi kunde bevaka 
enkätsvaren, då detta gav oss inspiration till vad vi kunde söka efter i den tidigare 
forskningen. Redan i enkäten valde vi att använda oss av olika kategorier på frågorna, 
så som barngruppen, pedagogens uppdrag och miljöns utformning. Anledningen till 
detta var för att få en bredare bild av barngruppens betydelse i förskolan och samtidigt 
kunna få svar på våra forskningsfrågor. Vi kunde se ett starkt engagemang och intresse 
kring ämnet då vi fick snabb respons från de verksamma pedagogerna som deltog. 

Valet av att blanda slutna frågor med öppna frågor gav oss möjlighet till en statistisk 
överblick samtidigt som vi fick en mer fördjupad bild av respondenternas tankar kring 
en del av ämnet. Öppna frågor gav respondenterna möjlighet att utveckla och fördjupa 
sina svar, vilket vi såg som positivt för vår studie. Det negativa med slutna frågor var 
att respondenterna inte hade möjlighet till egna kommentarer kring frågorna. Vi gav 
dem istället möjlighet till detta i slutet av enkäten vilket inte fick samma effekt som vi 
förväntat oss. Avsikten med egna kommentarer var att ge respondenterna möjlighet 
till ett kortfattat svar efter varje fråga, men när kommentarerna kom i slutet istället så 
tappades fokus från delfrågorna och handlade istället om ämnet i stort. Om vi i 
efterhand hade haft möjlighet att använda oss av intervju som metod vid de öppna 
frågorna, så hade vi nog valt detta istället då det gett oss möjligheten att ställa 
följdfrågor kring respondenternas svar. 

Arbetets validitet och reliabilitet stärks dels genom att vi använt oss av vetenskaplig 
forskning som är refereegranskad och dels för att vi i enkäten bestämde att dess 
program skulle logga IP-numret så att en och samma person endast kunde svara en 
gång. Vi anser också att arbetet är trovärdigt då vi valt att använda oss av verksamma 
pedagoger som dagligen arbetar i förskolan och har praktisk erfarenhet kring ämnet. 
Dock ställer vi oss självklart kritiska till att vårt urval kan komma att påverkas då vi 
valt att publicera enkäten på ett forum på internet, även om forumet är riktat till 
verksamma pedagoger på förskolan. Vi är också medvetna kring att detta medför vissa 
bortfall. 

Vårt arbete har en relativt god generaliserbarhet då vår respondentkrets sträcker sig 
längre än till enbart en och samma kommun. Urvalet gjordes slumpmässigt vilket ökar 
anonymiteten och minskar påverkan på respondenternas svar. Dock är vi medvetna 
om att vårt val av frågor i enkäten kan komma att påverka respondentens svar 
beroende på hur frågan tolkas. Vi har använt oss av påståenden och en del ledande 
frågor i enkäten, till exempel ”Medför stora barngrupper att du inte hinner med alla 
dina arbetsuppgifter”. Hade vi istället ställt frågan mer generellt, till exempel ”Medför 
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stora barngrupper några konsekvenser för din arbetsdag? Om ja, vilka?”, vilken kunde 
ha resulterat i ett annat svar. Hade vi breddat vår enkät genom att ha låtit 
respondenterna ange information kring till exempel erfarenhet och yrkesgrupp så kan 
även detta ha gjort att studien sett annorlunda ut. 

Syftet med denna studie var att lyfta fram hur pedagoger i förskolan förhåller sig till en 
verksamhet med vad de anser vara en stor barngrupp. I studien så har det framkommit 
hur olika faktorer påverkar barngruppen, pedagoger och verksamhet. Vi har även fått 
fram genom vår enkät att barngruppen har olika betydelse beroende på vem som 
definierar den som stor eller liten. Genom vår enkät och den tidigare forskningen så 
fick vi fram olika exempel på hur man kan organisera verksamheten utifrån 
barngruppsstorleken. Under studiens gång har det även framkommit olika aspekter 
som kan påverka barns och pedagogers hälsa i förskolan, vilket blev vårt fokus i 
resultatanalysen och som också kommer diskuteras vidare i resultatdiskussionen. 

6.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi det resultat vi fått fram. Det vi kommer diskutera är 
definitionen av barngruppsstorleken i förskolan och den striktare struktur som kan 
råda i förskolans verksamhet. Vi kommer även diskutera miljöns inverkan på hälsan 
samt föra en avslutande diskussion kring arbetet i stort. Sedan kommer vi redogöra för 
våra slutsatser samt ge förslag på fortsatt forskning. 

6.2.1 Definition av barngruppsstorleken i förskolan 

Vi tolkade resultatet som att många av respondenterna hade svårt att se positivt på 
stora barngrupper. Vi tror att detta dels har att göra med att de har kämpat så länge 
men det sker ingen ändring på kommunnivå eller hos de ansvariga politikerna. Men 
även för att barngruppsstorleken medför många nackdelar för dem som befinner sig i 
verksamheten. De flesta respondenterna svarade nej på frågan om det fanns något 
positivt med stora barngrupper. Kanske beror den negativa responsen på att de inte 
orkar kämpa längre för en fungerande verksamhet när de hela tiden går i motvind. När 
vi ser på detta utifrån samhällsdimensionen så blir det tydligt att pedagogerna vill att 
politikerna ska ta frågan om stora barngrupper på allvar. Detta är viktigt eftersom det 
blir en kedjereaktion som därmed även drabbar individerna i verksamheten. Självklart 
handlar det inte bara om att politikerna måste lyssna. Barngruppsstorleken kommer 
alltid utgöra ett problem i förskolan om det inte tillkommer fler resurser och fler 
förskolor byggs så att möjligheten till att fördela barngrupperna ökar. Vi menar att 
mycket har att göra med ekonomiska aspekter vilket betyder att förskolan kan se olika 
ut från kommun till kommun. Precis som Rosenqvist (2014) skriver så har kommunen 
en central roll i förskolans verksamhet. 

Barngruppsstorleken kan både ses ur en negativ och en positiv aspekt beroende på 
vilka förhållanden som råder i förskolan. I resultatet kunde vi se många kluvna känslor 
gällande stora barngrupper, men en viss del av respondenterna gav exempel på hur en 
stor barngrupp kunde ge en positiv inverkan på barnen. De menade att barnen hade 
större möjligheter att hitta fler lekkamrater. Vi reflekterar över om det negativa 
aspekterna kring stora barngrupper kan ha inverkan på hur pedagogerna strukturerar 
upp sitt arbete och vad de har för förhållningssätt gentemot sitt pedagogiska uppdrag. 
Av egna erfarenheter så kan detta medföra en negativ attityd i förskolans atmosfär. 
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6.2.2 Striktare struktur i förskolans verksamhet 

Vi fann att respondenterna förmedlade en djup besvikelse kring att de inte hinner med 
sitt uppdrag. De vill så gärna göra ett så bra jobb som möjligt, men tappar lätt den 
pedagogiska aspekten när det är så mycket runt omkring som kräver organisering och 
då även deras fokus. Enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2015) kan det medföra 
konsekvenser i relationen mellan pedagog och barn då pedagogen kan uppleva att 
antalet barn hindrar dem från att arbeta utifrån läroplanens intentioner. Vi tolkar 
pedagogernas definitioner av stora barngrupper som att det på grund av detta krävs en 
striktare organisering av verksamheten vilket kan komma att påverka barns möjlighet 
till inflytande samt det pedagogiska uppdraget. Vi menar att det kan se olika ut hur 
pedagogerna ser på stora barngrupper vilket även framgick i resultatet. Beroende på 
vilka erfarenheter pedagogerna har samt hur länge de arbetat i förskolan och vilka 
förutsättningar de är vana att arbete efter kan vara avgörande kring hur de ser en 
barngrupp som stor eller liten. 

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) kan man läsa att förskolan ska erbjuda 
barnen en trygg miljö, men kan pedagogerna erbjuda detta om de anser att 
barngruppen är för stor för dem att hantera? Här vill vi även poängtera att andra 
faktorer även spelar in. Genom barn- och pedagogdimensionen och 
samhällsdimensionen så framträder det i vår studie att pedagogerna känner sig 
utnyttjade av systemet. Vår uppfattning är att pedagogerna känner sig misslyckade när 
de inte kan fullfölja sitt uppdrag vilket vi tror även påverkar deras syn på sin yrkesroll. 
Detta anser vi i sin tur speglar pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen. Målen 
med läroplanen blir framkrystade och intensionerna blir kanske inte som det var 
tänkta från början. På grund av den striktare struktur som råder på många förskolor 
blir fokus mer på verksamhetens rutiner och mycket tid med det individuella barnet 
prioriteras ofta, men nödtvunget, bort. Detta påverkar inte bara individerna utan även 
verksamheten i stort. 

6.2.3 Miljöns inverkan på hälsan 

Tittar man utifrån verksamhetsdimensionen så kan man se att antalet barn i gruppen 
tillsammans med lokalens ursprungliga utseende har betydelse för hur pedagogerna i 
sin tur väljer att utforma den fysiska miljön och det pedagogiska arbetet. Med tanke på 
att de flesta förskolor är byggda för över 20 år sedan så är det ju anpassade för en annan 
typ av barngrupp, vilket vi anser har stor inverkan på vilka förutsättningar som finns 
att arbeta med. Vi tänker att ju fler rum barnen har tillgång till desto större blir 
möjligheten till variation av miljö och att kunna gå undan vid behov. Williams m.fl. 
(2015b) och Pramling Samuelsson m.fl. (2015) skriver att förskolans rum bör anpassas 
så att möjligheten finns att dela upp kontra samla hela gruppen så att miljön blir 
mindre stressig för både pedagog och barn. 

I resultatet framgick det att många pedagoger ansåg att ljudnivån på förskolan var ett 
problem, vilket vi håller med om då vi också tror det kan bli ett problem när 
verksamheten innehåller fler antal barn än vad ytan är anpassad för. Eriksson 
Bergström (2013) poängterar just att storleken på ett rum har en direkt inverkan på 
antalet barn som vistas där samtidigt, vilket kan få betydelse för barns lekgemenskap 
och hur de skapar sociala relationer. Vi tänker också att hälsoaspekten är en fråga som 
blir viktig att beakta då många av respondenterna visade en oro kring att barnen 
uppvisar tendenser till att må dåligt – huvudvärk, magont och stress, vilket vi kopplar 
samman med de förhållanden som råder i verksamheten. Verksamhetsdimensionen 
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handlar om olika händelseförlopp som påverkas av varandra, vilken vi menar belyser 
hur antalet barn kan komma att påverka verksamhetens utformning. 

6.2.4 Avslutande diskussion 

I studien belyser vi pedagogers dilemma i förskolan som innefattar ett större 
pedagogiskt ansvar som jongleras tillsammans med olika omständigheter som medför 
svårigheter för pedagogerna att kunna genomföra sitt arbete. Vi belyser även barns rätt 
i förskolan – rätten till inflytande och delaktighet samt barns rätt till trygghet och 
välbefinnande. Vi anser dock att man inte kan sära på dessa två aspekterna, då de går 
hand i hand, och tittar man utifrån barn- och pedagogdimensionen så påverkas barn 
och pedagoger av varandra i den miljö som de befinner sig i. Med detta menar vi att 
utifrån dessa dilemman så påverkas pedagogers förhållningssätt både gentemot 
verksamheten och gentemot barnen. 

Läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) bygger på att barnen ska få delaktighet och 
inflytande i verksamheten, men utifrån praktiska aspekter så tolkar vi resultatet av 
studien som att barnen ofta hamnar i skymundan då pedagogerna har kringuppgifter 
som tar deras fokus. Respondenternas känslor kom fram tydligt i enkäten och vi lade 
märke till att detta var ett känsloladdat ämne för dem. Detta visade sig också i resultatet 
genom den frustration och känsla av otillräcklighet som respondenterna uttryckte. Vi 
känner en förståelse för varför pedagogerna känner så här, med tanke på det arbete 
som de brinner för samtidigt blir en börda. Då respondenterna både förmedlade 
negativa och positiva aspekter kring stora barngrupper i förskolan, så kan man märka 
att de åtminstone försöker få verksamheten att fungera. 

Även om barnen inte är medvetna om vad de har rätt till så tror vi att de ändå blir 
kränkta när de hindras i att få fullfölja något de tar initiativ till. Här tänker vi först och 
främst på barns möjlighet till inflytande och delaktighet i sin vardag. Känner sig 
pedagogerna otillräckliga och misslyckade, hur känner sig då inte barnen när de 
motarbetas på grund av den strikta struktur som kan krävas vid stora barngrupper? 
Alvestad m.fl. (2013) nämner att större barngrupper kräver mer organisering vilket 
innebär mindre tid åt det enskilda barnet. Även om det kommit fram i resultatet att det 
finns positiva aspekter med stora barngrupper, så tror vi att det negativa kommer ta 
över i framtiden om det inte sker någon förändring rätt så snart och att pedagogerna 
får det stöd som krävs. Utifrån samhällsdimensionen så ligger ansvaret hos de 
kommunpolitiker som har hand om Sveriges förskolor. Tillsammans med pedagoger 
och förskolechefer så tror vi att de kan arbeta fram en förändring. 

6.3 Slutsats 

De slutsatser vi drar av denna studie är att politikerna måste agera för att det över 
huvud taget ska kunna ske en förändring. Samtidigt måste politiker, pedagoger och 
föräldrar tillsammans kräva att barnen ska få den trygga miljö de har rätt till i förskolan 
och att förskolepersonalen ska få de förutsättningar som behövs för att kunna 
genomföra sitt uppdrag. För att mål och riktlinjer ska kunna uppfyllas fullt ut så krävs 
det att man först kontrollerar var problemet ligger för att sedan gå in med lösningar. 

6.4 Arbetets betydelse och fortsatt forskning 

Detta arbete belyser hur barn och pedagoger mår i de förhållanden som råder på 
förskolan, vilket har stor betydelse dels för utvecklingen av förskolans verksamhet och 
dels pedagogernas och barnens välmående. Då vi lagt märke till att största delen av 
forskningen har fokus på pedagogerna och deras hälsa så anser vi att det krävs mer 
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forskning som går in på djupet för hur barn påverkas i dessa miljöer. Detta har 
betydelse för hur man ser på förskolan i framtiden. Kanske kommer föräldrarna 
försöka hitta andra lösningar om de känner att barnen inte är trygga i förskolans miljö. 
Kanske kommer personalbristen öka ännu mer då de pedagoger som befinner sig i 
dessa miljöer idag väljer att sluta på grund av hälsoskäl. Vi anser också att det krävs 
forskning kring hur förutsättningarna ser ut hos kommunen för att de ska kunna ta 
beslut om saker som påverkar förskolan och dess verksamhet. 
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Bilaga 1 

Hej! 

Vi är två studenter från förskollärarprogrammet på Mälardalens högskola som just nu 
skriver vårt självständiga arbete. Syftet med denna studie är att lyfta fram hur 
pedagoger i förskolan förhåller sig till en verksamhet med vad de anser vara en stor 
barngrupp. Det vi ställer oss frågande till är "Hur ser pedagoger på stora barngrupper 
i förskolan?", "Hur kan stora barngrupper påverka pedagogers förhållningssätt till 
läroplansmålen eller andra styrdokument?" samt "Hur kan antalet barn i en barngrupp 
påverka verksamhetens utformning?". 

Vi kommer fördjupa oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men har 
också för avsikt att ta hjälp av er verksamma pedagoger genom denna enkät. Genom 
denna enkät vill vi ta del av er kunskap och erfarenheter då det är värdefullt för oss och 
vårt arbete. Enkäten kommer bestå av 14 frågor och kommer ta ca 12 min. 

I enkäten kommer vi ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta 
innebär att deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta enkäten och 
därmed ditt deltagande. Alla deltagare är anonyma. Denna studie kommer våren 2017 
publiceras på DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet). 

Tack för att ni vill medverka! Har ni några frågor eller funderingar kontakta gärna oss. 

xxx@student.mdh.se 

xxx@student.mdh.se  

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Salmén och Annika Nystedt 
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Bilaga 2 

1. Hur definierar du en stor barngrupp i förhållande till andra ramfaktorer i förskolan. 
Utveckla gärna ditt svar. 

2. Känner du att stora barngrupper medför något positivt i verksamheten? Utveckla 
gärna ditt svar. 

3. Medför stora barngrupper att du inte hinner med alla dina arbetsuppgifter? 

4. Finns det hinder med stora barngrupper gällande förskolans miljö? 

5. Miljön blir ohälsosam i arbetet med stora barngrupper. Kryssa i det alternativ som 
du anser stämmer in på påståendet. 

6. Hur anser du att barn påverkas av att vistas i en stor barngrupp? Utveckla gärna ditt 
svar. 

7. Att arbeta i mindre barngrupper främjar barns utveckling och lärande. Kryssa i det 
alternativ som du anser stämmer in på påståendet. 

8. Att arbeta i mindre barngrupper främjar mitt pedagogiska arbetssätt. Kryssa i det 
alternativ som du anser stämmer in på påståendet. 

9. Stora barngrupper innebär svårigheter gällande ett demokratiskt arbetssätt i 
förhållande mellan barn och pedagog. Kryssa i det alternativ som du anser stämmer in 
på påståendet. 

10. Stora barngrupper gör det svårare att stimulera varje individ. Kryssa i det alternativ 
som du anser stämmer in på påståendet. 

11. Hindrar stora barngrupper verksamhetens planering? 

12. Det uppstår lättare konflikter mellan barn i stora barngrupper i jämförelse med 
mindre barngrupper. Kryssa i det alternativ som du anser stämmer in på påståendet. 

13. Det uppstår lättare missförstånd mellan pedagog och barn i stora barngrupper i 
jämförelse med mindre barngrupper. Kryssa i det alternativ som du anser stämmer in 
på påståendet. 

14. Har du förslag på strategier och arbetssätt som kan främja förskolans verksamhet 
utifrån de stora barngrupper som råder idag. Utveckla gärna ditt svar. 


