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Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans verksamhet organiseras 
i förhållande till storleken på barngruppen samt hur förskollärare beskriver 
konsekvenserna av barngruppsstorlekar i förskolan. Vidare är syftet att ta reda 
på hur förskollärare beskriver betydelsen av barngruppens storlek för barns 
utveckling och lärande. Den metoden som har använts i studien är kvalitativa 
intervjuer med åtta förskollärare. Studiens resultat visar att förskollärarna 
organiserar dagarna på ett visst sätt för att hantera storleken på barngruppen. Vi 
kan dra slutsatserna att det är förskollärarnas inställning till barngruppens 
storlek och hur de väljer att använda sin kompetens som påverkar hur de väljer 
att organisera verksamheten och vilka konsekvenser det blir för barns utveckling 
och lärande.  
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1 Inledning 

Förskolans verksamhet ska lägga grunden för ett livslångt lärande där omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Förskolans personal ska ta hänsyn till alla barns olika 
förutsättningar och anpassa allt som sker i verksamheten efter alla barns behov, 
utvecklings- och kunskapsnivå. Förskolan ska fungera som ett komplement till 
hemmet och det ställer krav på förskolepersonalen att vara omsorgstagande, att finnas 
till hands och att stötta alla barn under förskoledagen. Förskolans personal ska arbeta 
efter intentionerna i förskolans läroplan. Läroplanen för förskolan ställer krav på att 
förskolepersonalen ska arbeta för att skapa en verksamhet där alla barns välbefinnande 
och utveckling främjas (Skolverket, 2010).  
 
Debatten om stora barngrupper i förskolan har blivit till ett aktuellt ämne i dagens 
samhälle. Behovet av förskola i Sverige växer och idag är 87 % av Sveriges ett- till 
femåringar inskrivna i förskolan, där de tillbringar en stor del av sin vardag 
(Skolverket, 2014). I media lyfts förskollärares och vårdnadshavares uppfattningar av 
barngruppsstorlekens betydelse för kvalitén i förskolan och hur barns utveckling och 
lärande påverkas (Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams & Nasiopoulou, 2014). 
Pramling Samuelsson m.fl. (2014) beskriver att det ofta är de negativa konsekvenserna 
på barns utveckling och lärande som blir fokus i media trots att det finns fler faktorer 
än barngruppens storlek som påverkar förskolans kvalité. De tänkbara negativa 
konsekvenser av stora barngrupper som diskuteras i media är bland annat stress hos 
förskollärare och barn, att förskollärare känner sig otillräckliga och upplever 
svårigheter med att arbeta efter läroplanens intentioner. Pramling Samuelsson, 
Williams, Sheridan och Hellman (2015b) belyser även fler faktorer än barngruppens 
storlek som är avgörande för en fungerande barngrupp. Exempelvis anger de 
förskollärarnas kompetens och förskolans utformning som betydande aspekter för 
förskolans kvalité. 
 
I och med den aktuella debatt som vi beskrivit ovan, valde vi i en tidigare pilotstudie 
att fokusera på hur förskollärare anser hur barn påverkas av att vistas i stora 
barngrupper och hur förskollärare förhåller sig till barns stress. Vi intervjuade 
förskollärare om hur barn påverkas av stress i förskolan och observerade barnen i 
verksamheterna. Resultaten visade att det fanns situationer som verkade upplevas som 
stressiga för både barn och personal. Från personalens sida fanns en önskan om att 
strukturera dagarna på ett annat sätt för att minska stressen och att hinna med alla 
barn. 
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2014) tar upp att förskollärare har en känsla av att 
förskoleverksamheten håller på att utvecklas till en förvaringsplats på grund av att 
antalet barn i verksamheten ökar. Pramling Samuelsson m.fl. (2014) anser att det 
pedagogiska arbetet i förskolan blir lidande av stora barngrupper. Men enligt 
Rosenqvist (2014) kan även små barngrupper ha brister och ge negativa konsekvenser 
för barns utveckling och lärande. 
  
Utifrån pilotstudiens resultat och de resonemang som Pramling Samuelssons m.fl. 
(2014) och Rosenqvists (2014) för fram, vill vi nu undersöka detta ämne vidare. I denna 
studie vill vi lägga fokus på hur barngruppens storlek, stor som liten, enligt 
förskollärarna påverkar barns utveckling och lärande. Vi har valt att fokusera på 
förskollärares uppfattningar och arbetssätt i förhållande till barngruppens storlek. Det 
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är snart vår tur att arbeta som förskollärare i förskolan och vi vill inte påverkas av det 
negativa som lyfts i media. Genom detta examensarbete vill vi skapa oss en helhetssyn 
på hur arbetet med barns utveckling och lärande främjas beroende på barngruppens 
sammansättning och storlek. 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

1.1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolans verksamhet organiseras i 
förhållande till storleken på barngruppen samt hur förskollärare beskriver 
konsekvenserna av barngruppsstorlekar i förskolan. Vidare är syftet att ta reda på hur 
förskollärare beskriver hur barns utveckling och lärande påverkas av storleken på 
barngruppen. 

1.1.2 Forskningsfrågor 

- Hur organiseras förskolans verksamhet i förhållande till storlek på 
barngruppen? 

- Vilka konsekvenser beskriver förskollärare i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på storleken på barngruppen? 

1.2 Uppsatsens disposition 

Bakgrunden har delats in i åtta delar. Den inleds med en beskrivning av hur sökningen 
av den tidigare forskningen har gått till. Sedan kommer en beskrivning av våra 
teoretiska perspektiv. Efter det sammanställs tidigare forskning i sex olika delar. 
Bakgrunden avslutas med utdrag ur förskolans läroplan. I metoden diskuteras vilken 
forskningsdesign som har använts i arbetet. Det följs av en beskrivning av hur 
insamlingen av datamaterialet har gått till, en beskrivning av undersökningsgruppen, 
genomförandet av intervjuerna och hur materialet har bearbetats. Sedan kommer en 
diskussion om studiens tillförlitlighet samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till 
i studien. I resultatet presenteras intervjusvaren. Resultaten delas in i fyra avsnitt. 
Dessa är; i organisering av arbetet med barns utveckling och lärande, arbetet med 
utveckling och lärande i mindre grupper samt i helgrupp, konsekvenser i arbetet med 
barns utveckling och lärande beroende på barngruppens storlek, problematik i att få 
till lärandesituationer med alla barn i helgrupp och förskollärarnas ideala barngrupp. 
Avsnittet avslutas med en resultatsammanfattning. I analysen analyseras det resultat 
som har framkommit i intervjuerna. Diskussionen börjar med en diskussion kring 
fördelar och nackdelar med valet av metod för att sedan diskutera och reflektera kring 
studiens resultat. Vi drar sedan slutsatser och beskriver studiens pedagogiska relevans 
samt ger förslag på fortsatt forskning.  
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2 Forskningsbakgrund 

Detta avsnitt börjar med en beskrivning av de tillvägagångssätt som har används för 
att hitta forskningsbakgrunden. Sedan kommer en beskrivning av studiens teoretiska 
perspektiv. Efter det presenteras tidigare forskning. Avsnittet avslutas med ett 
resonemang om förskolans läroplan med koppling till studiens fokus.  

2.1 Tillvägagångssätt vid litteratursökning 

Vi sökte på Gruppstorlekens betydelse för barns möjligheter att lära och utvecklas i 
förskolan på Google och fann ett pågående forskningsprojekt kring detta vid Göteborgs 
universitet. Vi skickade då ett mejl till Pia Williams, Ingrid Pramling Samuelsson och 
Sonja Sheridan och fick av dem hjälp med att hitta en doktorsavhandling och de 
skickade även artiklar och en doktorsavhandling som de använt sig av tidigare. Vi 
tittade även i deras referenslistor och hittade sju användbara titlar på artiklar och en 
bok. För att hitta artiklar och böcker har vi också använt oss av databaserna SwePub 
och Google Scholar. Vi sökte med begreppen preschool AND group size med 
begränsningen “refereegranskat” och fick 13 träffar av vilka vi valde två artiklar som 
berörde vårt ämne. Vi ändrade sökorden till Swedish preschool group, 
“refereegranskat” och fick fram 76 träffar och valde ut en artikel som även den var 
relevant för vårt ämne. Vi ändrade sökorden till stora barngrupper förskolan och fick 
fram två träffar, en artikel och en bok. I Google Scholar sökte vi på barngruppsstorlek 
förskola och fick fram 98 träffar och vi valde en licentiatuppsats som handlade om 
barngruppsstorlekar. Vi skickade också ett mejl till författaren av den nyligen 
publicerade licentiatuppsatsen och fick hjälp att få tag på ytterligare en artikel som vi 
inte kommit åt tidigare.   

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Denna studie innehåller två teoretiska perspektiv, Bronfenbrenners systemteori och 
det sociokulturella perspektivet. 
 
Bronfenbrenners systemteori har influerat oss i arbetet med studien. Bronfenbrenners 
systemteori innehåller fem olika system som påverkar individen. Microsystemet är det 
som ligger närmast en individ som till exempel familjen, vännerna, förskolan eller 
arbetet. Mesosystemet innehåller relationer mellan det som finns i microsystemet. 
Alltså hur individens närmiljöer samspelar. Exosystemet innehåller sådant som 
individen inte kommer i kontakt med men som den ändå påverkas av, som till exempel 
media och arbetsförhållanden. Makrosystemet innehåller i sin tur mer övergripande 
teorier om hur till exempel samhället ska fungera. Det femte systemet kallas för 
Chronosystemet och innehåller alla erfarenheter som individen varit med om i sitt liv 
(Bronfenbrenner, 1994).  
  
Vår studie har influerats av Bronfenbrenners systemteorier genom att 
förskolepersonalens arbete i förskolan påverkas av faktorer i de olika nivåerna. Uifrån 
microsystemet måste de förhålla sig till faktorer som tillexempel barngruppsstorlek, 
barnens vistelsetider, personaltäthet och verksamhetens utformning. Dessa faktorer är 
alla en del av exosystemet i Bronfenbrenners systemteori. Förskollärarna måste även 
förhålla sig till förskolans läroplan som är en del av makrosystemet (Bronfenbrenner, 
1994). 
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Vår studie har även inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv där Lev Vygotskij är 
grundaren (Säljö, 2012). Inom det sociokulturella perspektivet ses barnet som både en 
biologisk och kulturell varelse. Den biologiska utvecklingen innebär att alla barn har 
en egen utvecklingskurva som påverkas av barnets egna förmågor, förutsättningar och 
livsvillkor, men det är ändå samma biologiska utveckling som strävas efter att uppnås 
för alla barn. Den kulturella utvecklingen påverkar barnet beroende på vilka 
erfarenheter som barnet har med sig. Den kulturella utvecklingen blir olika hos alla 
barn eftersom barnens erfarenheter skiljer sig. Barnet ska inte ses som ett tomt kärl, 
utan alla barn ses som kompetenta med unika kunskaper och erfarenheter som de har 
med sig (Säljö, 2012). Inom det sociokulturella perspektivet ses barnet som en 
kommunikativ varelse som lär sig genom interaktion med andra barn och vuxna (Säljö, 
2012). Barnet är aktivt deltagande i utformningen av sin kunskap genom samspel och 
interaktion och barnet måste få ta del av nya erfarenheter för att lära sig (Säljö, 2012). 
Säljö (2012) tar upp att barn måste få använda sig av sina tidigare erfarenheter i en ny 
situation för att nå sin proximala utvecklingszon, där barnen möter nya utmaningar 
som utvecklar deras tidigare kunskaper till nya. Det är det här som är barnens 
kulturella utveckling. 
 
Vår studie har influerats av det sociokulturella perspektivet då förskolans läroplan 
(Skolverket, 2010) bygger på sociokulturella värderingar. Samspel och interaktion är 
en betydelsefull del i barns utveckling och lärande enligt det sociokulturella 
perspektivet och faktorer kopplade till exosystemet i Bronfenbrenners 
systemteoretiska perspektiv påverkar barnens möjligheter till samspel och interaktion. 
Bronfenbrenners systemteori och det sociokulturella perspektivet är relevanta för vår 
studie eftersom barngruppens storlek kan ses som en del av exosystemet. Personalen i 
förskolan, som är en del av microsystemet, kan inte påverka storleken på barngruppen, 
men måste förhålla sig till barngruppens storlek i arbetet med barns utveckling och 
lärande utifrån intentionerna som det sociokulturella perspektivet i förskolans 
läroplan ger uttryck för.  

2.3 Samhällets debatt om barngruppsstorlekar 

I dagens samhälle finnsett stort behov av att nyttja förskolans verksamhet bland 
Sveriges barnfamiljer. Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) tar upp att det tydligt går att 
se en ökning av antalet barn i barngrupperna jämfört med tidigare år. Idag vistas 87 % 
av Sveriges ett till femåringar i förskolan (Skolverket, 2014). Samhället idag influeras 
av vad som skrivs i media. Antalet barn i barngrupperna är idag ett omtalat ämne i 
media där det diskuteras hur vårdnadshavare och förskollärare uppfattar hur 
barngruppens storlek påverkar kvalitén i arbetet med barns utveckling och lärande i 
förskolan (Pramling Samuelsson m.fl., 2014). Förskoleupproren handlade tidigare om 
kravet på en förskola för alla barn men i och med utvecklingen av förskolan, där alla 
barn nu har rätt till allmän förskola har även förskoleupproren utvecklats till en oro för 
att förskolans kvalité blir påverkad av barngruppernas storlek (Pramling Samuelsson 
m.fl., 2014). 
 
Som vi tidigare har nämnt framställs dagens förskola ibland negativt i media. Pramling 
Samuelsson m.fl., (2014)  skriver att media har fokuserat på att visa vilka negativa 
effekter som barngruppens storlek kan ge på barns utveckling och lärande. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2014) menar att det dock är fler faktorer än bara gruppstorleken 
som har betydelse för förskolans kvalité och att det i media bör framkomma en mer 
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positiv bild av den svenska förskolan då den trots allt håller en toppnivå enligt 
internationella undersökningar. 

2.4 Barngruppsstorlekar i förskolan 

Antalet barn i en barngrupp i förskolan varierar mellan 11-21 barn men i vissa fall kan 
antalet barn i en barngrupp överstiga 26 eller fler barn (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015b). Förskolan har genomgått en utveckling genom åren. Den har bland annat 
inneburit att samhällets medvetenhet om förskolan och vad den ska erbjuda har 
utvecklats i och med förskolans läroplan (Skolverket, 2010) som tillkom 1998. Det är 
inte bara verksamheten som har utvecklats med åren, utan även uppfattningarna om 
lärande och utveckling. Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) menar att lärandet tidigare 
ansetts ska ske i helgrupp men att det nu börjar förändras till att ske i mindre grupper.  
 
Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) belyser problematiken med att 
arbeta i stora barngrupper. Stora barngrupper kopplas ihop med tidsbrist, 
begränsningar så som att ge alla barn uppmärksamhet, stress och en känsla av 
förskolepersonalen att inte hinna finnas till hands för alla barn (Sheridan m.fl., 2014). 
Sheridan m.fl. (2014) menar att förskolepersonalens professionalitet blir begränsad i 
arbetet med läroplanens intentioner när barngruppens storlek ökar och det kan även 
påverka möjligheterna för barns utveckling och lärande.  
     
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) skriver att antalet ansvarsbarn per 
förskolepersonal har ökat och de rapporterar att enligt förskollärare i deras studie bör 
en ideal barngrupp utgöras av 15 barn på tre förskolepersonal när barnen är i åldrarna 
tre till fem år eller 10-12 barn på tre förskolepersonal om barnen är mellan ett till tre 
år. I en ideal barngrupp får förskolepersonalen fem ansvarsbarn var om barnen är tre 
till fem år och tre till fyra ansvarsbarn var om barnen är mellan ett till tre år. Men 
eftersom en barngrupp idag kan innehålla mer än 26 barn medför det även att 
förskolepersonalen har betydligt fler ansvarsbarn än de önskningar som förskollärarna 
i Pramling Samuelssons m.fl. (2015b) studie ger uttryck åt. 

2.5 Att arbeta med olika barngruppsstorlekar i förskolan 

Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) tar upp att för att få en fungerande barngrupp 
oavsett storlek krävs det kompetenta förskollärare och en balans mellan förskollärare, 
barn och miljö. Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2012) tar upp att en 
kompetent förskollärare i förskolan kan variera sina kunskaper, ser möjligheter i 
interaktionen med barnen och får med alla barn så att de håller fokus på ett delat 
intresse. Williams m.fl. (2012) tar vidare upp att det kan vara lättare att hålla ett 
gemensamt fokus och ha en betydelsefull kommunikation i en liten grupp än i en 
fullstor barngrupp.  
 
Sheridan m.fl. (2014) belyser problematiken med stora barngrupper. De menar att det 
kan vara omöjligt att hinna med alla barn varje dag i en stor barngrupp och att det 
istället blir de barn som kommer fram till förskollärarna som får hjälp medan de barn 
som klarar sig mer själva riskerar att bli osynliga. Seland (2009) tar upp att 
förskollärarnas uppgift blir att övervaka barnen så att inga olyckor händer och barnen 
blir inte betraktade som egna individer utan som grupp. På grund av de stora 
barngrupperna och den problematik som förskollärarna uttrycker i sitt arbete, börjar 
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dagens förskola enligt Pramling Samuelsson m.fl. (2014) förändras till en 
förvaringsplats där arbetet med förskolans läroplan hamnar i skymundan. Om arbetet 
med förskolans läroplan inte kan prioriteras sker det ett omedvetet lärande där barnen 
ses som objekt istället för subjekt. Eftersom förskolepersonalen inte hinner ta sig tid 
till varje individ blir alltså barnen sedda som grupp och inte som enskilda individer, 
vilket kan påverka barns utveckling och lärande (Sheridan m.fl., 2014). 
 
I USA har det gjorts studier på vilka effekter barngruppens storlek ger på barns 
utveckling och lärande. Studierna visade att ett högt antal barn per förskolepersonal 
under en längre tid, vanligtvis inte ger positiva resultat på barns lärande 
(Konstantopoulos, 2011). Även Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) belyser att barn 
som vistats i mindre grupper i förskolan presterar bättre under senare skolgång genom 
att barnen i de mindre grupperna i förskolan fått chansen att hålla hög koncentration 
och fokus kring utvalda ämnen. Genom att dela in barnen i mindre grupper så att 
förskolepersonalen får färre antal barn per förskolepersonal i lärandesituationerna, 
underlättas arbetet med att stötta och se alla barn i deras utveckling och lärande 
(Seland, 2009). 
 
Många förskollärare går till arbetet med en känsla av att de får ta dagen som den 
kommer och hoppas på att de kan skapa lärandesituationer varje dag (Sheridan m.fl., 
2014). Seland (2009) tar upp att förskollärarna känner sig otillräckliga då det varje dag 
ges få möjligheter för dem att sätta sig ner med en mindre grupp barn och stötta, 
undersöka och reflektera kring saker tillsammans med barnen. Seland (2009) 
menaratt administrativt arbete tar över och att det finns mindre tid för att samspela 
förskolepersonal emellan och förskolepersonal-barn. Pramling Samuelsson m.fl. 
(2015b) beskriver att förskollärarna anseratt administrativt arbete tar för mycket tid 
från att reflektera, dokumentera och planera verksamheten och de får då svårt att agera 
professionellt. Konsekvenserna blir att förskollärarna istället genomför korta 
aktiviteter med ett avgränsat innehåll för att kunna fånga så många av barnens 
intressen som möjligt (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015a). Trots att 
mycket fokus ligger på antalet barn i en barngrupp kan det underlätta i arbetet om 
förskolepersonalen istället väljer att fokusera på sammansättningen av barngruppen 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2015a). Samma antal barn i en barngrupp kan upplevas 
som olika beroende på sammansättningen och de behov som finns i barngruppen. Om 
förskolepersonalen fokuserar på sammansättningen av barngruppen kan det bidra till 
att alla barn får möjligheter till att interagera med varandra, att barn får och vågar 
komma till tals samt att alla barn får chansen att dela med sig av sina kunskaper och 
erfarenheter (Pramling Samuelsson m.fl., 2015a). 

2.6 Kvalité i förskolans verksamhet 

Kvalité i förskolans verksamhet skapas utifrån arbetet med förskolans läroplan där 
barngrupp, verksamhet och förskollärarnas professionalitet bildar en helhet. 
Läroplanens olika innehåll visar vad som är önskvärt för att uppnå hög kvalité i 
förskolan i arbetet med barns utveckling och lärande (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015a). Faktorer som kan påverka förskolans kvalité är bland annat barngruppens 
storlek, hur verksamheten organiseras, hur närvarande förskollärarna är tillsammans 
med barnen och hur förskollärarna arbetar med utveckling och lärande inom olika 
områden (Pramling Samuelsson m.fl., 2014). Hög kvalité i förskolans verksamhet är 
beroende av förskollärarnas professionalitet och kompetens (Williams, Sheridan, 
Harju-Luukkainen & Pramling Samuelsson, 2015). Kulti (2014) tar upp att en 
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kompetent förskollärare bör kunna samordna barns olika erfarenheter och skapa ett 
gemensamt perspektiv för att nya kunskaper och erfarenheter ska utvecklas. Utgår 
förskollärarna från att arbeta i barnens proximala utvecklingszon bidrar det till en hög 
kvalité i förskolan (Kulti, 2014; Säljö, 2012). 
 
Kulti (2014) tar upp att närvarande och delaktiga förskollärare i barnens aktiviteter är 
betydelsefullt för barns utveckling och lärande. På grund av barngruppernas storlek 
hinner inte förskollärarna vara delaktiga i barnens olika aktiviteter och barnen måste 
göra samma saker samtidigt och har inte möjlighet att påverka aktiviteterna (Seland, 
2009). Mycket fokus hos förskollärarna läggs på att skapa rutiner för att få dagen att 
fungera och de negativa effekterna av det blir att barnen inte kan vara delaktiga i beslut 
som berör verksamheten och individuell kreativitet upplevs som något negativt istället 
för positivt (Seland, 2009). För att individuell kreativitet inte ska upplevas som något 
negativt kan det i vissa fall krävas mindre grupper i verksamheterna där förskollärarna 
kan interagera med barnen och följa varje barns utveckling och lärande (Pramling 
Samuelsson m.fl., 2015b). 
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) för en diskussion om det kan vara så att 
förskollärarna har en för perfekt bild av den ideala barngruppen där allt ska vara 
likvärdigt hela tiden. En konsekvens av bilden på den ideala barngruppen blir att 
förskollärarna får prestationsångest över att hålla så hög kvalité att de fokuserar på 
antalet barn istället för att se till sin egen professionalitet och hur de kan arbeta och 
utveckla den (Pramling Samuelsson m.fl., 2015b). Rosenqvist (2014) skriver att det 
krävs ett visst antal barn i en barngrupp för att kunna få till utvecklande 
lärandesituationer som bygger på att barnens intressen och kunskaper ska inspirera 
varandra. Rosenqvist (2014) menar på att arbetet med sammansättningen av 
barngruppen ger en hög kvalité eftersom en positiv sammanhållning går att relatera 
till en varierad verksamhet med mycket samlärande. 

2.7 Organisering av verksamheten beroende på storleken på 
barngruppen 

Kulti (2014) tar upp att det krävs gemensamma gruppaktiviteter i förskolan där barnen 
får samspela med varandra. Sheridan m.fl. (2014) beskriver att en konsekvens av stora 
barngrupper är att större delen av den interaktionen som sker mellan vuxna och barn 
är begränsat till när barnen delas in i mindre grupper. Sheridan m.fl. (2014) belyser 
vidare att det finns en stark vilja hos förskolepersonalen att finnas nära barnen i 
interaktion och organisering av dagen ses som ett viktigt hjälpmedel för att få vardagen 
att fungera i stora barngrupper. Om förskolan har en stor barngrupp kan det vara bra 
att under dagen dela upp barnen i mindre grupper. Detta för att kunna hinna med att 
ha fokus på varje individ, barns inflytande och att hinna att dokumentera för att 
synliggöra barns lärande och utveckling (Pramling Samuelsson m.fl., 2015b). När 
barnen är uppdelade i mindre grupper skapar det större möjligheter för barnen att få 
uppmärksamhet. Barnen får lättare att lyssna och koncentrera sig om de befinner sig i 
en lugnare lärmiljö och de barn som ofta hamnar i skymundan i helgrupp får en chans 
att ta plats (Pramling Samuelsson m.fl., 2015b). 
  
Kulti (2014) belyser att när förskollärarna väljer att arbeta efter ett förbestämt syfte, 
organiseras oftast barngruppen så att den delas in i mindre grupper för att alla barn 
ska få komma till tals, kunna mötas och kommunicera. Organisering av mindre 
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barngrupper är dagligt förekommande i många förskolor men sker oftast under en 
kortare stund under dagen (Sheridan m.fl., 2014). Stora barngrupper kräver en 
tydligare organisering där barngruppen medvetet delas in beroende på aktivitetens 
syfte. Vissa aktiviteter passar sig bättre i helgrupp medan andra kräver en mindre 
barngrupp (Rosenqvist, 2014). Konstantopoulos (2011) tar upp att prestationen ökar 
hos barnen när de får chansen att aktivt delta i grupper med färre barn där 
förskolepersonalen har större möjligheter att stötta barnen i deras proximala 
utvecklingszon (Säljö, 2012). Det är viktigt att kontinuerligt arbeta med mindre 
barngrupper redan från tidig ålder hos barnen eftersom lärande finns och utvecklas 
hos barnen hela tiden (Pramling Samuelsson m.fl., 2015b). Williams m.fl. (2015) tar 
upp att det är viktigt att inte bara fokusera på förskollärarnas arbetsuppgifter utan att 
även sätta sig in i barnens perspektiv på hur de upplever att vistas i stora barngrupper 
hela dagarna. 
 
Att organisera barngruppen in i mindre grupper är inte bara positivt då möjligheterna 
för socialt samspel mellan barnen minskar i mindre grupper (Rosenqvist, 2014). 
Interaktionen mellan vuxna och barn ökar i mindre barngrupper men det 
sociokulturella perspektivet som läroplanen utgår från, bygger även på att barn lär av 
varandra och då måste de få möjlighet till att interagera med varandra enligt 
Rosenqvist (2014). Beroende på hur förskolepersonalen väljer att organisera 
barngruppen och verksamheten påverkas den lärmiljö som råder på förskolan, som i 
sin tur påverkar barns möjligheter för utveckling och lärande (Seland, 2009). 
 

2.8 Förskolans läroplan 

Läroplanen för förskolan bygger på ett sociokulturellt perspektiv där barn lär genom 
samspel och interaktion med varandra (Pramling Samuelsson m.fl., 2015b). I 
förskolans läroplan finns strävansmål och intentioner som förskolepersonalen ska 
arbeta efter. I förskolan ska barnen möta engagerad och inspirerande förskolepersonal 
som sätter det enskilda barnets behov i centrum och som möter och stöttar alla barn i 
deras utveckling och lärande varje dag (Skolverket, 2010). Eftersom det ställs krav på 
att vara närvarande i alla barns utveckling och lärande, blir konsekvensen att lärandet 
oftare måste ske mer i mindre grupper än i helgrupp för att förskolepersonalen ska 
kunna arbeta efter läroplanens mål och intentioner (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015b). 
 
Förskolans läroplan belyser att förskolan är barnens verksamhet och att det är viktigt 
att alla barns olika viljor och röster blir hörda i beslutstagande (Skolverket, 2010). Barn 
ska få möjligheter i förskolan till att interagera och kommunicera med varandra och då 
kan stora barngrupper utgöra ett problem (Pramling Samuelsson m.fl., 2014). 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015a) menar även att stora barngrupper kan vara ett 
hinder för att arbeta med läroplanens intentioner och att fokus många gånger hamnar 
på omsorg istället för lärande. “Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2010, s.5)”. 
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3 Metod 

Detta avsnitt börjar med att redogöra för den forskningsdesign som har använts i 
arbetet för att sedan beskriva hur datainsamlingen har gått till. Sedan kommer en 
beskrivning av undersökningsgruppen, genomförande av intervjuerna och hur 
resultatet har bearbetats. Slutligen kommer en diskussion kring tillförlitligheten i 
studien samt vilka etiska aspekter som tagits hänsyn till i studien. 

3.1 Forskningsdesign 

Detta är en kvalitativ studie då syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar, 
erfarenheter och upplevelser i relation till antalet barn i barngruppen. I studien 
undersöks det hur faktorer i makro- och exosystemet i Bronfenbrenners systemteori 
upplevs av förskollärare och hur de påverkar deras möjligheter till att arbeta med barns 
utveckling och lärande. Faktorerna som undersöks är arbetet med förskolans läroplan 
i förhållande till barngruppens storlek. Studien blir kvalitativ då vi söker en utvidgad 
förståelse av hur arbetet i förskolan påverkas av den omgivning vi har valt att fokusera 
på (Bryman, 2008). Det sammanhang vi har valt att fokusera på är organiseringen av 
barngruppen i arbetet med barns utveckling och lärande.   

3.2 Datainsamlingsmetod 

Till en början tänkte vi använda oss av enkäter och intervjuer men eftersom syftet var 
att ta reda förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt passade kvalitativa intervjuer 
bäst som metod (Bryman, 2008). Under intervjuerna användes öppna frågor som var 
inriktade mot studiens syfte (bilaga 1). Dessa följdes upp av följdfrågor för att förtydliga 
förskollärarnas svar och synpunkter. I en kvalitativ intervju är det accepterat att de 
intervjuade tar upp sådant som de tycker berör ämnet (Bryman, 2008).  
 
Fördelarna med att använda öppna frågor i en intervju är bland annat att de 
intervjuade kan använda sina egna ord, det ges utrymme för egna reflektioner och 
reaktioner och intervjusvaren kan leda in på nya områden och synsätt (Bryman, 2008). 
Nackdelarna med öppna frågor i intervjuer är bland annat att intervjuerna kan bli för 
långa och att studiens syfte inte hamnar i fokus (Bryman, 2008). De fördelar som 
Bryman (2008) beskriver för öppna frågor övervägde dock nackdelarna med metoden 
då det inte hade någon betydelse om intervjuerna blev långa. I studien valde vi att 
fokusera våra frågor på de verksamma förskollärarnas uppfattningar och arbetssätt. 

3.3 Urval 

Vi har riktat in oss på att enbart intervjua förskollärare då de har utbildat sig inom 
samma yrkesroll och har ungefär samma förkunskaper, till skillnad från 
förskolepersonal med annan utbildning. Vi mejlade förskolechefer för respektive 
förskola och beskrev vår studie för att få ett godkännande att utföra studien på 
förskolorna innan vi kontaktade förskollärarna. Vi tog kontakt med förskollärarna 
genom mejl där de fick läsa ett missivbrev (bilaga 2) och ge godkännande om de ville 
delta.  
 
Deltagarna valdes ut genom stratifierat slumpmässigt obundet urval (Bryman, 2008). 
Urvalskriterierna i studien var utbildade förskollärare som var verksamma inom 
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förskolan och att det skulle vara en jämn fördelning av stor- och småbarnsavdelningar 
i studien. Vi gick in på förskolornas hemsidor och slumpmässigt, obundet valde åtta 
förskollärare på sex olika förskolor. Fyra av förskollärarna arbetade med barn i 
åldrarna tre till fem år, en förskollärare arbetade på en åldersintegrerad avdelning där 
barnen var mellan ett till fem år och tre av förskollärarna arbetade med barn i åldrarna 
ett till tre år. De förskollärare som arbetade inom samma förskola arbetade med olika 
åldrar och i olika arbetslag. 
 

3.3.1 Bakgrundsinformation om förskolorna 

Tabell 1: Bakgrundsinformation om förskolorna. 

 

I studien deltog åtta förskollärare som arbetar vid åtta olika förskoleavdelningar. 
Tabell 1 visar varje förskoleavdelning som deltagit i studien. De blå staplarna visar 
antalet förskolepersonal på avdelningarna, de orange staplarna visar antalet barn på 
varje avdelning och de grå staplarna visar antalet ansvarsbarn som varje 
förskolepersonal på avdelningen har. På två förskolor fanns barn i behov av extra stöd. 
Dessa barn har egen resurs så de barnen räknas inte med i det totala antalet barn på 
avdelningen enligt förskollärarna. På avdelning 1, 2 och 3 är barnen mellan ett till tre 
år gamla, på avdelning 4, 5, 6 och 7 är barnen tre till fem år gamla och på avdelning 8 
är barnen ett till fem år gamla. 

3.4 Genomförande 

Vi genomförde alla intervjuer tillsammans då det minskar risken för att viktig 
information missas och glöms bort. Förskollärarna fick själva välja plats där 
intervjuerna skulle genomföras, då det var viktigt att de intervjuade kände sig bekväma 
för att de skulle våga ge ärliga svar. Intervjuerna varade mellan tio och trettio minuter. 
En fördel är att vi valt att spela in intervjuerna då det bidrog till att vi kunde vara aktivt 
närvarande. Att vi valde att spela in intervjuerna kan även ha varit en nackdel då vi 
märkte att flera förskollärare var nervösa så länge vi spelade in och oroade sig för hur 
de formulerade sig. När vi hade ställt alla frågor och inspelningen var avslutad 
slappnade förskollärarna av och återberättade sina svar mer utförligt. Vi lät 
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förskollärarna återberätta även fast inspelningen var avslutad eftersom vi uppfattade 
det som värdefull information som vi skrev ner i efterhand. 
 
Vid förfrågan om deltagande i studien fick alla deltagande läsa igenom ett missivbrev 
(bilaga 2) där bland annat studiens syfte fanns beskrivet. Tre av de intervjuade kände 
sig osäkra och ville ha intervjufrågorna i förväg för att kunna förbereda sig och få 
möjlighet till att ge så utförliga svar som möjligt. Intervjufrågorna gavs ut i förväg till 
de som frågade efter dem, då det inte hade någon betydelse för studien då öppna frågor 
användes. En förskollärare kände sig inte bekväm med att bli inspelad. Vid det tillfället 
valde vi istället att en av oss skrev det som sades medan den andra fokuserade på att 
ställa intervjufrågorna. I intervjun hade vi uppehåll mellan frågorna för att den som 
skrev skulle hinna anteckna intervjusvaren så specifikt som möjligt (Bryman, 2008). 
Efter intervjuerna har vi transkriberat och sammanställt dessa. 

3.5 Databearbetningsmetod 

Från det inspelade materialet har vi transkriberat intervjuerna ordagrant och sedan 
har vi gjort en samtalsanalys. Vi har även tagit hänsyn till att svaren är bundna till en 
viss kontext (Bryman, 2008). Kontexten i denna studie är förskolans verksamhet. Vi 
kunde se vissa likheter i intervjusvaren och skapade därefter kategoriseringar och 
sammanställde dem. Vi tolkade och analyserade sedan intervjusvaren från våra 
teoretiska perspektiv och vår tidigare forskning. 

3.6 Tillförlitlighet och pålitlighet 

Bryman (2008) tar upp att kvalitén i en kvalitativ studie ofta bedöms med begreppen 
tillförlitlighet och pålitlighet. För att kunna styrka tillförlitligheten och pålitligheten i 
en studie finns det fyra delkriterier som benämns trovärdighet, överförbarhet, 
pålitlighet och möjligheten att kunna styrka och konfirmera (Bryman, 2008). 
I studien har vi gjort ställningstaganden som påverkar studiens tillförlitlighet och 
pålitlighet.  
 
Eftersom vi är två personer som har utfört denna studie kan pålitligheten påverkas 
negativt av att vi kan tolka saker som sker på olika sätt utifrån våra personliga 
erfarenheter och uppfattningar (Bryman, 2008). För att motverka detta har vi ständigt 
fört en diskussion med varandra och jämfört hur vi har tolkat materialet i studien. 
Studien blir även pålitlig då vi regelbundet under studiens gång kritiskt har granskat 
varje del. Vi har även fått hjälp av en extern granskare att granska och reflektera över 
olika delar för att säkerhetsställa pålitligheten i studien.  
 
Möjligheten till att kunna generalisera resultatet till andra sociala miljöer och 
situationer är svårt i en kvalitativ studie då de innehåller ett begränsat urval (Bryman, 
2008). Studiens urval är begränsat till att innehålla ett djup men ingen bredd då vi 
endast har intervjuat åtta förskollärare men varje intervju innehåller utförliga svar som 
går att dra tydliga kopplingar emellan. Även intervjun som varade i tio minuter 
innehöll utförliga svar. 
 
Trovärdigheten i en kvalitativ studie kan vara svår att uppnå för att det finns många 
olika sätt att tolka en social verksamhet (Bryman, 2008). I studien har trovärdigheten 
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blivit stark genom att alla intervjuade ingår i samma sociala verksamhet och trots att 
öppna frågor har använts har alla deltagande tolkat frågorna på liknande sätt.  
 
Vi kan styrka och konfirmera studien genom att vi använt oss av öppna frågor under 
intervjuerna. Vilket innebär att våra egna värderingar och våra teoretiska perspektiv 
inte har gått att urskilja för deltagarna och då har det inte kunnat påverka deras svar.  
 
Tillförlitligheten och pålitligheten i studien blir hög då alla intervjuade i studien är 
förskollärare och insatta i vårt val av ämne som studien handlar om. Bryman (2008) 
belyser att det i en kvalitativ studie är viktigt att komma ihåg att resultaten är bundna 
till en viss kontext. Detta har vi tagit till vara på genom att vi har spelat in intervjuerna 
för att resultatet ska bli så tillförlitligt och pålitligt som möjligt.  

3.7 Etiska överväganden 

I studien har vi tagit hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet 
(2011) beskriver. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
 
I studien tog vi hänsyn till informationskravet och samtyckeskravet genom ett 
missivbrev (bilaga 2) där vi informerade deltagarna om vad studien handlade om, 
syftet, samt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde avbryta sitt deltagande 
när som helst utan några som helst följder. Vi fick godkännande av förskolecheferna 
för respektive förskola innan vi kontaktade förskollärarna. 
 
Vi tog även hänsyn till konfidentialitetskravet genom att vi upplyste deltagarna om att 
deras identiteter är skyddade under hela studien. Vi belyste att varken deltagarnas 
namn, förskolan eller kommunen kommer framgå i studien. I våra anteckningar har vi 
valt att döpa om intervjuerna och förskoleavdelningarna till avdelning ett och två och 
så vidare. Det inspelade materialet raderades när studien var slutförd för att stärka 
konfidentialitetskravet och minska risken för att obehöriga skulle komma i kontakt 
med det inspelade materialet och kunna urskilja vilka som deltagit. 
 
Nyttjandekravet tog vi hänsyn till då vi belyste vikten av att all information vi får in, 
endast används i denna studie och att det endast är vi och vår handledare som har 
tillgång till materialet under studiens gång.  
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4 Resultat 

Under resultatet presenteras intervjusvaren. Resultatet har sammanställts och 
kategoriserats för att göra det mer läsvänligt. I detta avsnitt presenteras organisering 
av arbetet med barns utveckling och lärande, arbetet med utveckling och lärande i 
mindre grupper samt i helgrupp, konsekvenser i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på barngruppens storlek, problematik i att få till lärandesituationer 
med alla barn i helgrupp och förskollärarnas ideala barngrupp. Avsnittet avslutas med 
en kortfattad sammanfattning av resultatet. 

4.1 Organisering av arbetet med barns utveckling och lärande 

I detta avsnitt kommer vi att synliggöra hur förskollärarna som vi intervjuat beskriver 
att de arbetar med barns utveckling och lärande samt hur de organiserar arbetet. 
 
Alla förskollärare berättade att arbetet med barns utveckling och lärande är en viktig 
del som de använder ett varierat arbetssätt för att uppnå. För att arbeta med barns 
utveckling och lärande arbetar alla förskollärarna med att medvetet organisera 
dagarna olika. Förskollärarna berättar att när barngrupperna ökar i antal blir det svårt 
att anpassa verksamheten efter varje barns proximala utvecklingszon och medveten 
organisering av barngruppen blir ett måste för att dagarna ska bli så meningsfulla som 
möjligt. För att kunna arbeta med barns utveckling och lärande berättar förskollärarna 
i intervjuerna att de måste dela upp barngruppen i mindre grupper. Flera av 
förskollärarna uttrycker i intervjuerna att organiseringen av barngruppen är svår att få 
till då det ofta är möten, vikarier eller någon som är borta vilket gör att det inte går att 
dela upp gruppen. En förskollärare uttrycker det som att “det är tråkigt att det är så 
mycket möten som tar upp tid från att dela upp grupperna”, det gäller att de som 
förskolepersonal är flexibla. ”Tyvärr organiseras inte verksamheten utifrån barnen 
utan verksamheten organiseras oftast utifrån det som funkar här och nu och vad vi 
måste göra för att det ska fungera”. 
 
Att organisera barngruppen är ett arbetssätt som används aktivt men det skiljer sig 
mellan förskoleavdelningarna. En del av förskollärarna använder sig av den fria leken 
för att spontant dela upp barngruppen. Barnen får då under hela dagen välja olika 
platser att leka på där det endast kan vara ett visst antal barn. Förskollärarna som 
organiserar i den fria leken har lagt fokus på att hela tiden vara närvarande med barnen 
för att fånga intressen, lärande och utveckling i deras lek. 
 
Ett annat sätt att organisera barngruppen som används på en del avdelningar är att 
arbeta med temaarbete i mindre grupper med ett planerat innehåll. Förskollärarna 
berättar att det är lättare att följa barns resonemang och intressen när de delar in 
barngruppen vid planerade tillfällen och de hinner då vara närvarande och stötta alla 
barn. När förskollärarna organiserar barngruppen genom planerade aktiviteter är det 
barnens intressen som styr vad som planeras. En förskollärare ger exempel på detta 
enligt citatet nedan:  
 

Det gäller att fånga deras intressen och då gör kanske inte alla grupper 
likadant utan då kan vi lättare fånga att just de här barnen är 
jätteintresserade av maskar eller ormar och de andra är inne på ett helt 
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annat djur och då kan de lära sig också på ett sätt bättre när barnen tycker 
att det är kul.  
  

Förskollärarna har då ett resonemang om att barnen spenderar cirka fem år på 
förskolan och att innehållet i grupperna får tas i etapper där barnens lärande inom ett 
visst ämne inte behöver ske samtidigt och på samma nivå hela tiden. 
 
En del förskollärare berättar att de inte har något annat val än att arbeta med helgrupp 
hela dagarna på grund av raster, personalbrist, möten och planeringar som kommer i 
vägen. På dessa avdelningar har de valt att lägga fokus på arbetet med att få barnen 
trygga. Förskollärarna försöker vara närvarande i barnens spontana uppdelning till 
mindre grupper i den fria leken. 

4.2 Arbete med utveckling och lärande i mindre grupper 

I detta avsnitt belyser vi hur förskollärarna i intervjuerna beskriver att de arbetar med 
barns utveckling och lärande i mindre grupper.  
 
Alla förskollärare berättade under intervjuerna att de på olika sätt organiserar 
barngruppen för att få mindre grupper. Även fast de intervjuade förskollärarna arbetar 
på olika sätt har de liknande syften med arbetet i mindre grupper. Syftet är bland annat 
att barnens “spring i benen” ska försvinna och att barnen ska få en lugnare lärmiljö där 
alla barn kan få komma till tals. En förskollärare berättar att de delar in barnen i 
mindre grupper för att de ska få ro i leken. Hon säger även följande: 
 

Vi försöker dela upp barnen även vid leken. Vi brukar nästan stänga in oss med 
tvååringarna så att de får vara ifred och leka för ettåringarna går mest runt bara 
och tar saker ifrån tvååringarna och förstör.  

 
 

Förskolläraren menar på att barnen lätt förstör för varandra när det är många barn i 
samma rum. Utveckling och lärande sker enligt förskollärarna även i den fria leken och 
då måste barnen få tid till att leka klart och reflektera i leken med till exempel en 
förskollärare.  
 
När barnen får en lugnare lärmiljö blir det även lättare för förskolepersonalen att möta 
alla barn i deras proximala utvecklingszon och barnen har lättare att koncentrera sig 
när de får stöttning av förskolepersonalen. Förskollärarna berättar i intervjuerna att 
när de har planerade aktiviteter i mindre grupper arbetar de ofta med dokumentation 
tillsammans med barnen. I mindre grupper lyfter och undersöker de även olika delar 
inom bland annat natur, matematik, språk, bygger pussel och pysslar. Flera av 
förskollärarna lyfter i intervjuerna att de delar in barnen i mindre grupper även för 
förskolepersonalens skull, då även förskolepersonalen behöver mindre grupper med 
barn för att orka med hela dagarna och för att kunna koncentrera sig på varje individ. 

4.3 Arbete med utveckling och lärande i helgrupp 

Förskollärarna som vi har intervjuat fick svara på hur det arbetar med utveckling och 
lärande i helgrupp. Detta avsnitt sammanfattas med en beskrivning om hur de arbetar 
med detta. Citatet nedan beskriver en förskollärares tankar om detta:  
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Det är av rent praktiska skäl som vi väljer att arbeta med hela barngruppen, 
för oftast så vill arbetslaget helst inte göra det för det är inte det som fungerar 
bäst, men ibland så måste vi göra det på grund av att någon av personalen ska 
på rast eller göra något annat.  

 
Alla förskollärare delar denna uppfattning om att det är av praktiska skäl som de väljer 
att arbeta med hela barngruppen. De beskriver att de helst inte vill arbeta med hela 
barngruppen då det enligt dem inte är det som fungerar bäst i arbetet med barns 
utveckling och lärande. Förskollärarna menar att de ibland måste göra det på grund av 
att någon av förskolepersonalen ska gå på rast, möte, planering eller byta blöjor. Några 
av förskollärarna berättar att de på grund av dessa faktorer inte har möjlighet att dela 
in barngruppen, de tvingas istället att arbeta med helgrupp under hela dagarna. När 
förskollärarna måste arbeta med hela barngruppen försöker de vara närvarande i 
barnens lek för att ändå få till lärandesituationer med barnen.  
 
Alla förskollärare tar upp samlingen som ett tillfälle att arbeta med barns utveckling 
och lärande. Flera av förskollärarna ser det som problematiskt att arbeta med hela 
barngruppen under samlingen. Det som de uttrycker som problematiskt är att det är 
svårt att följa alla barns intressen och nå ett gemensamt lärande, där alla får utveckla 
förståelse utifrån sin egen nivå. Förskollärarna berättar vidare att de vid samlingar 
med helgrupp måste lägga lärandet på en lägre nivå med ett allmänt lärande då det är 
svårt att gå in på djupet. En förskollärare berättar: 
 

Arbete med stor grupp kanske det är mer att personalen vill förmedla något till 
alla och då är det mer att dem bara ska lyssna och säga någon kommentar.  

 
Enligt förskollärarna blir det istället att de försöker förmedla något till barnen och alla 
barn får inte möjlighet att vara delaktiga. Flera av förskollärarna betonar dock att 
barnen lär av varandra i helgrupp. En förskollärare ger ett exempel om att de vid 
matborden sätter två yngre barn och två äldre barn vid samma bord av praktiska skäl 
men även för att de yngre lär av de äldre och att de kan ta hjälp av varandra. Flera av 
förskollärarna betonar vikten av att barnet oavsett ålder behöver individuell stöttning 
och att det inte får glömmas bort bara för att ett barn till exempel är äldst på 
avdelningen. Alla förskollärare berättar att de arbetar med barns utveckling och 
lärande med hela barngruppen när det är fysiska aktiviteter i större lokaler. Till 
exempel vid dans och gymnastik. Flera av förskollärarna berättar att för att arbetet 
med barns utveckling och lärande i helgrupp ska fungera krävs det att alla barn är 
intresserade av aktiviteten för att de ska hålla fokus och samspela med varandra. 

4.4 Konsekvenser i arbetet med barns utveckling och lärande 
beroende på barngruppens storlek 

I intervjuerna fick förskollärarna beskriva om de såg några svårigheter och 
konsekvenser i arbetet med barns utveckling och lärande beroende på barngruppens 
storlek. Här under har vi sammanställt förskollärarnas svar. 
 
Förskollärarna berättar att skillnaden mellan att arbeta med barns utveckling och 
lärande i helgrupp jämfört med i mindre grupp, är att det är lättare att följa vad barnen 
är intresserade av, deras resonemang och vad de vill göra när det är färre barn. En 
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förskollärare beskriver att om det är för många barn i gruppen kan de gå miste om ett 
barns intresse och får då svårt att fånga upp dennes utveckling. Alla förskollärare tog 
upp att arbetet med en stor grupp kan leda till att vissa barn hamnar i skymundan och 
de blir mest de barn som hörs och tar plats som får stöttning. Samtliga förskollärarna 
betonar att i mindre grupper får alla barn komma fram och det är lättare att få 
talutrymme. ”I mindre grupper är det lättare att gå in på djupet och se alla barn i 
mindre grupper”. Förskollärarna anser att arbetet i helgrupp ofta sker när 
förskolepersonalen vill förmedla något till alla barn och då blir en konsekvens att 
barnen bara ska lyssna och säga några få kommentarer. Arbetar de med helgrupp får 
de använda en lägre nivå för att försöka få barnen att lyssna vilket enligt förskollärarna 
skapar en låg kvalité på lärandet. Alla barn behöver bli bemötta på sin egen nivå och 
då krävs det mindre grupper för att förskolepersonalen ska kunna ge respons på det 
barnen säger och gör och för att barnen ska kunna vara delaktiga i sitt lärande enligt 
förskollärarna. Förskollärarna tror att kvalitén skulle öka i verksamheten om 
barngrupperna var mindre. De menar även att både barn och förskolepersonal skulle 
må mycket bättre i mindre grupper. 
 
Förskollärarna uttrycker att det krävs ett stort engagemang att arbeta med hela 
barngruppen jämfört med mindre grupper. En förskollärare tar upp ett exempel om att 
arbeta med ett bokprojekt: 
 

Skulle vi arbeta med projektet med hela gruppen skulle det bli jättesvårt att 
möta alla barn. Därför brukar vi dela upp barnen och beroende på hur gamla 
de är så gör vi olika aktiviteter. Som till exempel att endast sjunga bockarna 
bruse med de minsta, börja visa bilder och prata om de med de lite äldre och 
med de äldsta kan vi ibland dramatisera bockarna bruse. Det verkar omöjligt 
att möta alla barn om vi skulle arbeta med detta projekt i helgrupp. 

 
Förskollärarna berättar att de måste ha fler rutiner för att dagarna ska fungera och att 
det skulle bli kaotiskt om alla barn fick göra som de vill hela tiden när barngruppen är 
stor. En förskollärare uttrycker att hon ofta känner sig otillräcklig och att förskolan 
håller på att utvecklas “till mer och mer barnförvaring”. Förskolläraren berättar även: 
 

Vi ska få fler barn igen efter jul och då känns det som att det blir mer och mer 
barnförvaring och det blir att vi går ut på gården eller att vi går till skogen eller 
försöker dela upp i mindre grupper. Men det kanske handlar om 15-20min 
under en hel dag och en hel dag på förskolan ska ju vara pedagogisk och inte 
bara under 20min. Vilka får då det pedagogiska? De som sköter sig själva eller 
där det är tjafs och bråk? 

 
Flera av förskollärarna berättar att barnens vårdnadshavare ofta är nöjda när deras 
barn är trygga på förskolan och förskolepersonalen väljer då att lägga mycket fokus på 
just det när de inte hinner med så mycket planerade aktiviteter. Flera förskollärare 
tycker att det blir mer fokus på omsorgen i helgrupp, då de måste fokusera på att inget 
barn är ledsen eller skadar sig. De berättar att minst en förskolepersonal måste ha mer 
fokus på omsorgen än det pedagogiska. En konsekvens av att ha många barn i 
barngruppen blir enligt förskollärarna att de måste lägga saker åt sidan och släppa 
kraven. ”De planerade pedagogiska aktiviteterna får vänta till de dagar när vi har få 
barn”. Flera av förskollärarna har lagt sin egen planering åt sidan för att bara vara med 
barnen. Allt som är runt omkring, så som administrativt arbete skapar en stress enligt 
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förskollärarna. De fokuserar istället på att prata ihop sig mycket i arbetslaget om hur 
de vill arbeta. 

4.5 Problematik i att få till lärandesituationer med alla barn i 
helgrupp  

Flera förskollärare uttryckte under intervjuerna att det var svårt att få till 
lärandesituationer med alla barn när de hade hela barngruppen. Här under kommer 
en sammanfattning av deras intervjusvar.  
 
En konsekvens av stora barngrupper som alla förskollärare delger är att det är svårt att 
få till lärandesituationer med varje barn, varje dag. En förskollärare säger följande: 
 

Kanske inte med varje barn men det känns som att vi på ett sätt når ut till alla 
barn men sen vet vi inte om alla barn verkligen har lärt sig någonting eller inte. 
Det kanske märks några dagar efter om barnet pratar om det eller pratar med 
något annat barn. Barnen kanske lär av varandra men personalen har inte tid 
att sitta och prata med alla barn en och en och ge tid till alla barn en och en.  

 
Det finns en problematik i att de barn som tar mycket plats och de som söker sig till 
förskolepersonalen blir de barn som får mest uppmärksamhet enligt förskollärarna. 
När det är många barn i barngrupperna får förskollärarna hoppas att någon annan 
förskolepersonal har hunnit med de barn som de själva inte har hunnit med. En 
förskollärare berättar att “de barn som är nöjda och leker, är ju glada så dem hinner 
man inte med” men ”det gäller att se de barn som går runt men det är dem som lättast 
faller bort när det är rörigt”. Samtliga förskollärare känner att det i vissa situationer är 
”en känsla av tur” om de lyckas få till en lärandesituation när de har hela barngruppen. 
 
Flera av förskollärarna belyser problemet med att stora barngrupper leder till att även 
om de delar upp barnen blir det många barn i varje grupp och det blir fortfarande svårt 
att tillgodose allas behov och intressen. Förskollärarna menar att arbetet med att få till 
lärandesituationer skulle underlättas om det var färre barn. En förskollärare tar upp 
att konsekvenserna med barngruppens storlek i arbetet med barns utveckling och 
lärande är att förskolepersonalen inte hinner med så mycket lärandesituationer som 
de egentligen skulle vilja. Det är oftast gruppens storlek som sätter begränsningar för 
vad de kan göra. En förskollärare uttrycker: 
 

Det blir som IKEAs barnpassning när vi är inne med hela gruppen, för det 
pedagogiska arbetet får bli som nummer två. Tryggheten går först och arbetet 
och dagen ska bara fungera.  

 
Flera av förskollärarna berättar att en konsekvens av dagens stora barngrupper är att 
det blir svårt att fullfölja arbetet med läroplanens intentioner. Förskollärarna berättar 
att arbetet alltid ska utgå från barnens bästa men förskolepersonalen tvingas att endast 
fokusera på att barnen har det bra. En förskollärare berättar att de måste sänka kraven 
på sig själva och tänka ”vi försöker istället för vi kan inte“ och ”det får bli som det blir, 
vi överlever”. När förskollärarna måste släppa sina planerade lärandesituationer 
försöker de tänka att de har gjort en bra dag istället för att gå hem och tänka på allt de 
inte har hunnit göra.  
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En av åtta intervjuade förskollärare berättar att hon känner ett lugn då de har hittat en 
struktur och ett sätt att organisera dagarna på för att hinna ha lärandesituationer med 
alla barn varje dag. Förskolläraren som arbetar på den avdelningen beskriver också 
problem som kan uppstå men menar på att deras sätt att organisera dagen har lett till 
att många av problemen har försvunnit. 

4.6 Ideal barngrupp 

Under intervjuerna svarade sju av åtta förskollärare att de inte hann med alla barns 
utveckling och lärande i deras nuvarande barngrupp. Alla förskollärare hade dock en 
bild av en ideal barngrupp storleksmässigt (Tabell 2).  
 
Tabell 2: Ideala barngrupper enligt förskollärarnas utsagor. 

 
 
Förskollärarna vill att det ska arbeta tre förskolepersonal i deras ideala barngrupper. 
Tabell 2 visar antalet barn förskollärarna vill ha i barngruppen och hur många 
förskollärare som har uppgett det antalet i studien. I den stapeln som visar tio barn i 
barngruppen vill förskolläraren att barnen ska vara i samma ålder. I stapeln som visar 
12 barn i en barngrupp vill förskollärarna att barnen ska vara ett till två år. I staplarna 
med 15, 17 och 18 barn i barngruppen vill förskollärarna att barnen ska vara tre till fem 
år och i stapeln med 16 barn i barngruppen vill förskolläraren ha en åldersintegrerad 
barngrupp där barnen är i åldrarna ett till fem år. 
 
Flera förskollärare menar att det är svårt att säga ett specifikt antal barn då det är ”stor 
skillnad på vad det är för grupp och hur mycket tid barnen går på förskolan”. Flera 
förskollärare berättar att de tidigare har haft ännu större barngrupper men att det är 
sammansättningen av barn som skapar begränsningar, möjligheter och tillfällen för 
utveckling och lärande. En förskollärare menar att det kan vara positivt med många 
barn i en barngrupp då de lär av varandra om det är en lugn lärmiljö. En förskollärare 
beskriver frustrationen kring att inte kunna göra någonting åt barngruppens storlek. 
Hon menar på att det behövs en till förskolepersonal på avdelningen så att den 
pedagogiska verksamheten kan fortsätta även om någon av förskolepersonalen går på 
möte, rast eller planering. 
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4.7 Resultatsammanfattning 

I intervjuerna som gjorts med förskollärarna visar intervjusvaren att arbetet med barns 
utveckling och lärande påverkas av barngruppens storlek. Alla förskollärare uttrycker 
att de måste organisera dagarna på ett visst sätt för att hantera storleken på 
barngruppen. De flesta använder sig aktivt av att dela upp barngruppen i mindre 
grupper. Förskollärarnas beskrivningar av hur de organiserar barngruppen skiljer sig 
åt, då vissa väljer att endast dela upp barngruppen vid planerade situationer, andra 
delar in barngruppen hela tiden spontant i den fria leken och vissa nästan enbart har 
valt att arbeta med helgrupp. Syftet med att dela upp barngruppen är att få en 
verksamhet där de kommer närmare barnen och kan finnas till hands och stötta, ställa 
frågor och ge svar anpassade till barnens nivå, kunna bygga vidare på barnens 
intressen och låta alla barn komma till tals. Flera förskollärare i studien belyser en 
problematik i att flera faktorer försvårar möjligheterna för att kunna organisera 
barngruppen. Faktorer som påverkar är bland annat raster, möten, planeringar och 
personalbrist. De intervjuade förskollärarna har alla ett liknande syfte när de väljer att 
dela upp barnen i mindre grupper. När barnen blir indelade i mindre grupper har 
förskolepersonalen oftast ett förbestämt lärande som de strävar efter att barnen ska 
utveckla. Det är till exempel temaarbeten och dokumentation som det arbetas med i 
mindre grupper. Alla förskollärare uttrycker att en mindre grupp barn skapar en 
lugnare lärmiljö, som i sin tur skapar ett mer lustfyllt lärande.  
 
Förskollärarna berättar att det ofta inte är ett val att ha hela barngruppen då det blir 
för många barn och det blir svårt att få till ett lärande med barnen. Alla förskollärare 
uttrycker att det är av praktiska skäl som de måste ha hela barngruppen tillsammans 
på grund av de faktorer vi tidigare nämnt. Förskollärarna berättar att utveckling och 
lärande inte är optimalt i helgrupp då det mest blir ett allmänt lärande och 
förskolepersonalen måste lägga lärandet på en lägre nivå för att alla ska få en chans att 
utveckla en förståelse. Förskollärarna berättar att de inte kan gå in på djupet i lärandet 
när de har helgrupp.  
  
Förskollärarna uttrycker en rädsla för att inte hinna med alla barn och att vissa barn 
kan bli osynliga och inte få den stöttning de behöver i helgrupp. De berättar att det 
ofrivilligt ofta blir så att de barn som syns, hörs och tar kontakt är de som får mest 
uppmärksamhet och förskolepersonalen räcker inte till för de barn som inte tar samma 
plats. Några förskollärare känner att förskolan blir mer som “barnpassning” och 
“barnförvaring” och den pedagogiska verksamheten blir begränsad till planerade 
aktiviteter, vid få tillfällen i veckan. I intervjuerna berättar förskollärarna att färre antal 
barn i barngrupperna skulle underlätta för både barn och förskolepersonal då det 
skapas en lugnare och tryggare miljö i en mindre grupp och förskolepersonalen kan 
lättare arbeta efter läroplanens intentioner. 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet som har framkommit i intervjuerna. Resultatet, 
tidigare forskning och våra teoretiska perspektiv ligger till grund för analysen. Här 
analyseras barngruppens storlek, organisering av barngruppen och konsekvenser i 
arbetet med barns utveckling och lärande. 
 

5.1 Barngruppens storlek 

I sammanställningen av intervjuerna framkom det att förskollärarna anser att 
barngrupperna har blivit för stora.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) tar upp att förskollärare i deras studie anser att en 
ideal barngrupp i förskolan är när det är 15 barn på tre förskolepersonal då barnen är 
tre till fem år gamla. De förskollärare i vår studie som arbetar med barn i åldrarna tre 
till fem år hade mellan 17 till 23 barn i barngruppen. När antalet barn i barngrupperna 
är såpass högt överskrids det ideala antalet barn i en barngrupp som förskollärarna i 
Pramling Samuelssons m.fl. (2015b) studie ger uttryck för. Pramling Samuelsson m.fl. 
(2015b) tar upp att förskollärare i deras studie anser att de bör ha fem ansvarsbarn var 
då barnen är i åldrarna tre till fem år. I vår studie överskrids detta då avdelningarna i 
genomsnitt hade 6,6 ansvarsbarn var.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) tar upp att förskollärare i deras studie anser att det 
ska vara 10 till 12 barn på tre förskolepersonal när barnen är ett till tre år gamla. På 
avdelningarna i vår studie var det 14 till 17 barn. På avdelningarna där barnen är ett till 
tre år hade förskollärarna i vår studie i genomsnitt fem ansvarsbarn var, vilket även 
det överskrider önskemålet om antal barn som förskollärarna i Pramling Samuelssons 
m.fl. (2015b) studie gav uttryck för. En förskollärare i studien arbetade i en 
åldersintegrerad barngrupp där barnen är mellan ett till fem år. Denna barngrupp 
består av 20 barn och förskolepersonalen har 5,5 ansvarsbarn var. Det går att tolka 
som att det är ett för högt antal barn även i den barngruppen då förskollärarnas ideala 
antal överskrids både för en små- och storbarnsavdelning (jämför Pramling 
Samuelsson m.fl., 2015b). 
 
I en av intervjuerna berättar en förskollärare hur påfrestande det kan vara att inte 
kunna vara med och påverka barngruppens storlek. Problematiken går att koppla till 
exosystemet i Bronfenbrennerns systemteori där förskolepersonalen måste förhålla sig 
till olika faktorer som de inte kan påverka som till exempel barngruppens storlek och 
personaltäthet (Bronfenbrenner, 1994). Förskolans läroplan (Skolverket, 2010) utgår 
från det sociokulturella perspektivet där barn lär i samspel med andra individer och 
förskollärarna som vi har intervjuat beskriver ett flertal svårigheter med att skapa 
lärandesituationer när olika faktorer påverkar arbetet. 

5.2 Organisering av barngruppen i arbetet med barns 
utveckling och lärande 

Resultaten är tolkade utifrån våra teoretiska perspektiv. Det verkar som att för att 
förskollärarna ska kunna arbeta med barns utveckling och lärande utifrån från det 
sociokulturella perspektivet i läroplanens intentioner samtidigt som faktorer 
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relaterade till exosystemet i Bronfenbrenners systemteoretiska modell påverkar deras 
arbete, behöver de medvetet organisera verksamheten. Syftet med att organisera är att 
arbetet med barns utveckling och lärande ska fungera. Vidare krävs det att 
förskollärare medvetet organiserar arbetet med barns utveckling och lärande då det 
enligt resultaten uppfattas som att det underlättar för att hinna se alla barn, stötta och 
möta alla barn på deras nivå samt ge barnen möjlighet att vara delaktiga och påverka 
sitt eget lärande.   
 

5.2.1 Arbete med barns utveckling och lärande i mindre grupper 

Alla förskollärare anser att uppdelning av barngruppen i mindre grupper är det som 
fungerar bäst i arbetet med barns utveckling och lärande för att kunna interagera med 
alla barn. Pramling Samuelsson m.fl. (2014) belyser att det finns en stark vilja hos 
förskolepersonal att finnas nära barn i interaktion och att dela in i mindre grupper ses 
som ett viktigt hjälpmedel i arbetet med stora barngrupper. Det går att se en tydlig 
koppling mellan detta och det som förskollärarna i vår studie berättar i intervjuerna. 
Genom att förskollärarna i vår studie berättar att de vill ha mer interaktion med barnen 
i lärandet än vad tiden räcker till för. Det som tar upp mycket tid är enligt 
förskollärarna möten, planeringar och raster.  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) skriver att det är bra att dela upp barnen i mindre 
grupper om barngruppen är stor då det skapar förutsättningar för förskolepersonalen 
att fokusera på varje enskild individs utveckling och lärande. De beskriver vidare att 
barnen kan bli mer delaktiga i sitt lärande och sin utveckling i mindre grupper. En 
mindre grupp ger mer tid för förskolepersonalen att dokumentera vilket underlättar i 
arbetet att se alla barns utveckling och lärande. Sheridan m.fl. (2014) beskriver att 
interaktionen mellan förskollärare och barn blir begränsad till förbestämda, planerade 
och korta stunder under dagen. Flera förskollärare berättar under intervjuerna att de 
upplever en problematik i arbetet med att vara närvarande under hela dagarna i barns 
utveckling och lärande, när de inte kan organisera dagarna som de vill. En förskollärare 
beskriver det som att det bara är under de 15-20 minuter om dagen där de kan dela 
upp barngruppen som de får in ett medvetet lärande. Flera förskollärare uttrycker att 
hela dagen på förskolan egentligen ska vara pedagogisk och genomtänkt, vilket även 
förskolans läroplan betonar (Skolverket, 2010).  
 
Enligt de intervjuade förskollärarna organiseras dagarna genom att dela in barnen i 
mindre grupper. Hur ofta och när barngruppen delas upp beror på vilka 
förutsättningar förskolepersonalen har för att till exempel kunna gå undan med en 
grupp barn. När förskolepersonalen delar in barngruppen i mindre grupper är det ofta 
i ett specifikt syfte med ett specifikt lärande som till exempel vid temaarbete och 
dokumentation. Förskollärarna berättar att när barnen är uppdelade i mindre grupper 
kan de lättare följa barnens intressen och individuell kreativitet uppskattas då 
förskolepersonalen har tid att gå från sin planering och istället låta barnen välja fokus 
i lärandet. Seland (2009) tar upp att individuell kreativitet är svårt att ta till vara på i 
en barngrupp när det är många barn, då rutiner och det som planeras måste ske vid en 
bestämd tidpunkt för att dagarna ska gå ihop. Rutiner ses inte bara som negativt hos 
förskollärarna i vår studie då de beskriver att det måste finnas rutiner för att få ett lugn 
i barngruppen som skapar möjligheter för lugnare lärandesituationer med en 
närvarande förskolepersonal.  
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5.2.2 Arbete med barns utveckling och lärande i helgrupp 

I det sociokulturella perspektivet har barnen en kulturell utveckling där ny kunskap 
påverkas av deras tidigare erfarenheter och barnets nya erfarenheter (Säljö, 2012). 
Barnen utvecklar nya kunskaper när de är i sin proximala utvecklingszon och nya 
kunskaper formas i samspel och interaktion med andra individer. Det går att tolka 
resultatet som att förskollärarna är så fokuserade på att barn lär i samspel och 
interaktion med en vuxen att det lätt glöms bort att barnen även lär av varandra utan 
någon vuxen. Rosenqvist (2014) belyser att en lärandesituation kräver ett visst antal 
barn som samspelar med varandra för att den ska bli meningsfull. Rosenqvist menar 
vidare att det är sammansättningen av barngruppen som är avgörande för hur och 
vilket lärande det ges möjligheter till och inte antalet barn i barngruppen.  
 
Förskollärarna berättar att arbetet med mindre grupper är det lättaste arbetssättet för 
att nå varje barns utveckling och lärande men att de många gånger tvingas till att arbeta 
med hela barngruppen av praktiska skäl. Enligt Rosenqvists (2014) resonemang kan 
det istället vara positivt att tvingas till att arbeta i helgrupp. Sammanhållningen 
utvecklas vilket medför att lärandet kan förbättras i längden, då lärandet inte längre 
enbart blir bundet till korta situationer när barngruppen är indelad. Rosenqvists 
resonemang är inget som avspeglas i intervjusvaren då förskollärarna till största del 
har en negativ syn på arbetet i helgrupp. Flera av förskollärarna i studien berättar att 
de blivit tvungna att släppa all planerad pedagogisk verksamhet när barngruppen har 
stigit i antal, för att enbart fokusera på sammansättningen och att få barnen trygga på 
förskolan. Förskollärarna beskriver att omsorgen kommer i första hand och det 
pedagogiska lärandet kommer i andra hand. En förskollärare uttrycker det som att “det 
får bli som det blir, vi överlever” och att det viktigaste varje dag blir att ingen ska vara 
ledsen, skada sig och att barnen ska känna sig trygga på förskolan.  
 
I två av intervjuerna berättar förskollärarna att de känner att förskolans verksamhet 
håller på att utvecklas till “barnförvaring” och “IKEAs barnpassning” något som även 
Pramling Samuelsson m.fl. (2014) problematiserar. Det går att tolka det som att 
förskolepersonalen påverkas av saker som de inte har inflytande över. Till exempel att 
politiska beslut som rör förskolan och antalet barn i barngrupperna påverkar 
förskollärarnas arbetsförhållanden och deras möjligheter att arbeta efter läroplanens 
intentioner. Förutom övervägande negativa aspekter som lärande i helgrupp kan bidra 
till lyfter även förskollärarna en del positiva aspekter som arbetet kan bidra med i barns 
utveckling och lärande. Förskollärarna beskriver att de helst vill vara närvarande hela 
tiden men att barnen trots allt också lär av varandra utan någon vuxen närvarande, 
precis som Rosenqvist (2014) belyste. 
 
Flera förskollärare upplever att de inte kan ta sig tid till att reflektera, dokumentera 
och planera verksamheten och det kan leda till konsekvenser i att följa barns utveckling 
och lärande under hela dagen enligt förskollärarna. Förskollärarna i vår studie berättar 
att de inte kan följa barnens intressen och lärande i nuet när de har stora barngrupper. 
Det är mycket annat som tar upp deras tid och lärandet blir begränsat till det den vuxna 
vill förmedla till barnen. Williams m.fl. (2015) beskriver att det är viktigt att 
förskollärarna sätter sig in i barnens perspektiv för att få en bild av hur barnen vill lära 
sig. För att sätta sig in i barnens perspektiv är det viktigt att förskollärarna motarbetar 
sin känsla och arbetar så som en förskollärare i studien uttryckte det “vi försöker 
istället för vi kan inte”. 
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5.3 Konsekvenser i arbetet med barns utveckling och lärande 

Förutom de konsekvenser som redan belysts i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på storleken på barngruppen, menar förskollärarna i vår studie att 
det krävs ett stort engagemang för att arbeta med hela barngruppen jämfört med 
mindre grupper. Sheridan m.fl. (2014) belyser att stora barngrupper kopplas ihop med 
tidsbrist, begränsningar så som att ge alla barn uppmärksamhet, stress och en känsla 
av att inte finnas till hands för alla barn. Dessa konsekvenser belyser även 
förskollärarna i intervjuerna då de beskriver en oro för att de barn som syns och hörs 
mest är de som får uppmärksamhet medan vissa barn riskerar att bli osynliga och inte 
får tillräckligt med interaktion med förskolepersonalen. 
 
Det är intressant att den förskollärare i vår studie som arbetar i den största 
barngruppen är den som är mest positiv till att arbeta med helgrupp. Seland (2009) 
belyser att beroende på hur förskolepersonalen väljer att organisera barngruppen och 
verksamheten påverkas det klimat som råder på förskolan, som i sin tur påverkar 
barnens möjligheter för utveckling och lärande. Förskolläraren som är positiv känner 
sig lugn, att den kan ta sig tid till varje barn och ser att barnen fokuserar och har roligt 
fast det är många barn i gruppen. På avdelningen har de hittat ett sätt att organisera 
dagarna på som har gjort att det tidigare klimatet där barnen var ofokuserade har 
försvunnit och det har bildats en harmoni i gruppen. Williams m.fl. (2012) tar upp att 
det krävs kompetenta förskollärare som kan variera sina kunskaper och möjligheter i 
interaktion med barnen för att få med alla barn och hålla ett gemensamt fokus. Att 
förskollärarna har denna kompetens blir ännu viktigare när barngrupperna blir stora. 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) resonerar om förskollärarna i dagens förskola har 
en för perfekt bild av den ideala barngruppen att de får prestationsångest. Författarna 
menar vidare att det är viktigt att komma ihåg att antalet barn inte är den enda faktorn 
som påverkar verksamheten. Förskollärarna måste se till sin egen kompetens och hur 
de kan arbeta utifrån den barngrupp de har och inte enbart fokusera på antalet barn i 
barngruppen. Ett par av de intervjuade förskollärarna i vår studie menar att de måste 
släppa kraven på sig själva och vara nöjda med det de åstadkommer och inte fokusera 
för mycket på det som de inte hinner göra och tanken på den perfekta barngruppen. 
 
Förskollärarna i vår studie berättar att för att de ska kunna arbeta enligt det 
sociokulturella perspektivet i läroplanen behöver de ha mindre barngrupper. 
Förskollärarna känner att stressen har tagit över så att arbetet med läroplanens mål 
och hur de ska bemöta barnen i deras utveckling och lärande blir lidande, på grund av 
faktorer som vi kan se i exosystemet i Bronfenbrenners systemteoretiska modell 
(Bronfenbrenner, 1994). Arbetet blir lidande enligt förskollärarna genom att de inte 
hinner arbeta efter läroplanens mål och intentioner och de hinner inte bemöta alla 
barns individuella utveckling och lärande. Alla förskollärare hade under intervjuerna 
en idealbild av hur barngruppen skulle se ut i antal för att deras arbete skulle bli 
meningsfullt och de skulle få en positiv känsla för arbetet. Som vi tidigare har nämnt 
tar Pramling Samuelsson m.fl. (2015b) upp förskollärares rekommendationer kring 
antalet barn i förskolan. Förskollärarna i deras studies rekommendationer går att 
jämföra med förskollärarna i denna studies ideala barngrupper. De förskollärare som 
arbetar med barn i åldrarna ett till tre år önskade 10 till 12 barn i barngruppen medan 
de som arbetar med barn i åldrarna tre till fem år varierade mellan att önska 15 till 18 
barn i barngruppen.  
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6 Diskussion 

Diskussionen delas i fem olika avsnitt. Först beskrivs fördelar och nackdelar med valet 
av metod och sedan diskuteras studiens resultat. Vi drar sedan några slutsatser och 
beskriver studiens pedagogiska relevans samt ger förslag på fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi anser att valet att använda en kvalitativ metod med kvalitativa intervjuer var ett 
användbart arbetssätt i vår studie Syftet i studien var att ta reda på förskollärares 
beskrivningar och därför var denna metod användbar genom att vi har fått reda på 
förskollärares erfarenheter och tankar kring det valda ämnet.  
 
Under intervjuerna förmedlade förskollärarna många och tydliga exempel från deras 
arbetsliv och satte in frågorna i flera olika kontexter. Vi är medvetna om att valet av att 
ge ut intervjufrågorna (bilaga, 1) i förväg kan ha gjort så att förskollärarna har hunnit 
fundera kring vilka svar de tror att vi förväntat oss. Svaren kan då ha blivit begränsade 
och förskollärarna kan ha undvikit att ta upp vissa saker som de tror att vi inte skulle 
anse som relevanta. De förskollärare som ville ha intervjufrågorna i förväg upplevdes 
som osäkra inför vad som skulle kunna tas upp. Vi tycker därför att det var ett bra val 
att ge ut frågorna i förväg då det gav förskollärarna en chans att förbereda sig och under 
intervjuerna upplevdes de inte som osäkra. Genom att använda oss av öppna frågor 
har vi gett chansen till förskollärarna att uppfatta frågorna utifrån sitt eget perspektiv 
och därifrån ge svar utifrån deras upplevelser.  
 
Ett problem som uppstod under intervjuerna var att en del förskollärare upplevdes 
som stressade och att de inte hade tid att svara utförligt på grund av att de lämnat 
verksamheten med en förskolepersonal för lite. Intervjuerna skiljde sig mellan att vara 
i tio till trettio minuter vilket vi tolkar som att en del förskollärare kände sig stressade, 
vilket i sin tur inte gav oss chansen att ställa lika många följdfrågor och ha en lika lång 
diskussion kring ämnet med alla förskollärare, vilket kan ha påverkat resultatet. Det vi 
hade kunnat göra annorlunda är att förbereda förskollärarna innan intervjutillfället att 
vi förväntade oss att de skulle ta sig tillräckligt med tid för att kunna svara utförligt och 
ha en diskussion med oss.  
 
En fördel i vårt val av metod var att båda två deltog under intervjuerna. Genom att 
båda var närvarande vid intervjutillfällena kunde vi tolka svaren på olika sätt vilket ger 
en större chans att vi har tolkat förskollärarna rätt. En förskollärare ville inte bli 
inspelad och då var det en fördel att vi var två som intervjuade då vi kunde hjälpas åt 
att sammanställa intervjusvaren. 

6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur förskolans verksamhet organiseras i 
förhållande till storleken på barngruppen samt hur förskollärare beskriver 
konsekvenserna av barngruppsstorlekar i förskolan. Syftet var även att ta reda på hur 
förskollärare beskriver hur barns utveckling och lärande påverkas av storleken på 
barngruppen. För att uppnå syftet med studien arbetade vi efter frågeställningarna: 
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- Hur organiseras förskolans verksamhet i förhållande till storleken på 
barngruppen?  

- Vilka konsekvenser beskriver förskollärarna i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på storleken på barngruppen?  

 

För att tolka vårt resultat har vi använt oss av det sociokulturella perspektivet (Säljö, 
2012) och Bronfenbrenners systemteori (Bronfenbrenner, 1994). De teoretiska 
perspektiven synliggörs genom hela studien genom att förskolans verksamhet ska 
präglas av förskolans läroplan som bygger på det sociokulturella perspektivet 
(Skolverket, 2010). Vår studie handlar om hur faktorer i exosystemet i 
Bronfenbrenners systemteori kan påverka förskollärarnas möjligheter till att arbeta 
enlighet med sociokulturella perspektivet som uttrycks i läroplanens intentioner. 
 
Alla förskollärare i studien uttrycker att arbetet påverkas av barngruppens storlek och 
att de måste organisera dagarna på ett visst sätt för att kunna arbeta efter läroplanens 
intentioner. Vi uppfattar det som att en del av förskollärarna i studien har svårt att 
hitta nya lösningar för att arbetet med att organisera dagarna på förskolan ska fungera. 
De har alla hittat olika sätt att organisera dagarna på men det är bara en förskollärare 
som uttrycker ett lugn över sitt val av arbetssätt, då det har medfört att storleken på 
barngruppen inte har någon inverkan på barns utveckling och lärande längre enligt 
förskolläraren. Även fast de andra förskollärarna har mindre antal barn i deras 
barngrupper uppfattar vi det som att de har en känsla av hopplöshet och att de inte 
hittar nya metoder att organisera barngruppen på för att arbeta med alla barns 
utveckling och lärande.  
 
Vi förmodar att förskollärarnas inställning till organisering av barngruppen är kopplat 
till samhällets negativa synsätt på barngruppsstorlekar i förskolan idag. Pramling 
Samuelsson m.fl. (2014) lyfter att media påverkar samhällets uppfattningar om 
barngruppsstorlekar och att det mestadels är negativa aspekter som lyfts. Författarna 
menar vidare att det är fler faktorer som påverkar arbetet i förskolan. Faktorer som 
lyfts fram av förskollärarna i studien som påverkar deras möjligheter till val av 
organisering är bland annat möten, planeringar och raster. Frågan är om 
förskollärarna i vår studie blundar för vad deras kompetens egentligen kan göra med 
arbetet i en stor barngrupp och istället fokuserar på antalet barn. Det kanske är så att 
förskollärarna påverkas för mycket av det som framgår i media. Vi anser att media har 
en stor, betydelsefull inverkan på förskollärarnas förhållningssätt till att organisera 
barngruppen beroende på storlek och därför är det viktigt att även positiva aspekter 
lyfts fram i media (Pramling Samuelsson m.fl., 2014).  
 
Pramling Samuelsson m.fl. (2015a) tar upp att arbetet med barns utveckling och 
lärande underlättar om förskollärarna väljer att fokusera på sammansättningen av 
barngruppen istället. Om barngruppen i förskolan har en positiv sammanhållning 
anser vi att det blir en positiv aspekt som barngruppens storlek kan bidra till i barns 
utveckling och lärande då barnen kan interagera med varandra. Pramling Samuelssons 
m.fl. (2015a) resonemang synliggörs i studien då den förskollärare som arbetar i den 
barngrupp med flest antal barn inte har påverkats av medias negativitet och istället har 
fokuserat på sammansättningen av barngruppen. Vi anser att om de övriga 
förskollärarna i studien skulle bortse från de negativa aspekterna som media influerar 
i samhället, skulle de andra faktorerna som kan påverka organiseringen av 
barngruppen kanske inte bli lika påtagliga. Sammansättningen av barngruppen är en 
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stor påverkansfaktor och vi anser att en positiv sammanhållning underlättar i 
organiseringen av arbetet och främjar barns utveckling och lärande. 
 
Alla förskollärare i studien strävar efter att organisera barngruppen så att den delas in 
i mindre grupper. Att dela in barngruppen i mindre grupper skapar enligt 
förskollärarna en lugnare lärmiljö där lärandet blir mer lustfyllt och där det lättare 
skapas interaktion mellan förskollärare och barn. Alla förskollärare berättar att när de 
tvingas arbeta i helgrupp kan det få konsekvenser för barns utveckling och lärande. Till 
exempel att vissa barn riskerar att bli osynliga medan andra barn får mycket 
uppmärksamhet och stöttning. Även Sheridan m.fl. (2014) tar upp konsekvenser som 
förskollärarnas arbetsförhållanden kan medföra på barns utveckling och lärande. 
Barnen i förskolan riskerar att ses som objekt istället för subjekt i lärandet om 
förskolepersonalen inte hinner ta sig tid till varje individ i deras utveckling och lärande 
(Sheridan m.fl., 2014). Att barnen blir sedda som objekt istället för subjekt i sitt lärande 
kan vi koppla ihop med förskollärarnas val av att lägga sig på en låg och allmän nivå 
när de har lärande i helgrupp, för att alla barn på något sätt ska kunna mötas och 
relatera till innehållet. En konsekvens av det menar förskollärarna i studien blir ett 
utspritt lärande som inte är anpassat till varje individs nivå och det är då svårt för 
barnen att hålla fokus kring en uppgift. Säljö (2012) menar på att utifrån ett 
sociokulturellt perspektiv måste barnen kunna relatera till innehållet i en 
lärandesituation för att hamna i sin proximala utvecklingszon där ny kunskap skapas. 
Detta anser vi inte är säkert att alla barn kan göra när det blir ett allmänt lärande i 
helgrupp utifrån det förskollärarna berättat i studien.  
 
Förskollärarna i studien berättar att den pedagogiska verksamheten kommer i andra 
hand när barngrupperna blir för stora då omsorgen blir den viktigaste delen. 
Förskollärarna anser att arbetet efter läroplanens intentioner blir begränsat, vilket vi 
ser som en negativ konsekvens då: “Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk 
verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet (Skolverket, 2010, s.5)”. 
Beroende på hur förskolepersonalen väljer att organisera barngruppen och 
verksamheten påverkas den lärmiljö som råder på förskolan, som i sin tur påverkar 
barnens möjligheter för utveckling och lärande (Seland, 2009). Vi anser att beroende 
på hur förskollärarna använder sin kompetens i organiseringen av barngruppen i 
arbetet utifrån läroplanens intentioner, kan det påverka vilka konsekvenser det får för 
barns utveckling och lärande i förskolan. 
 
Frågan är ändå om förskollärarnas förhållningssätt till arbete med barns utveckling 
och lärande skulle ändras om de fick sin ideala barngrupp eller om det då fortfarande 
skulle finnas andra faktorer som påverkar det pedagogiska arbetet med barns 
utveckling och lärande. 

6.3 Slutsatser 

De slutsatser vi kan dra utifrån vår studie är att förskollärarna organiserar 
verksamheten olika beroende på storleken på barngruppen. En del förskollärare väljer 
att endast dela upp barngruppen vid planerade tillfällen, andra delar in barngruppen 
spontant i den fria leken medan andra tvingas till att ha hela barngruppen hela tiden. 
Vi kan dra slutsatsen att även om arbetet fungerar i helgrupp, är det av praktiska skäl 
som förskollärarna organiserar arbetet på det sättet på grund av flera faktorer. 
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Det blir enligt förskollärarna i studien konsekvenser i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på storleken på barngruppen. Dessa blir till exempel att en del barn 
riskerar att bli osynliga och förskollärarna har svårt att hinna med alla barns 
individuella utveckling och lärande. 
 
Vi kan även dra slutsatsen att det är förskollärarnas inställning till barngruppens 
storlek och hur de väljer att använda sin kompetens som avgör hur de väljer att 
organisera verksamheten och vilka konsekvenser det eventuellt kan medföra på barns 
utveckling och lärande. 

6.4 Pedagogisk relevans 

Denna studie är relevant eftersom barngruppsstorlekar är en aktuell debatt i dagens 
samhälle. Vi anser att studien är av pedagogisk relevans för att det är viktigt att 
förskollärare uppmärksammas på hur deras arbete med barns utveckling och lärande 
påverkas av barngruppens storlek. I studien får förskollärarna möjligheter till att 
uppmärksamma konsekvenser som kan uppstå i arbetet med barns utveckling och 
lärande beroende på hur de organiserar verksamheten. 

6.5 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom att undersöka hur 
förskollärarnas pedagogiska kompetens är relaterat till arbetet med barns utveckling 
och lärande beroende på barngruppens storlek. Det skulle vidare vara intressant att 
utforska om det verkligen är barngruppens storlek som har betydelse för barns 
utveckling och lärande eller om det handlar om hur förskollärarna använder sin 
pedagogiska kompetens för att organisera arbetet utifrån barns utveckling och lärande.   
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Bilaga 1: Intervjufrågor 

 Hur många barn per personal har ni på avdelningen? 

 I vilken ålder är barnen på er avdelning? 

 Hur skulle du beskriva er barngrupp? 

 Hur arbetar ni med barns utveckling och lärande? 

 Hur organiserar ni ert arbete med barngruppen?  

 Brukar ni dela in barngruppen i mindre grupper? Följdfråga: När? I vilket syfte?  

 Hur arbetar ni med barns utveckling och lärande i mindre grupper? 

 När väljer ni att arbeta med hela barngruppen? Följdfråga: I vilket syfte? Med 
vad arbetar ni då? 

 Vad är skillnaden med att arbeta med barns utveckling och lärande i helgrupp 
respektive mindre grupper? 

 Vilka konsekvenser har barngruppens storlek i arbetet med barns utveckling 
och lärande? 

 Känner du att du varje dag hinner med en längre lärandesituation med varje 
barn? Till exempel att sitta med och pussla med barnet. Följdfråga: Ja - På vilket 
sätt? Nej - Vad skulle du vilja göra åt det? 

  



 

 

Bilaga 2: Missivbrev 

Hej på er!  
 
Frida Hedin & Evelina Molnar heter vi. Vi läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet i Västerås. Nu ska vi skriva vårt examensarbete och vi skulle 
vilja har er hjälp!  
 
Vi har tidigare gjort en studie där vi fick bekräftat att det förekommer mycket stress i 
förskolans verksamhet på grund av bland annat de stora barngrupperna. Syftet med 
denna studie är att ta reda hur barns utveckling och lärande påverkas av storleken på 
barngruppen. Läroplanen för förskolan ställer krav på att personalen, varje dag ska 
hinna se alla barn och finnas i närheten för att stötta alla barn i deras utveckling och 
lärande. På grund av olika anledningar vet vi att det kan vara svårt att hinna med det 
arbete som Läroplanen förväntar sig av oss som personal. Vi tycker därför att det är 
viktigt att göra denna undersökning för att se om barns utveckling och lärande blir 
påverkat av dagens situation. Vi skulle vara så tacksamma om ni ville hjälpa oss i den 
här studien. Vi har tänkt intervjua personal på förskolan om er syn på ert arbete med 
barns utveckling och lärande. Vi kommer att använda oss av en diktafon under 
intervjuerna för att i efterhand kunna gå tillbaka och lyssna på intervjun och 
transkribera svaren. Under studiens gång är det bara vi och vår handledare som har 
tillgång till det insamlade materialet och direkt efter avslutad studie kommer allt 
insamlat material att raderas.  
 
I vår studie kommer inte barnen vara inblandade utan vi fokuserar på personalen. Inga 
observationer eller bilder kommer att tas i verksamheten. Alla som deltagandes 
identiteter kommer vara skyddade under hela studien. Deltagandet är helt frivilligt och 
ni kan när som helst ångra er och vi tar då bort era svar från undersökningen. Alla svar 
kommer sammanställas och bilda en helhet, så det kommer inte gå att ta reda på vart 
svaren kommer ifrån. Varken stad eller förskola kommer att nämnas i studien.  
Den färdiga undersökningen kommer att presenteras i en uppsats vid Mälardalens 
högskola och publiceras på databasen Diva.  
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Tack på förhand! Vid 
frågor eller funderingar kan ni kontakta oss på:  
 
Evelina Molnar: Emr12003@student.mdh.se  
 
Frida Hedin: Fhn12004@student.mdh.se  
 
Handledare vid Mälardalens högskola:  
 
Eva Ärlemalm-Hagsér: Eva.Arlemalm-Hagser@mdh.se   
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