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Abstrakt 
Syftet med vår studie var att belysa pedagogers perspektiv på barngruppens storlek och hur det 

påverkar barns trygghet och utveckling. Vi ville även synliggöra pedagogers olika strategier 

och tillvägagångssätt för att tillgodose alla barns olika behov i en stor barngrupp. Vidare vill vi 

lyfta fram hur de organiserar arbetet i verksamheten för barnets bästa och barnets olika behov. 

Vi genomförde kvalitativa intervjuer med 5 förskollärare och metoden kompletterades med 

enkätsvar från 25 pedagoger i förskolans verksamhet. Vi riktade oss särskilt till de pedagoger 

som hade 15 barn eller fler i sin nuvarande barngrupp. Resultatet visade att pedagoger i 

förskolans verksamhet upplever att barn påverkas på olika sätt när barngruppens antal blir för 

stort. Majoriteten upplever att deras nuvarande barngrupp är för stor och ser en barngrupp på 

15 barn som den optimala gruppstorleken, något som är ovanligt förekommande idag ute i 

verksamheten. En strategi som förekom i pedagogernas svar för att hantera gruppstorleken och 

möjligheten att hinna se och bekräfta alla barn var att dela upp barngruppen i mindre grupper. 

Många pedagoger betonar att den största utmaningen för dem i förskolans vardag är att hinna 

se alla barn, fokus hamnar på gruppen istället för det enskilda barnet.   

 

 

 
Nyckelord: förskola, omsorg, pedagogers perspektiv, stora barngrupper, trygghet och 
utveckling



Förord 
I detta arbete har vi genom pedagogernas perspektiv fått syn på hur komplex vardagen i 

förskolan kan vara. Trots att barngrupper idag ökar i storlek så tar vi med oss vikten att varje 

enskilt barn skall ges den trygghet och omsorg den behöver. Vi tar även med oss hur 

betydelsefull och viktig organisation och struktur är för att underlätta arbetet i en stor barngrupp 

på förskolan. Vi vill varmt tacka alla de pedagoger som medverkat i vår studie, de gör ett 

fantastiskt jobb! Utan ert deltagande hade vi inte kunnat genomföra denna studie.  

 

Ett ytterligare varmt tack vill vi ge vår handledare Lisbeth Lindström för värdefull feedback, 

uppmuntran och din tro på oss. Ditt stöd har varit betydelsefullt och hjälpt oss att genomföra 

denna studie. Vi visar också tacksamhet gentemot varandra och är glada för att vi haft varandra 

under arbetets gång, det har varit värdefullt att kunna samtala och stötta varandra i processen. 

Sist men inte minst vill vi tacka våra underbara familjer. Våra makar Johan och Jonny och våra 

barn. Tack för att ni stöttat oss under arbetes gång. 

 

Tack alla som gjort detta möjligt! 

 

 

Monika Sundelin och Joanna Huuva 

Luleå, januari 2016 
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Inledning  
 

Genom den verksamhetsförlagda utbildningen av förskollärarutbildningen har vi upplevt att 

stora barngrupper påverkar barnen negativt och att barnen själva har uttryckt ängslan över en 

stressig vardag på förskolan.  Vi har även sett ett orosmoment hos pedagogerna som ska hinna 

med alla måsten under dagen. Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2015) 

har i sin studie sett stressade pedagoger som uttrycker att de föredrar en mindre förskolegrupp 

med barn än de har idag. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) har i sin studie 

intervjuat pedagoger som lyfter förskolegruppens storlek. De menar att när den blir för stor har 

de svårt att hinna se det individuella barnet samt involveras i deras intressen och deras lärande. 

Pedagogerna ska hinna vara närvarande med alla barn, möta och bibehålla goda relationer till 

föräldrar samt reflektera, planera och dokumentera den pedagogiska verksamheten för att den 

ständigt skall förbättras. I läroplanen för förskolan (Lpfö 98) (Skolverket, 2011) skrivs det fram 

att verksamheten skall utgå från en helhetssyn på barnet och dess behov samt att verksamheten 

skall utformas så att omsorg, fostran och lärande ses som en helhet.  

 

I medier idag uttrycks ett allt större missnöje och oro över de allt större barngrupperna skriver 

Nöjd (2013, 17 september). Allt fler pedagoger blir sjukskrivna pga. de stora barngrupperna, 

brist på planeringstid, små lokaler och höga ljudnivåer betonar Villanueva Gran (2015). 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) menar att det enklaste sättet för att minska stressen i 

förskolemiljön för de yngsta barnen är att minska antalet barn i barngruppen. Skolverket (2014) 

visar på statistik som säger att den genomsnittliga gruppstorleken har ökat från 13,4 barn/ per 

grupp (1985) till 16,9 barn/ per grupp. Vi hoppas med denna studie kunna bidra med större 

förståelse över hur pedagoger upplever att barn påverkas av gruppstorlekens sammansättning 

och vilka strategier de använder sig av för att tillgodose alla barns behov. 

Arbetsfördelning 
Vi har under arbetes gång valt att bearbeta litteratur och forskning tillsammans. Vi har valt att 

skriva gemensamt för att vi båda skall kunna vara lika delaktiga under arbetes gång. Genom att 

samtala och reflektera tillsammans har vi kunnat ge varandra feedback och nya tankar som 

bidragit till arbetes utveckling. I takt med att arbetet vuxit har vi läst varandras text och sedan 

gett feedback till varandra och sedan genomfört ändringar tillsammans. Vi har bollat idéer och 

tankar med varandra vilket bidragit till att vi funnit en röd tråd i arbetet med vår studie som 

sedan varit lätt att följa. Under arbetet med analys och bearbetning av materialet har vi läst 

intervjuer och enkätsvar var för sig. Sedan har vi tillsammans lyssnat, skrivit ner, samtalat och 

reflekterat över insamlat material gemensamt. Genom detta arbetssätt har vi hela tiden känt att 

vi båda varit drivande och lika delaktiga i arbetet med analysen och bearbetning av materialet. 

Vi har dagligen fått ta del av varandras idéer, kunskaper och reflektioner vilka har varit 

berikande för arbetet.  
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Syfte  
 
Vi vill med denna studie synliggöra och analysera pedagogernas upplevelser av barngruppens 

storlek och dess betydelse för barns trygghet och utveckling.  

 

Forskningsfrågor 
 

 På vilket sätt upplever pedagoger att barns trygghet och utveckling påverkas av 

barngruppens storlek? 

 Vilka utmaningar ser pedagoger i förskolans verksamhet i relation till barngruppens 

storlek? 

 Vilka strategier använder sig pedagoger av för att tillgodose alla barns behov i en stor 

barngrupp?  
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Bakgrund 
I bakgrunden redogörs för förskolans historia och hur pedagogens roll har förändrats över tid. 

Vi redogör för omsorgsbegreppet utifrån förskolans läroplan och Bowlbys anknytningsteori. 

Vidare definierar vi vad en stor barngrupp är och barns olika behov, samt barngruppens 

sammansättning och dess betydelse för barns trygghet och utveckling.  

Förskolans historia 

Förskolan som institution har gått från ett omsorgsperspektiv till att idag integreras med 

lärande. De första spåren av dåtidens förskolor var barnkrubbor som inrättades på 1800-talet 

vars syfte var att ge barn till fattiga mödrar tillsyn och omsorg medan de förvärvsarbetade, 

skriver Richardson (2010). I slutet av 1800-talet växte en ny verksamhet upp barnträdgården, 

med ett pedagogiskt syfte inspirerat av Friedrich Fröbel (Richardson, 2010). ”Fröbel är 

förmodligen den som haft det största inflytandet på den svenska förskolepedagogiken” 

(Lundgren, Säljö & Liberg. 2012.s.103). Barnträdgårdarna vände sig till medelklassen med 

avsikt att barns utveckling skulle stimuleras skriver Broberg et al. (2012). Fröbels pedagogik 

lyfte leken som en central och viktig del för barnets utveckling, även inslag av lärandet om 

naturen och växter samt fostran kan ses som viktiga inslag skriver Lundgren et al. (2012).  

 

År 1929 startades lekstugeverksamhet av HSB i Stockholm, tanken var en allmän 

förskoleforstran, det skedde i takt med att kvinnor sökte sig ut i arbetslivet menar Richardson 

(2010). Ett stort nedslag i förskolans historia är 1968 års barnstugeutredning och riksdagens 

beslut om lag om en allmän förskola som kom år 1973. Richardson (2010) betonar att dess syfte 

var att samverka med hemmen och främja varje barns personliga utveckling, sociala utveckling 

och dess fysik. År 1977 inrättades en ny lag om barnomsorg vilket också riktade sig till barn i 

den lägre skolåldern (Richardson, 2010). Under 1980-talet fick även kommunen mer inflytande 

vilket gjorde att de utökade antalet barn per avdelning än det dåvarande rekommenderade snittet 

på 15 barn (Skolverket, 2003).  Det pedagogiska programmet med allmänna råd kom år 1987 

och innehöll förskolans mål, barnsyn och vägledning i arbetssätt och innehåll (Socialstyrelsen, 

1987). I början på 1990-talet så ökade barnantalet kraftigt och en stor efterfrågan på 

barnomsorg, i samma veva så blev kommunerna skyldiga att erbjuda förskoleplats inom 3-4 

månader. Det bidrog till ett ökat tryck på förskolornas verksamheter. Kilbom, Lidholdt och Niss 

(2009) skriver att barnantalet ökade under dessa år, i genomsnitt med 14-17 barn per grupp. 

Statistiken visar på en stor variation hur kommunerna prioriterade kvalitetsaspekten i förskolan. 

År 2007 hade 43 % av alla förskolor 17 barn eller fler per avdelning. 

 

År 1998 sker en stor förändring i förskolans historia. Förskolan får en egen läroplan (Lpfö98) 

som innefattar mål och riktlinjer för verksamheten och förskolans värdegrund och uppdrag. 

Förskollärarens ansvar skrivs också fram. Förskolans tillsyn flyttades från Socialstyrelsen till 

Skolverket (Richardson, 2010). Syftet var att barnomsorg och skola skulle gynna varandra och 

där förskolan skulle lägga grunden inför skolan. En gemensam pedagogisk grundsyn och 

samarbete som skulle främja barns utveckling och lärande samt prägla hela utbildningssystemet 

(Skolverket, 2003). År 2010 sker en revidering i förskolans läroplan i och med det förstärka 

uppdraget. 
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Pedagogens roll 

Tallberg Broman (1995) skriver om förskolläraryrkets framväxt och de första som ledde 

institutionerna var diakonisystrar men även assistenter, medhjälpare och inte minst eleverna 

och praktikanter medverkade till förskolans utveckling, mycket pga. den dåliga ekonomin. 

Riddersporre och Persson (2010) menar att det var kvinnorna som var mest lämpliga att ta hand 

om de yngre barnen där vård, omsorg och undervisning stod i fokus. Under 1940 talet förändras 

benämningen till lärarinna då man ansåg att ledarinna hade en dålig yrkesklang och lärarinna 

var något mera välbekant begrepp. År 1944 antogs det en ny titel på yrket som var 

Barnträdgårdslärarinna. Ledarinnans roll var skild från föräldrarollen och hon skulle inte 

konkurrera mellan barnet och modern. Vidare betonar Tallberg Broman att hennes personlighet 

och egenskaper var ytterst viktiga för framgång inom barnarbetet. Pedagogens lämplighet och 

kompetens är fokus under hela förskolehistorien. De betonar barnskötarens roll och menar att 

de under många år var betydligt fler än förskollärarna i de olika formerna för barnomsorg. 

Begreppet förskollärare kom till 1955 då det ansågs viktigt att ha en titel, något som kunde 

användas av både män och kvinnor. 

 

Kring 1970 var antalet barnskötare och förskollärare lika stort och med tiden kom det fler 

yrkesgrupper som fritidspedagoger för de lite äldre barnen. Socialstyrelsen (1987) skriver om 

förskolans personal och menar att de bör ledas av förskolepedagogiskt utbildad personal och 

den viktigaste tillgången för verksamheten är deras kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt 

att de kan välja innehåll och arbetssätt som leder till inlärning och utveckling för hela 

barngruppen. Vidare poängteras vikten av att personalen är viktiga förbilder och 

identifikationsobjekt som har stor betydelse för barnens uppfattning om dem själva. 

Personalens förhållningssätt gentemot barnen bör präglas av ömhet, närhet, intresse och 

engagemang samt en vilja att stödja relationerna mellan barnen och deras föräldrar 

(Socialstyrelsen, 1987). I dag kan man se att förhållningssättet lever kvar men i och med den 

nya läroplanen för förskolan som kom 1998, skrivs mål och riktlinjer tydligare fram. Mål 

beskriver det som förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar. Riktlinjer beskriver vad 

förskollärarens ansvarar för, samt arbetslagets ansvar. 

Gruppstorlekens sammansättning 

I 1987 års pedagogiska program för förskolan lyfts gruppsammansättningen fram. ”Barns 

behov av kontinuitet och sammanhang i tillvaro måste vara vägledande vid sammansättning av 

barngrupp” (Socialstyrelsen 1987, s.74). Även en åldersspridning på avdelningarna lyfts som 

en viktig komponent gällande gruppsammansättningen. Pedagogiska programmet lyfter vikten 

av att det inte sker allt för stora och plötsliga förändringar i barngruppen, utan att det måste 

genomföras med omsorg om barnets bästa och med förberedelse. Lpfö98 framhåller 

barngruppen som en viktig del i barns lärande, samt att lärande ska baseras på samspel med 

barn och vuxna. Vidare lyfts att omsorg om det enskilda barnet och dess trygghet, 

välbefinnande och lärande är det som skall prägla förskolans verksamhet. Läroplanen lyfter att 

det är viktigt att förskolan erbjuder en välanpassad dygnsrytm för barnets välbefinnande i 

relation till ålder och vistelsetid på förskolan så att det sker på ett balanserande sätt. ”Barnets 

bästa ska enligt skollagen vara utgångspunkt för utbildningen därför är det viktigt att planera 

och organisera verksamheten utifrån barnens perspektiv” (Skolverket 2013, s.24). Detta ses 
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som olika aspekter som förskolan skall sträva efter att uppnå, utan exakt siffra om huruvida 

antalet barn eller personal som finns i verksamheten. 

En stor barngrupp  

Kihlbom et al. (2009) skriver om barngrupper och deras storlek och för fram att i början på 

1980 talet var det ovanligt med grupper med fler än 15 barn. På 1990 talet blev barngrupperna 

större och personalantalet minskade (pga. besparingar), de menade att barnantalet i genomsnitt 

ökade i förskolan från 14 till 17 barn per förskolegrupp. På 2000- talet har barnantalet i 

barngruppen i genomsnitt legat på 17 barn. Vi utgår från Skolverkets allmänna råd (2005) som 

ger ett riktmärke på att 15 barn i en barngrupp är att rekommendera för barnens optimala 

utveckling. En barngrupp med fler är 15 barn är det som vi i studien benämner som en stor 

barngrupp. 

Gruppstorlekens betydelse 

Kihlbom et al. (2009) skriver om barngruppers storlek och personaltätheten i förskolan och 

menar att det är den kvalitetsfrågan som har diskuterats flitigt under senaste åren. Forskning 

visar på att det är gruppstorleken och personaltätheten som framhålls som viktigast för kvalitén 

inom svensk förskola. De menar vidare att dessa två faktorer har avgörande betydelse för barns 

språkutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, flickor och pojkars identitetsutveckling, 

relationer, den dagliga miljön där stress, buller och konflikter uppstår. Författarna lyfter vidare 

begreppet personaltäthet, med det menas hur många vuxna som har hand om barngruppen. 

Vidare betonar de att personaltätheten minskat samtidigt som barngrupperna i förskolan blivit 

större och ökat. Melker (2014) poängterar att barngruppens storlek påverkar i vilken 

utsträckning förskollärarna har möjlighet att samtala och interagera med barnen samt på vilket 

sätt samtal blir möjliga. Vidare tar hon upp den lämpliga gruppstorleken och menar att den 

måste ses utifrån de förutsättningar varje verksamhet har. Rosenqvist (2014) skriver om att det 

inte finns någon forskning för vilken storlek den idealiska barngruppen bör ha för bästa 

tänkbara lärande.  

 

Pramling Samuelsson et al. (2015) menar i sin studie att antalet barn i barngrupperna i förskolan 

ständigt ökar och gruppstorleken ständigt är i fokus och en fråga för förskollärare, föräldrar och 

politiker. Forskarna menar vidare att det ökade barnantalet i förskolegrupperna skapar stor oro 

bland så väl förskollärare och föräldrar. Lindström (2014) kan i sin studie se förskollärare som 

upplever stressade och rastlösa barn. “Some of them talked about stressed and restless children 

because of larger groups of children, and others stated about problems in getting replacement 

staff” (Lindström, 2014, s. 21). Pramling Samuelsson et al. (2015) betonar utifrån sin studie 

förskollärares erfarenheter och de menar att en del barn blir osynliga i stora barngrupper. 

Pedagogerna upplever det svårt att hinna med var och ett av barnen i den stora barngruppen, 

det blir mindre tid för det individuella barnet. De betonar att det blir mindre kommunikation 

och möjligheter till nära relationer med barnet då de inte kan vara på flera ställen samtidigt.  

 

Vidare tar Pramling Samuelsson et al. (2015) upp Asplund, Carlsson, Pramling Samuelsson och 

Kärrbys studie från (2001) som visar att mindre barngrupper med färre pedagoger är bättre ur 

ett kvalitetsperspektiv och för barns framtida skolprestationer. Sheridan et al. (2014) visar i 
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resultatet av deras studie att stora barngrupper associeras med bristande tid, begränsade 

möjligheter och ägna sig åt det individuella barnet, stress och känslan av att vara otillräcklig. 

Den mindre barngruppen beskrivs som att den ger en pedagogisk verksamhet i enlighet med 

läroplanens mål. Pramling Samuelsson et al. (2015) skriver om huvudorsaken till varför 

förskollärare föredrar mindre grupper i förskolan och menar är att de kan fokusera på det 

individuella barnet, barnens inflytande ökar, möjligheter för vistelse utanför förskole gården 

samt möjlighet att dokumentera.  

 

Kihlbom et al. (2009) skriver om förskolans kvalitet och alla de möjliga faktorer som påverkar 

barn och deras välbefinnande. De menar att barn mognar i olika takt, vissa barn är robusta och 

andra ömtåliga. Forskarna menar att små barn är individer, precis som vuxna. Vissa barn är som 

gjorda för livet i förskolan medan för andra barn kan det vara en större påfrestning. Författarna 

belyser att verksamheten skall utgå från varje barns behov, den skall vara trygg och rolig och 

för att det skall komma till stånd krävs att barnen får utveckla trygga relationer till välkända 

vuxna. Under sina första år skall barnen utvidga sin relation till nya vuxna i förskolan och finna 

trygghet av att vara en bland många andra barn i en grupp. Kihlbom et al. framhåller vikten av 

en fungerande och trygg relation mellan barn och pedagog. Som följd av de stora barn 

grupperna kan man se en minskad trygghet för barnen och sämre kontakt och relationer till barn 

och vuxna i den aktuella barngruppen. Förhöjd stressnivå hos både barn och vuxna samt ökad 

sjukfrånvaro för både barn och vuxna.  

 

Allmänna råd (Skolverket 2013) och Lpfö98 menar att barngruppen ses som viktig i barns 

utveckling och lärande, lärandet sker i samspel mellan varandra både mellan vuxna men också 

mellan barn. Enligt Skollagen (SFS 2010: 800) skall barnets bästa vara i fokus för utbildningen 

och huvudmannen har ansvar för att barngruppens sammansättning och storlek är lämplig 

utifrån verksamhetens förutsättningar. Vidare framhåller allmänna råden att barns lärande och 

utveckling sker med omgivningen dvs. det sker i det sociala samspelet. Även barnets 

självkänsla och identitet skapas i det samspel som sker med omgivningen. De betonar trygghet 

och tillit till andra barn och vuxna inom gruppen som viktigt för en positiv utveckling av barns 

självkänsla. Allmänna råden (Skolverket, 2013) lyfter vikten av att vara lyhörd inför 

planeringen av den dagliga verksamheten. De menar att för många möten under en och samma 

dag kan skapa stress hos barn. Genom att tänka på hur många barn och vuxna som varje enskilt 

barn möter varje dag så visar pedagogen en medvetenhet och lyhördhet som går hand i hand 

med utveckling och lärande. Även i Skolverket, (2003) skrivs det om gruppstorlekar och 

personaltäthet i förskola, förskoleklass och fritidshem. Ellneby (1999) menar att några av de 

faktorer som framkallar stress hos barn är förekomsten av många relationer under en och 

samma dag på förskolan. Hon menar att barnet lär sig att vuxna är utbytbara och att om 

relationerna till dem upprepade gånger förvinner, då finns det en risk att barnet inte knyter an 

till pedagogen på förskolan. Vidare skriver Ellneby om hörselskador som något som forskning 

visat kan drabba små barn vid förskolan och är kopplat till stora barngrupper. Ellneby hänvisar 

till en studie gjord under 1970- talet som visade att barn och pedagoger utsattes för buller på 

mellan sjuttio och nittio decibel. Vidare lyfter Skolverket (2003) att det vid åttiofem decibel 

rekommenderas användning av hörselskydd enligt arbetarskyddsstyrelsen. 
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De allmänna råden (Skolverket, 2013) lyfter grupptillhörighet som något väldigt viktigt för 

barn, för att de skall kunna känna trygghet och kontinuitet och för att de skall kunna skapa 

varaktiga relationer med vuxna och andra barn. Att alltid känna tillhörighet med sin egen grupp 

på förskolan skapar trygghet för dem. Skollagen men även Lpfö98 lyfter förskolans miljö som 

viktig för barns utveckling och lärande. De allmänna råden (Skolverket, 2013) menar att hur 

miljön är utformad speglar vilken utveckling som blir möjlig, de betonar också att alla som 

vistas i förskolemiljön tillsammans är medskapare av den, den är inte statisk utan förändras hela 

tiden. Miljön är föränderlig och bör så vara i och med att barngruppen ändras och hela tiden 

och har olika behov. De framhåller den fysiska miljön och menar att den kan skapa både hinder 

och möjligheter för barn när det gäller lek och lärande. Om den fysiska miljön känns otrygg 

och otillgänglig, uteblir barns lek och utforskande. Detta kan bidra till att barns utveckling 

fysiskt, socialt, och kognitivt hämmas. 

Strategi 

Med strategi i studien avser vi att belysa förskollärares tillvägagångssätt och handlingsmönster 

för att tillgodose alla barns behov i en stor barngrupp. En av de viktigaste delarna i 

förskollärarens uppdrag och roll handlar om att bemöta varje enskilt barn utifrån dess 

förutsättningar skriver Mårdsjö Olsson (2010). Hon betonar att det är en strategi som bygger 

på att pedagogen är lyhörd för vad barnet uttrycker och visar. Genom vår verksamhetsförlagda 

utbildning så har vi fått ta del av olika sätt att hantera detta, bl.a. genom att dela in barngruppen 

i mindre grupper, väl organiserad dag för att det skall gynna barnens välmående och omsorg, 

men också pedagogens reflekterande förhållningssätt till sig själva för att få syn på sitt eget 

agerande och handlande. Mårdsjö Olsson tar upp pedagogens närvaro och lyhördhet som en 

strategi men även ögonkontakt och att skapa trygga lärmiljöer. Hon framhåller; ”Strategin att 

utgå från barn och hur de erfar sin omvärld innebär också att läraren tillhandhåller en rik miljö 

i förskolan där det finns intresserade vuxna.” (Mårdsjö Olsson, 2010, s.27). 

 

Vidare belyser författaren att förskolans verksamhet kan se olika ut och komma till uttryck på 

olika sätt, pedagogernas tidigare upplevelser och erfarenheter spelar in för hur de tolkar sitt 

uppdrag och innehållet i läroplanen. Hon lyfter vikten av att pedagoger har en samsyn över 

strategierna de använder sig av för barns lärande, utveckling och välmående.  

 

Barns behov 

Barn i förskolan har olika behov som förskolan skall tillmötesgå i form av omvårdnad, skydd, 

att bli sedd och lyssnad på och ges den stimulans den behöver. Kihlbom et al. (2009) skriver 

om förskolans kvalitet och att den kan ses som en viktig folkhälsofråga. De menar att god 

omsorg och bra pedagogisk verksamhet i förskolan är betydande för alla barns utveckling och 

att det även kan kompensera för mindre goda hemförhållanden. Författarna lyfter fram 

pedagogens roll och menar att barn behöver stabila vuxna, som har förmågan att tolka vad 

barnet vill och hur det mår, pedagogen skall även ha barnets behov i fokus, samt respektera och 

bekräfta det som det är. Det kräver att pedagoger och vuxna är både lyhörda och flexibla. 

Tillsammans i den dagliga samvaron utvecklar barn och vuxna en känslomässig bindning, om 

en god och trygg relation är i fokus kan ett positivt samspel ske. I vardagen med små barn 

menas framförallt de vardagliga situationerna som äta, byta kläder, samt leka med dem. På detta 
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sätt byggs den nära och viktiga relationen upp och kan utvecklas menar Kihlbom et al. (2009). 

Lpfö98 betonar att förskolan skall erbjuda varje barn en harmonisk miljö, anpassat utifrån ålder 

och vistelsetid. Omvårdnad, omsorg och vila samt andra aktiviteter skall sättas samman på ett 

väl balanserat sätt. 

Omsorgsbegreppet 

Omsorgsbegreppet är ett brett definierat begrepp som har olika innebörder för varje enskild 

person. Varje individ är beroende av omsorg från andra, samtidigt som varje individ har olika 

behov av omsorg. Lpfö98 lyfter att verksamheten skall präglas av att förskolan erbjuder en 

trygg omsorg som utformas efter barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet (Skolverket, 2011). För att barn i förskolan skall känna trygghet och tillit till sig själv 

och andra, är det viktigt att de får knyta an till några vuxna och ett mindre antal barn. Det 

framgår i Johansson och Birkenfalk (2014) att det är en färskvara som måste fyllas på dagligen. 

Många relationer under en dag kan bidra till stress för barn. I Skolverkets (2013) allmänna råd 

belyses vikten av att barnet vet vilka som tillhör dess grupp för att barnet skall känna trygghet, 

tillit och kunna skapa relationer till andra vuxna och barn.  

 

Broberg et al. (2012) skriver om den viktiga anknytningen och menar att det hela tiden är en 

balans mellan nyfikenhet och sökande efter trygghet, det är den balansen som avgör om det blir 

trygga eller otrygga anknutna barn. De förklarar vidare att om ett barn känner sig otrygg och 

oroad så släcks barnets eget utforskande system ner och barnet gör allt för att komma nära sin 

anknytningsperson igen. När barnet får den trygghet och närhet som det behöver sätts 

anknytningssystemet i viloläge och barnet kan återigen ägna sig åt utforskande och lek. De 

menar att det är oerhört viktigt i förskolans vardag att barns anknytningssystem befinner sig i 

viloläge. Bowlby (1994) skriver om bindningen och menar att den aktiveras när barnet känner 

smärta, trötthet och av allt som verkar skrämmande för barnet. Det lilla barnet behöver trygghet 

och omvårdad för att bli tryggt anknutet betonar Broberg et al. (2012). Författarna betonar 

vikten av att personalen skapar nära känslomässiga relationer till barnen i förskolan och menar 

att det är av yttersta vikt att barnen kan komma och tanka lite extra trygghet hos en trygg och 

tillitsfull person när de behöver tröst. Majoriteten av barn i Sverige börjar i förskolan mellan 

ett och två års ålder, den viktigaste utvecklingsuppgift för barnen i denna ålder är fortfarande 

anknytningen. Vidare skriver författarna om förskolans två viktigaste uppgifter. Stimulera 

barns lärande och lek är den ena och förutsättningen för detta menar de är att barn skall känna 

trygghet och känna tillit till vuxna i förskolan. De menar för att ett lärande skall komma till 

stånd behövs också god omvårdnad, vilket är förskolans andra viktigaste uppgift. 
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Teorier och tidigare forskning 
 

I denna studie används ett sociokulturellt perspektiv, begreppet citizenship och 

anknytningsteorin som teoretiskt ramverk.  

Sociokulturellt perspektiv 

Med ett sociokulturellt perspektiv så ser man att utveckling och lärande sker i samspel och i 

kommunikation med andra. En utgångspunkt för ett sådant tänkande är att vi inte lever i en 

objektiv värld eller verklighet utan att vårt sätt att se och tolka omvärlden är ett resultat av 

mänsklig interaktion och mänsklig verksamhet (Säljö, 2011). Jakobsson (2012) menar att den 

sociokulturella teorin ser den materiella världen och dess kulturella produkter och hur den 

påverkar oss. Genom ömsesidig kontakt så påverkas och möjliggörs vårt sätt att tänka. 

”Tänkandet och språket är nära förknippade med varandra, men det är inte identiska, utan 

förhållandet är komplext. Samband mellan tänkande och språk etableras under barnets 

utveckling” (Vygotskij, 2001, s .9). 

 

Lev Vygotskij (1896-1934) har varit en stor förespråkare inom det sociokulturella perspektivet, 

han menar att människors tänkande och kunskaper endast kan ses och undersökas genom att se 

på språket och dess handling i relation till det sociala och kulturella resurser som används 

(Jakobsson, 2012). Sträng och Persson (2003) skriver om Vygotskij i pedagogiska sammanhang 

som betonar att det är språket, kommunikationen och samspelet med andra människor som är i 

fokus, främst med vuxna som har möjlighet att ge barnen den hjälp och uppmuntran de kan 

behöva för att fortsätta att utvecklas. “Språket betraktas alltså som ett levande redskap för att 

skapa mening mellan människor som handlar och agerar i sociala praktiker” (Sträng & Persson, 

2003, s. 30).  Vidare skriver (Linell, 1998) i (Sträng & Persson, 2003) att det därför blir viktig 

att studera hur barn och vuxna använder språket i samspel och interaktion i olika sammanhang. 

Inom det sociokulturella perspektivet ser man att kunskap växer ur samspel mellan elever och 

lärare, lärande ses som en mänsklig tillvaro där skolan och förskolan har som funktion att göra 

barnen medvetna och delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper (Lundgren et al., 2012).  

Citizenship 

I läroplanen för förskolan (Lpfö98) betonas att förskolan skall lägga grunden för det livslånga 

lärandet som vilar på demokratins grund. Förskolan skall hela tiden möjliggöra för barn att ta 

ansvar, sätta sig in i andras situationer, utveckla medkänsla och reflektera. En aktiv medborgare 

som är engagerad i demokratiska frågor och ställningstaganden är det som eftersträvas. 

Förskolan skall skapa förutsättningar för att varje barn skall känna tilltro till sig själv, kunna 

förstå andra samt kunna se och vara med om att påverka den framtid som kommer. “Tanken 

med världsmedborgare handlar om solidaritet och individualitet och hur barnen kommer att ta 

hand om sig själva, liksom andra, och världen” (Johansson, 2009, s.90). Johansson (2009) 

framgår att redan tidigt i livet visar barn omsorg gentemot varandra och andras välbefinnande 

vilket visar på en känsla för rättvisa och rättigheter. 

 

Synen på barndomen och den kulturella politiken av barndomen är centrala för att kunna se hur 

barn blir aktiva medborgare skriver James (2011). I FN: s konvention skrivs barns rättigheter 
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fram, där barns yttrandefrihet och delaktighet i besluten som rör dem skall vara ledande och att 

det är barnets bästa som skall vara i fokus (UNICEF, 2009). James (2011) menar trots a FN:s 

konventions försök att ge barn ökade rättigheter så ses barn fortfarande i stor utsträckning som 

beroende av vuxna. Vidare menar James (2011) att barn måste ses i relation till den lokala 

kontext som barnet befinner sig i. Jans (2004) i Lindström (2014) tar upp att aktivt 

medborgarskap och deltagande möjliggör för att öppna upp för att länka barndom och aktivt 

medborgarskap på ett meningsfullt sätt. Bjervås (2011) i Lindström (2014) tar upp pedagogisk 

dokumentation som ett sätt att synliggöra barns meningsskapande. Genom dokumentation och 

kommunikation så lyfts och synliggörs barnets styrkor och intressen, förskolan kan på så sätt 

skapa en förståelse och bild över vad förskolan erbjuder barnen.  

Bowlbys anknytningsteori – utvecklingspsykologi  

John Bowlby (1907-1990) är anknytningsteorins upphovsman och var utbildad 

psykoanalytiker. Bowlby studerade hur små barns utveckling påverkades av separation och 

många byten av vårdare (Broberg et al,. 2012). Bowlbys forskning resulterade i kunskap och 

förståelse för vilka konsekvenser barns tidiga separationer från föräldrarna kunde ge (Bowlby, 

1994). Det som Bowlby kom fram till var att barnet från och med sitt andra levnads år har en 

medfödd benägenhet att utveckla en känslomässig bindning till en föräldragestalt. Det som 

barnet behöver veta för att skapa en trygg bas och en trygg anknytning är att föräldragestalten 

alltid finns på plats, är pålitlig, kan ge tröst, skydd och stöd om så det behövs (Bowlby, 1994). 

Vidare visar Bowlbys forskning att barnet redan innan 2 års ålder har hunnit få erfarenheter av 

flera vårdare utöver sina föräldrar och på så sätt utvecklat anknytningsrelationer till minst en, 

vanligast tre till fem vuxna (Broberg et al., 2012). Vilket kan ses som en självklarhet när 48 % 

av landets 1- åringar är inskrivna på förskolor och hela 88 % av landets 2- åringar visar 

Skolverkets statistik från 2014.  Hur förskollärarna hanterar att knyta an till varje enskilt barn, 

hur hen är tillgänglig och kan besvara barnets olika behov kan påverka barnets fortsatta 

utveckling enligt Bowlby, dock så framgår ingen omfattande forskning om hur barnet påverkas 

av bristande anknytning senare i livet. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) 

kan via sin forskning se att förskollärarna ser svårigheter med att hinna arbeta enligt läroplanen 

i den växande barngruppen. Alltför stora barngrupper riskerar att hämma barns utveckling, 

enligt Broberg et al. (2012). Hon belyser även vikten av att pedagogen kan svara på barnens 

olika behov och forskning visar på att ökat antal barn i barngruppen ger försämrad kvalitet i 

pedagogens lyhördhet. Även Kihlbom (2010, 13 september) belyser att det viktigaste för små 

barn i förskolan är trygg anknytning till en vuxen för en god vidareutveckling. Ur det lilla 

barnets perspektiv kan en alltför stor grupp i kombination med få vuxna bli vad han kallar ”ren 

barnmisshandel” (s.31-33). Dock så måste varje barn ses i den sociala kontext den befinner sig 

i. Det finns ingen universell sanning som gäller för alla. I Hundeide (2006) framgår kritik mot 

utvecklingspsykologins svaghet, det skrivs fram kritik mot forskarna som ”inte ser de 

överordnade sociokulturella och historiska omständigheter” som begränsar vår syn på barnets 

utveckling (s.17). 

 

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis så har det sociokulturella perspektivet inspirerat oss genom synen på hur 

utveckling och lärande sker. Från citizenchip tar vi med oss barns möjlighet till inflytande och 



 11 

meningsskapande. Slutligen har Bowlbys anknytningsteori lagt grunden och betonat vikten av 

att barn behöver en trygg bas i livet.  

Förankring i lag och förordning 
 
Enligt Lpfö98 skall förskolan sträva efter att främja barns livslånga lärande. Verksamheten och 

miljön skall utformas så att den lockar till lek och lärande så att barns nyfikenhet och lust 

kommer till uttryck. Förskolan skall utgå från en helhetssyn på barnet och arbeta så att omsorg, 

fostran och lärande bildar en helhet, där omsorg om det enskilda barnets trygghet, 

välbefinnande, utveckling och lärande är i fokus. “Hänsyn skall tas till barnens olika 

förutsättningar och behov” (s. 5). I allmänna råden för förskolan (Skolverket, 2013) framhålls 

det att barnet ska uppleva trygghet och kontinuitet för att kunna skapa varaktiga relationer med 

både barn och vuxna. Det är också viktigt att barnet har en fast grupptillhörighet. Kontinuitet i 

barngruppen är en förutsättning för att barnet skall känna sig tryggt. När barnen är trygga så 

kan de lära och utvecklas tillsammans i samspel med barn och vuxna. Dock så betonas att för 

många relationer till andra barn kan skapa stress, vilket ställer stora krav på pedagogen att vara 

lyhörd för barnets signaler. 

  

I förskolans allmänna råd (Skolverket, 2013) framgår inte vad som är en lämplig 

sammansättning av antal barn i barngruppen, utan att det är högst individuellt från avdelning 

till avdelning och utifrån barnens olika behov och verksamhetens förutsättningar. I skollagen 

(SFS, 2010:800) framgår det under § 8, “Barngrupperna och miljön” att det är huvudmannen 

som ansvarar för att barngruppens sammansättning och storlek är lämplig samt att barnen i 

allmänhet erbjuds en god miljö. 
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Metod 
Under detta kapitel tar vi upp de datainsamlingsmetoder som vi använt oss av. Vi valde att göra 

intervjuer dela ut ett frågeformulär. Under metodkapitlet beskriver vi fördelar och nackdelar 

med en kvalitativ metod. Vidare presenterar vi urvalet och genomförandet av studien. 

Avslutningsvis redogör vi för bearbetning och analys av intervjuer och frågeformulär.   

Val av undersökningsmetod 

Vi har valt att göra en kvalitativ studie för att få en djupare förståelse för förskollärarens 

perspektiv på den stora barngruppen. Ahrne och Svensson (2015) skriver om kvalitativa 

metoder som en typ av datainsamling som ofta associeras med observationer och fältarbete. De 

använder kvalitativa metoder som ett övergripande begrepp för olika typer av metoder, b.la 

intervjuer, observationer och analyser av texter. Författarna tar upp vad skillnaden mellan en 

kvalitativ och en kvantitativ studie är och menar att den kvalitativa studien ger en djupare 

förståelse och erfarenheter blir synliga medan den kvantitativa studien talar om statistik och 

siffror. Som komplement till vår kvalitativa studie har vi valt att lämna ut ett frågeformulär. Val 

av metod baseras på att vi anser att intervju är de mest lämpliga metoderna för att få fatt på 

förskollärarens perspektiv och verklighet av verksamheten. Trost (1997) betonar den kvalitativa 

studien och menar om det finns intresse för att t.ex. förstå människors sätt att resonera, reagera 

eller urskilja olika handlingsmönster så är den metoden att föredra. 

Intervjuer 

Ahrne och Svensson (2015) skriver att ”en fördel med att göra kvalitativa intervjuer är att man 

kan anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i efter situationen på ett helt annat sätt 

än om man är bunden vid ett helt standardiserat frågeformulär” (s.40). Bjørndal (2005) lyfter 

fördelar med intervju jämfört med enbart observationer och menar att det möjliggör för att 

upptäcka detaljer och förståelse för intervjupersonens perspektiv.  “Samtalet är kanske det bästa 

sättet för att ta del av en annan persons tankar och upplevelser - att ta den andres perspektiv” 

(Bjørndal 2005, s. 90). Ahrne och Svensson (2015) lyfter att intervjuer i dag är den vanligaste 

forskningsmetoden inom en kvalitativ forskning. De menar att intervjuer ger kunskap om 

sociala förhållanden, frågor om enskilda människor och situationer, deras upplevelser, känslor 

och intressen. Trost (1997) lyfter de positiva effekterna med kvalitativa intervjuer och menar 

att genom att ställa enkla och raka frågor så blir svaren både komplexa och innehållsrika. Med 

andra ord så genererar det i slutändan till ett otroligt rikt material som kan leda till att man hittar 

intressanta skeenden, åsikter och mönster. Vidare menar Bjørndal (2005) att det även finns 

nackdelar med intervjuer då det är både tidskrävande och kräver förberedelser. Även Ahrne och 

Svensson (2015) tar upp att intervjuer ibland kan kopplas med svårigheter pga. av allt för- och 

efter arbete. Vi har valt att använda oss av intervju (se bilaga. 3) som metod då detta ger oss ett 

rikt material att analysera och använda oss av, med chans till att ställa följdfrågor. Intervjuerna 

har spelats in med hjälp av en Iphone, för att kunna använda materialet flertal tillfällen och för 

att kunna vara närvarande under intervjun. Bjørndal (2005) framhåller två fördelar med 

ljudupptagning vid intervju. Den ena är att man behåller observationer av ett pedagogiskt 

ögonblick som man annars skulle gå miste om och aldrig hade blivit noterat. Inspelningen 

möjliggör för återuppspelning för att om och om igen kunna höra intervjun. Den andra fördelen 

med ljudinspelning är att detaljer synliggörs och bevaras. Ljudinspelning gör att man kan få 
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syn på nya och intressanta saker, genom upprepning kan man också välja att fokusera på olika 

saker som kan leda till en djupare förståelse för intervjupersonens perspektiv. Vidare betonar 

Bjørndal (2005) om de nackdelar som följer med ljudupptagning och menar att man aldrig kan 

frångå att en ljudupptagning inte är en bild av verkligheten och att de endast visar på ett 

begränsat urval ur en specifik situation, vilket vi beaktade. 

Frågeformulär 
Vi har använt oss av ett frågeformulär som ett komplement till den kvalitativa metoden 

(intervjuer). Utifrån den kvalitativa undersökningen med intervjuer så kan vi se hur det 

insamlade materialet stärks eller försvagas utifrån frågeformulärets resultat. Bjørndal (2005) 

skriver om frågor som kompletterande metod och menar att dess starka sidor är att svaren redan 

finns registrerade och att de som svarar på frågorna endast behöver fylla i sina svar vilket gör 

att det inte behövs så mycket tid för att bearbeta en stor mängd med information. Författaren 

menar att genom att använda frågor som metod får man större tillgång till material från ett 

betydligt större antal människor än om man skulle få om man använde sig av någon annan 

metod.  

 

Vi tog delvis stöd i Bjørndals (2005) mall när det gäller själva utformningen av frågeformuläret. 

Vi har använt oss av öppna svarsalternativ som enligt författaren ger respondenten själva 

möjlighet att anteckna ner sina svar. Löfdahl et al. (2014) skriver att öppna frågor ger svar på 

förskollärarnas egna tankar och ord, det i sin tur ger mer nyanserade och rika svar. Som 

kombination valde vi i frågeformuläret att använda oss av ett antal frågor med slutna 

svarsalternativ som innebar att vi i förväg valt vilka svarsalternativ som pedagogerna får välja 

mellan när de besvarade formuläret. Författaren lyfter fördelen med det och menar att metoden 

är enkel och inte alls tidskrävande för pedagogerna. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzen (2014) 

menar genom att använda dessa frågor så ökar jämförbarheten i svaren som pedagogerna ger. 

Urval 
I vår studie är det pedagogers perspektiv, tankar och dess handling i den stora barngruppen som 

vi vill synliggöra. Ahrne och Svensson (2015) skriver om att forskningsfrågan som man har 

valt är av största betydelse för vilken typ av yrkesgrupp man vänder sig till. För oss blev det en 

självklarhet att vända oss till verksamma förskollärare och barnskötare inom förskolans 

verksamhet, vilket vi benämner som pedagoger. Urvalet av förskollärare som tillfrågades att 

delta i studien var förskollärare som för närvarande arbetar i barngrupper med fler än 15 barn i 

en och samma kommun i Norrbotten. Vi mailade ut en inbjudan om att delta i vår studie till 5 

förskolechefer (se bilaga nr.1) som sammanlagt ansvarar för 12 förskole enheter. På grund av 

obefintlig återkoppling skickades ytterligare förfrågningar om deltagande till 13 förskollärare. 

En påminnelse skickades ut och endast två av de tillfrågade återkopplade med ett negativt svar 

om att de inte kunde medverka. Det bidrog till att vi fick tänka om. Vi valde att kontakta 

pedagoger som vi mött under vår verksamhetsförlagda utbildning och våra egna privata 

kontakter. Det resulterade i 5 intervjuer med förskollärare. Även 25 frågeformulär (se bilaga 

nr. 4 och 5) delades ut för att få ta del av fler pedagogers perspektiv, både förskolärare och 

barnskötare. Dessa lämnades till förskolor som vi besökte och frågade om medverkan kunde 

ske. Presentation av deltagande i våra intervjuer: 
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 Intervjuperson (1) har 35 års erfarenhet av förskolläraryrket. Hen arbetar i dagsläget 

med en barngrupp på 18 barn i en åldersblandad barngrupp. På avdelningen arbetar tre 

heltidsanställda. 

 Intervjuperson (2) har 20 års erfarenhet av förskolläraryrket. Hen arbetar i dagsläget 

med en barngrupp på 17 barn (med plats för 19 barn) i en barngrupp på 3-5 år. På 

avdelningen arbetar tre heltidsanställda. 

 Intervjuperson (3) har 25 års erfarenhet av förskolläraryrket. Hen arbetar i dagsläget i 

en barngrupp på 19 barn mellan 3-5 år. På avdelningen arbetar en heltidsanställd och 

två på 75 %. 

 Intervjuperson (4) har 19 års erfarenhet av förskolläraryrket. Hen arbetar i dagsläget 

med en barngrupp på 24 barn (utspritt dag/ natt) mellan 4-6 år.  På avdelningen arbetar 

6 pedagoger dag/ natt varav tre pedagoger jobbar dagtid. 

 Intervjuperson (5) har 25 års erfarenhet av förskollärare yrket. Hen arbetar i dagsläget i 

en barngrupp på 28 barn mellan 3-4 år. På avdelningen finns fyra heltids anställda och 

två på 80 %. Totalt 6 pedagoger. 

 

Presentation av informanterna (1-25) i frågeformuläret:  

 80 % av de som deltog har yrkeserfarenhet av förskolläraryrket i 10 år eller mer. 12 % 

har arbetat 2-5 år. 4 % har arbetat 5-10 år och ytterligare 4 % har arbetat 1 år eller 

mindre. 

 68 % av informanterna har en barngrupp på 15-20 barn. Resterande 32 % har en 

barngrupp på 20 barn eller mer. 

 

Forskningsetiska principer  
Vi har använt oss av de fyra grundläggande huvudkraven i vår forskning som är, 

samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som skrivs 

fram i (Vetenskapsrådet, 2002). Till kraven följer ett antal regler som beskrivs nedan. Det 

innebär att vi som forskare ska informera de som deltar i studien om studiens syfte. De skall 

även bli informerade om att det är frivilligt att delta samt att de har rätt att avbryta sin 

medverkan när de vill. De skall lämna samtycke om de vill delta i studien (Löfdahl et al., 2014). 

Ingen som medverkar i studien skall kunna identifieras. Deltagarna skall känna sig trygga med 

vetskapen om att ingen obehörig skall kunna ta del av informationen. Den information som 

forskaren får fram och får ta del utav får endast användas i forsknings syfte och inte till andra 

ändamål.  

 

Vi tillämpade dem på följande sätt. De personer som tackade ja till att bli intervjuade skickades 

ett informationsbrev där informationen om de fyra forskningsetiska principerna 

sammanfattades. Före intervjun fick den deltagande pedagogen läsa och skriva under ett 

dokument där de godkänt att de fått ta del av informationen. Vid tillfälle där intervjun skett via 

telefon bifogades informationsbrevet via mail och förtydligades muntligt före själva intervjun. 

Den del av undersökningen som skedde via frågeformulär bifogades ett liknande 

informationsbrev som sammanfattade de fyra forskningsetiska principerna, där vi betonade 

deras anonymitet. 
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Genomförande 
För att få syn på pedagogers tankar gällande barngruppsstorleken och hur den påverkar barns 

trygghet och utveckling så intervjuades 5 förskollärare i olika kommuner i Norrbotten och en i 

södra Sverige. Tre av de fem intervjuerna genomfördes på intervjupersonens förskola. De 

resterande två intervjuerna genomfördes via telefon, en i södra Sverige och en i Norrbotten. 

Förskollärarna fick ta del av intervjufrågorna (se bilaga. 3) någon dag innan själva intervjun för 

att de skulle kunna förbereda sig. Varje intervju tog mellan 20- 30 minuter och spelades in med 

hjälp av en Iphone. Förskollärarna fick skriva under ett dokument om skriftligt informerat 

samtycke (se bilaga. 2) där vi informerade om vad examensarbetet handlar om och om studiens 

syfte. Vi gick även ut med information i dokumentet om att studien var frivillig, om att de kunde 

dra sig ur när de själva ville och att materialet endast användes i forskningssyfte. Förskollärarna 

fick skriva under med namnteckning, ort och datum. Vi började alla intervjuer med att kort 

berätta om vår studie och dess syfte. Sedan tillfrågandes de om samtyckte till att vi spelade in 

intervjun. Det bidrog till att vi aktivt kunde lyssna och föra dialog. Med hjälp av de inspelade 

intervjuerna kunde vi lyssna på dem flera gånger för att säkerställa deras svar. Vid intervjuerna 

som skedde per telefon antecknade vi ner svaren direkt i ett Word dokument. I 

formulärundersökningen lämnades 25 formulär (se bilaga nr. 5) ut till pedagoger på förskolor i 

Norrbotten som hade ett barnantal på fler är 15 barn i sin barngrupp. Med formuläret skickades 

även ett informationsbrev (se bilaga nr. 4) om studien samt dess syfte. I det dokumentet 

informerades det även om att studien var frivillig att delta i samt deras rätt att vara anonyma. 

Vi informerade att informationen som samlas in endast används i forskningssyfte och att den 

därefter skulle makuleras. Frågeformuläret bestod till mestadels av öppna frågor. Löfdahl et al. 

(2014) menar att genom att använda öppna frågor så ges förskollärarna möjlighet att besvara 

frågorna med egna ord och tankar.  

Bearbetning och analys av intervjuer och frågeformulär 
Efter varje genomförd intervju valde vi att sätta oss ner och lyssna igenom den inspelade 

intervjun. Sedan skrev vi ordagrant och noggrant ner det som intervjupersonen sagt. Vi valde 

att göra det direkt efter intervjun för att vi hade alla intryck och intervjun färskt i minnet. Vi 

ville inte riskera att något skulle gå förlorat. Patel och Davidson (2011) menar att det är en 

fördel att påbörja analysen direkt efter intervjun. De menar att desto fortare man påbörjar 

bearbetningen av intervjun desto större chans att få ett levande förhållande till sitt material. Vi 

analyserade intervjusvaren i jämförelse med tidigare forskning och sökte efter möjliga likheter 

och skillnader. 

 

Gällande bearbetningen av frågeformuläret som vi fick tillbaka valde vi att analysera materialet 

allt eftersom vi fick in dem. Vi började med att läsa igenom dem, sedan jämförde vi svaren 

genom att titta på och reflektera över likheter och skillnader i pedagogernas svar. De gjorde att 

vi kunde utläsa mönster och se vilka av formulärssvaren som visade liknande svar som 

intervjupersonernas svar. Frågeformuläret har används för att styrka/försvaga intervjuerna. För 

att se om vi kunde se något generellt samband och få ett mer trovärdigt svar. Ahrne och 

Svensson (2015) menar att man blir bekant med materialet när man sorterar det, dvs. det ger 

nya möjligheter till upptäckter och samband i det material man samlat in. Genom att titta 

igenom formuläret kunde vi se vad i svaren som var relevant för oss att ta med i vårt resultat. 
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Vi analyserade också pedagogernas svar i relation till den gruppstorleken de skrivit för att se 

om det fanns något samband med barnantalet. För att göra det tydligt sorterade vi in både 

intervjusvar och formulärsvar under varje forskningsfråga. Ganska snabbt kunde vi se i 

resultaten att vissa svar stämde överens med det som vi skrivit fram i vår bakgrund och vad 

forskning och andra författare kommit fram till. 
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Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att presentera resultatet som vi fått svar på genom intervjuerna och 

frågeformulären. Resultatet kommer att presenteras i rubriker utifrån våra frågeställningar.   

På vilket sätt upplever pedagogerna att barns trygghet och utveckling påverkas 

av barngruppens storlek? 
Genom de intervjuer vi har genomfört och de frågeformulär vi har fått ta del av så framgår det 

att pedagogerna upplever att barnen påverkas av barngruppens storlek på olika sätt. Framför 

allt så framgår det att pedagogerna har svårt att hinna med att se alla barn och ge dem den tid 

de behöver. Informant (13) menar att det är svårare att hinna med alla och se varje barns 

enskilda behov i en större barngrupp. Det är även svårt för barnen att hitta en lugn vrå när 

ljudnivån ökar och tempot dras upp ju fler barn som är på plats.  Informant (12) instämmer med 

att för stora grupper i små utrymmen skapar oro. Vidare skriver hen att det blir många sociala 

relationer för barnen att lära känna i en stor barngrupp och att det inte alltid är positivt eller lätt. 

Dessa tankar framkom även genom två av intervjuerna, där intervjuperson (2) och (4) beskrev 

sina upplevelser av hur barn påverkas av gruppens sammansättning. Intervjuperson (4) refererar 

till tidigare forskning som visat att små barn bara orkar ta in ett visst antal kontakter, blir det 

för många så stänger de av. “Man tänker vad skapar vi för människa? för det skapar vi ju 

härifrån” (intervjuperson, 4). Intervjuperson (2) uttryckte det på följande sätt, “För små barn 

kan det vara jätte jobbigt med många kontakter, däremot beror det på hur barnen är, men jag 

tror att det är bra för alla att börja i en liten skala. Lagom, vad är lagom? Det beror på 

barngruppen, ålder pojkar och flickor och hela den biten”. 

 

Majoriteten av intervjupersonerna gav uttryck för en önskan om 15 barn i en barngrupp på tre 

pedagoger, de trodde inte på ökat antal pedagoger då det betyder fler kontakter för barnen att 

knyta an till. Informant (7) anser dock att barns trygghet och utveckling inte påverkas så mycket 

av gruppens storlek utan det är främst hur arbetssättet, förhållningsätt och hur arbetet 

organiseras som är av största betydelse. En av informanterna menar “ju större barngrupper desto 

mer måste man se till gruppens bästa än individens”. En annan av de tillfrågade menar att 

“mottagandet på morgonen kan bli lidande”. Informant (9) uttrycker det på följande sätt, “tysta, 

blyga barn får inte alltid den uppmärksamhet som de behöver, de barn som är stökiga och tar 

plats, får tyvärr ofta det för att det skall funka, synd!”. 

 

Informant (14) beskriver svårigheterna med att arbeta i en stor barngrupp och ser bristen med 

att hinna sätta sig ner med endast ett fåtal barn åt gången. Det tar också tid att arbeta ihop en 

barngrupp, alla barn är olika, vissa är ängsliga och oroliga en period och kan behöva lite extra 

periodvis. Informant (6) uttrycker i formuläret att hen vissa dagar känner sig otillräcklig och 

brist på tid att hinna med. “famnarna räcker inte till”. Vidare beskriver informant (5) att barns 

trygghet i en stor barngrupp blir lidande, då barnen ofta hamnar i fysiska konflikter och att små 

barns behov blir lidande när det inte alltid finns tid i famn. “de osäkra, otrygga får sämre 

tillfällen att tanka hos en trygg vuxen eftersom de vuxna ofta är upptagna. De självständiga, 

trygga barnen klarar sig” (informant, 1). 
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Majoriteten av informanterna uttrycker att man inte alltid hinner tillgodose barns olika behov 

för att skapa trygghet och att det många gånger beror på grupp storleken. Informant (4) skriver 

att grupper med färre barn ger mer trygghet. Samtidigt berättar intervjuperson (3) att hen inte 

tycker att det är gruppens storlek som är det avgörande när det gäller barns trygghet, utan att 

det skulle behövas fler pedagoger och större öppna ytor. Hen uttrycker att det är “svårt att vara 

ensam, svårt att lämna dem pga. av avdelningens utformning”, ”man får vandra runt för att hålla 

allting i schack”. Vidare önskar hen att det fanns mer tid för att sitta ner med barnen, styra upp 

lekar och vara närvarande under leken. Fyra av de fem intervjuade gav uttryck för en önskan 

om ett mindre barnantal på avdelningen.  

Vilka utmaningar ser pedagogerna i förskolan verksamhet i relation till 

barngruppens storlek? 
Intervjupersonerna betonar vikten av att ordna en vardag där barnen trivs och har det bra på 

förskolan. En stor del av informanterna lyfter en stressig vardag och att hinna bemöta alla barn 

på ett bra sätt varje dag samt hinna med arbetet som de skall utföra, de stärks av intervjuperson 

(1). Intervjuperson (2) berättar om att de i arbetslaget samtalat tillsammans om att de skulle 

önska att det fanns en förskoleassistent på varje förskola. En person som gör allt sådant som 

pedagogerna måste göra som tar tid från barnen. Det kan t.ex. vara att boka vikarier, skriva 

protokoll och sådana saker som praktiskt måste göras men som tar tid.  Vidare berättar 

intervjuperson (2) om arbetsuppgifter som läggs på dem som t.ex. damma mattor och 

dammsuga torkskåp. Hon betonar att det inte är städerskans arbetsuppgift men inte heller deras, 

men någon måste göra det och då blir det förskolläraren som tar på sig det. Hon betonar vikten 

att det viktigaste för dem är att vara med barnen och inte dammsuga mattor. Intervjuperson (5) 

lyfter att hon känner att hon inte hinner med alla arbetsuppgifter i vardagen och att hon alltför 

ofta tar med arbetet hem. Samma person lyfter att det idag finns mera barn i barngruppen samt 

att det är mindre personal och mindre resurser. Även intervjuperson (3) lyfter att det hon inte 

hinner på förskolan, det får hon göra hemma. Hon betonar även att hon upplever att det är för 

mycket planering och dokumentation nu, vidare betonas att dessa saker har man alltid gjort men 

nu skall allt dokumenteras och visas upp, och pga. det så kommer barnen i kläm. 

 

 ”Man tänker så mycket och hinner så lite, hinner vi något?” betonar intervjuperson (4). Hon 

betonar känslan av att vara otillräcklig och reflekterar över om det är hennes egen personliga 

prestationsångest eller om det är så att de inte hinner med arbetet i barngruppen. Intervjuperson 

(3) pratar om utmaningen med att varje barn skall få optimal utveckling, “hela lärprocessen att 

se dem utvecklas”. Hon beskriver att det är hennes uppgift att se till att de trivs, som i det stora 

hela innefattar allt i förskolans vardag, det handlar om att “hinna se alla och finnas där för alla”, 

“att barnen får med sig bra saker och lär sig saker”. Intervjuperson (2) pratar också om 

utmaningen med att ordna verksamheten och dagen på bästa tänkbara sätt, både för barnen och 

för dem som arbetar i verksamheten. Pedagogerna pratar om brist på tid, “man vill hinna så 

mycket” (intervjuperson, 4). Kraven är höga lyfter intervjuperson (1) och menar att det skapar 

frustration att inte hinna med det de är ålagda att göra. Intervjuperson (5) betonar vikten av att 

ordna en bra miljö för barnen. Hon pratar om miljön som den tredje pedagogen och belyser 

vikten av en god miljö som lockar till lek och nyfikenhet. Barnen skall utmanas och genom att 
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fånga deras intresse så stannar de kvar i leken och då spelar barnantalet inte lika stor roll menar 

hon.  

 

Frågeformulären visar att majoriteten av svaren av pedagogerna beskriver en vardag där stress 

finns med som en faktor som påverkar pedagoger i deras vardagliga arbete. De betonar att det 

finns en stress i vardagen för både barn och pedagoger. Informant (20) betonar ” att tillgodose 

allas behov” som en utmaning, speciellt de ”barn som behöver lite extra”. Att göra det jobb som 

krävs och samtidigt prioritera i uppgifter för att “ inte gå in i väggen”, menar (informant, 16). 

Det stärks även av informant (4) som uttrycker tidsbristen med att “se och bekräfta barnen”. 

Hen känner stress över att inte hinna sitta ner med den som vill och behöver en famn”. De lyfter 

fram svårigheten med att hinna med allt i vardagen, samt ordna en pedagogisk verksamhet som 

passar för alla barn. De betonar att det är barnen som går i första hand och andra uppgifter som 

de inte hinner med får ibland stå åt sidan. Flera av pedagogerna betonar att tiden är knapp och 

de har svårt att “räcka till”. Majoriteten lyfter utmaningen att hinna se varje barn i den dagliga 

verksamheten. Informant (12;15) tar upp den största utmaningen relation till den stora 

barngruppen och menar att det är att de skall hinna se alla barn i vardagen och verkligen känna 

att de hinner ge dem det de behöver. Lpfö98 lyfter att pedagogerna skall vara flexibla, 

uppfinningsrika, och kunna observera barn och skapa bra lärande miljöer för alla barn. Det är 

inte lätt menar informant (1) hon betonar att det är en stor utmaning i den dagliga verksamheten 

i vardagen att få till det, den stora utmaningen som pedagoger upplever i relation till 

gruppstorleken handlar om att hinna med barnen och verksamheten i enlighet med läroplanen. 

Informant (13) poängterar vikten av struktur över vardagen för att känna att de hinner med både 

barnen och verksamheten. 

 

Pedagogerna upplever det svårt att hinna med var och ett av barnen i den stora barngruppen, 

det blir mindre tid för det individuella barnet. Informant (9) i vår formulärundersökning 

uttrycker att det är en utmaning att se alla individer med olika förutsättningar och behov. 

Informant (6; 3) menar att det är en utmaning att kunna bedriva ett pedagogiskt arbete med barn 

i olika åldrar, samt att det är en utmaning för pedagoger att hitta lösningar och förutsättningar 

så att verksamheten passar alla barn. Vidare beskriver informant (21) att utmaningen för henne 

är att följa upp varje barns utveckling och lärande varje dag och för att det skall vara möjligt 

krävs en bra organisation. En väl organiserad organisation möjliggör för pedagogerna att veta 

vad som förväntas av dem och att de ges förutsättningar för att kunna fullfölja dem. Informant 

(14) tar upp vikten av att organisera verksamheten med fokus på måluppfyllelse, både för 

barnen, dem själva och föräldrarna. Hen poängterar dock att det är ont om tid och för att de 

skall klara av det så kör de järnet på bekostnad av dem själva. Det finns många utmaningar i 

förskolans vardag i relation till den aktuella barngruppen som förskolläraren skall hantera, 

varav gruppstorleken är en av dem. 
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Vilka strategier använder sig förskollärare av för att tillgodose alla barns behov i 

en stor barngrupp? 
 
Detta avsnitt är indelat i underrubriker som bygger på strategier som vi har uppmärksammat att 

förskollärare använder sig av. Dessa under rubriker är följande, dela gruppen, hälsa, se och 

bekräfta barnet, organisation och struktur och avslutningsvis vikarier.  

Dela gruppen 

Majoriteten av de intervjupersonerna pratade om att dela barngruppen i mindre grupper som en 

strategi för att hinna se alla barn. Även de pedagoger som svarat på frågeformuläret beskrev att 

de försöker dela gruppen i mindre grupper för att hinna se och bekräfta alla barn. Alla såg 

vinster med mindre gruppindelningar men alla hade inte förutsättningar att göra det i den 

utsträckning de skulle vilja. Från formulärundersökningen så framkom en stor frustration 

gällande förutsättningarna för att hinna se och bekräfta alla barn. Informant (1) skriver att det 

inte alltid är möjligt att dela gruppen i mindre grupper, vilket kan bero på att andra saker 

kommer i mellan eller så finns tiden inte där alla dagar. Informant (3) menar att ”man vänder 

ut och in på sig själv ibland. Tyvärr så ibland är det faktiskt inte möjligt. Det är frustrerande!”. 

 

Informant (5) beskriver att när man lär känna barnen i barngruppen och vet deras olika behov 

så försöker man i största möjligaste utsträckning tillgodose dem. På så sätt kan de också 

organisera barnen i mindre grupper och i olika rum. Informant (12) delger oss att de lättare kan 

upptäcka vad barnen är intresserade och nyfikna av att utforska vidare när man delade in dem i 

mindre grupper. Hon berättar; “Vi jobbar på det sättet att barnen ska få möjlighet att uttrycka 

sig i många olika sätt, alla behöver inte göra samma saker, t.ex. film, måla, rita, drama osv“. 

Intervjuperson (1) betonar att det handlar om förhållningssätt, att vara nära och lyssna men 

också att se det positiva och stärka det hos varje individ. Vidare uttrycker hon att man bör 

fundera över möjligheterna som ges och vad man själv ger, i t.ex. mat och hall situationer, 

“delar man barnen i mindre grupper så har du också där den där kontakten”.  

Hälsa, se och bekräfta barnet 

Intervjuperson (3) menar att för det första så hälsar de på barnen, man visar att man ser dem. 

Man lyssnar på barnen och försöker att hela tiden utgå från dem och deras intresse. Hon berättar 

att de försöker så gott det går att skapa bra förutsättningar för alla barn, samt nyttja de resurser 

som finns att tillgå. Vidare uttrycker hen att de i första hand försöker att prioritera de barn som 

är i behov av extra stöd. Samtidigt poängterar intervjuperson (2) att det är lite upp till var och 

en som pedagog och reflektera över sitt förhållningssätt, och frågar sig “har jag pratat med alla 

barn idag eller har jag det? och varför har jag inte i så fall och reflektera kring det”. Det är i 

linje med förskollärarens profession som betonar vikten av att förskollärarens har ett 

reflekterande förhållningssätt. Informant (8) betonar också om att det hela tiden handlar om att 

möta barnen där de är och uppmuntra dem och se det positiva, “det gäller i alla situationer (mat, 

påklädning, lek, läsvila, utevistelse m.m.)” (Informant, 8). Informant (9;11;15) uttrycker det på 

följande sätt, de “tar ögonblicken och stunder som ges tillvara på bästa sätt för att bekräfta alla 

barnen”. De poängterar vikten av att ”hälsa- prata- skapa kontakt så att barnet känner sig sedd 

och känner sig välkommen till förskolan!”. De betonar även vikten av att ”skapa förtroende, en 

intim känsla av trygghet genom att vara personlig på olika sätt med olika barn”. Att hinna se 
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och möta alla barns olika behov i en barngrupp kan ses som självklart, men det är det inte alltid 

verkligheten. Pedagogens förhållningssätt och dess lyhördhet ses som en avgörande faktor för 

i vilken utsträckning det är möjligt. Majoriteten visar på en stor lyhördhet och dess kompetens 

lyser igenom, även om de uttrycker att det inte alltid är fullt möjligt. 

Organisation och struktur 

En annan förekommande strategi som vi har kunnat se genom vårt material är att de belyser 

organisation och struktur som en förutsättning för att kunna tillgodose alla barns behov i en stor 

barngrupp. Genom en tydlig struktur över hur man organiserar barngruppen under dagen så 

skapas både lugn hos pedagogerna och barnen, man vet vad som förväntas. Informant (20) 

belyser att tydliga mål för verksamheten är en förutsättning där man också kan se till att alla 

barn kan delta på sitt sätt utifrån dess förutsättningar, men att detta också kräver stor anpassning 

från personalens håll. Informant (12; 15; 21) tar upp vikten av väl organiserad verksamhet där 

struktur är en förutsättning för dem för att göra ett bra jobb. De menar att en tydlig struktur 

skapar trygghet hos dem men det ger även trygghet för vikarier. Informant (15) tar upp 

förskolans organisation och förskollärarens uppdrag och menar att det hänger ihop, det 

möjliggör för pedagogen att följa sitt uppdrag. 

Vikarier  

En stor majoritet av materialet som vi fått in visar på att pedagoger upplever att personalbyten 

och vikarier kan skapa en viss oro i barngruppen. Det framgår tydligt pedagogerna upplever att 

barnen påverkas olika av personalbyten. En del barn blir blyga och reserverade medan andra 

inte påverkas alls. “Barn är formbara - Ängsliga barn kan reagera” berättar informant (13) 

samtidigt betonar hen att de försöker ha kända vikarier som barnen känner igen. Via 

frågeformulären framkom det att pedagoger tycker att många vikarier i dag är väldigt proffsiga 

och att de i allra största mån och möjlighet försöker att få samma vikarier för att barnen skall 

känna trygghet och för att kända vikarier redan vet avdelningens rutiner. 

 

“Vi försöker i största möjligaste mån hålla oss till samma vikarier, ibland får vi dem vi önskar 

och ibland inte. Man pratar med vikarien om vad som ska hända, ibland sticker man fram ett 

papper med information, men det kan vara bra att hinna säga och försöka vid olika moment för 

att de skall känna sig trygga och jag tror att barnen också känner sig trygga på det viset” berättar 

intervjuperson (1). Intervjuperson (2) lyfter fram att om barngruppen är trygg och att barnen är 

trygga med varandra så behöver inte barngruppen påverkas så mycket av personalbyten, men 

att den ordinarie personalen är självklart grundtryggheten för barnen. Intervjuperson (5) berättar 

att avdelningen har tre vikarier som de ständigt vänder sig till vid frånvaro från ordinarie 

personal och ifall de inte kan vikariera så jobbar ordinarie personal övertid istället för att ta in 

okänd personal för barnen, för barnets bästa. 
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Sammanfattning 

Pedagogerna som vi intervjuat beskriver att barn påverkas på olika sätt av barngruppens storlek, 

det tysta och blyga barnen är de som påverkas mest. Resultatet av intervjuer och frågeformulär 

visade att majoriteten önskade mindre gruppstorlek än de har idag. De lyfter att många 

kontakter under en och samma dag i en barngrupp kan skapa stress hos barn. De svårigheter 

och utmaningar som pedagoger upplever i vardagen är att hinna se varje enskilt barn och jobba 

i enlighet med förskolans läroplan, vilken skapar stor frustration hos pedagogerna. Vi kunde se 

att pedagogerna försöker lösa det genom att använda sig av olika strategier (dela gruppen, hälsa, 

se och bekräfta barnet, organisation och struktur och vikarier).  
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Diskussion 
Detta kapitel är indelat i två delar, resultat- och metoddiskussion. Kapitlet inleds med en 

resultatdiskussion. 

Resultatdiskussion 
I studiens inledning så skrivs det fram att många pedagoger idag upplever stress med det 

växande barnantalet i barngrupperna och alla dess arbetsuppgifter som följer med pedagogernas 

ökade ansvar. Majoriteten av pedagogerna som deltog i vår studie upplever att de inte hinner 

med att tillgodose alla barns olika behov i en stor barngrupp. De tar upp en önskan om 15 barn 

som det ideala, samt att inga barn ska räknas som halva barn, utan att det skall finnas 15 platser 

och 15 barn. Trots pedagogers önskan om vad som hade varit en optimal gruppstorlek för 

barnen och för pedagogerna utifrån den verksamhet de befinner sig i så menar Rosenqvist 

(2014) att det inte finns någon forskning som säger något om den optimala gruppstorleken för 

barnets bästa.   

 

Resultatet visar även att de flesta pedagoger i frågeformuläret och fyra av de fem intervjuade 

önskar ett mindre barnantal på avdelningen än de har idag. De trodde inte på ett ökat antal 

pedagoger, utan det är barnantalet som behöver minskas för att de skall kunna höja kvalitén i 

förskolan. Det stämmer väl överens med resultatet från Pramling Samuelsson et al. (2015) som 

bygger på Asplund, Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrbys studie från (2001) som visar 

att mindre barngrupper med färre pedagoger är bättre ur ett kvalitetsperspektiv och för barns 

framtida skolprestationer. Det framgick även från informanterna och intervjupersonerna att de 

viktiga aspekter för att kunna tillgodose alla barns behov handlar om pedagogens arbetssätt, 

förhållningssätt och hur arbetet på avdelningen organiseras som avgörande faktorer för, alltså 

förskollärarens kompetens. 

 

Vidare i resultatet framgår att många upplever att de har svårt med att hinna se till det 

individuella barnet i en stor barngrupp. De upplever brist på tid att hinna sitta ner med ett fåtal 

barn åt gången. Det upplever de som frustrerande, då de vill göra ett bra jobb men de har inte 

alltid möjligheten och förutsättningarna för det. En av informanterna i vår studie menar att barns 

trygghet och utveckling inte påverkas i stor grad av barngruppens storlek. Hon menar att det 

handlar om arbetssätt, förhållningssätt och organisation av arbetet är av avgörande betydelse 

för barns trygghet. Det stöds inte av Sheridan, Williams, Pramling Samuelsson (2014) studie 

som visar att stora barngrupper associeras med bristande tid och bristande möjligheter att ägna 

sig åt det individuella barnet, som i sin tur bidrar till stress och känslan av att inte räcka till. 

Förskollärare i deras studie menar även att en del barn blir osynliga i stora barn grupper. Lpfö98 

betonar att omsorg om det enskilda barnet och dess trygghet, välbefinnande och lärande är det 

som skall prägla förskolans verksamhet. Informant (11) menar att ju större barngrupper desto 

mer måste man se till gruppens bästa istället för individens bästa. Melker (2014) poängterar att 

barngruppens storlek påverkar i vilken utsträckning förskollärarna har möjlighet att samtala och 

interagera med barnen samt på vilket sätt samtal blir möjliga. Något som intervjuperson (4) tar 

upp att hon saknar, ”det lilla mötet, där man kan engagera sig i ett barn”. Hon ger även uttryck 

för att, ”visst går det” men inte på samma sätt som förr. Pramling Samuelsson et al. (2015) 

skriver om huvudorsaken till varför förskollärare föredrar mindre grupper i förskolan och precis 
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som pedagogerna i vår studie så önskar de mindre barngrupper för att kunna fokusera mer på 

det individuella barnet. 

 

I resultatet tar informant (8) upp vikten av att möta upp och se barnet där den befinner sig, det 

gäller alla de olika situationer som kommer till uttryck i den dagliga verksamheten. Mårdsjö 

Olsson (2010) menar att pedagogens lyhördhet och flexibilitet är en strategi som handlar om 

att möta varje enskilt barn utifrån dess förutsättningar. Detta menar Kihlbom et al. (2009) är en 

förutsättning för att en god och trygg relation skall kunna etableras. Intervjuperson (3) betonar 

också att det handlar om att visa att de ser alla barn och att man tar in och lyssnar på barnen. 

Barnet behöver möta lyhörda och flexibla vuxna som kan tolka barnet, vad barnet vill och hur 

den mår, en pedagog som respekterar och bekräftar barnet för den det är (Kihlbom et al., 2009). 

 

I resultatet kan man se att majoriteten av de intervjupersonerna och de som deltog i studien gör 

medvetna val att dela in barngruppen i mindre grupper. Den strategin används för att kunna 

tillgodose barns behov i bästa möjligaste mån och det gynnar framförallt de barn som inte tar 

lika mycket plats i en stor barngrupp. Pedagogerna menade att de har större möjlighet att se och 

tillgodose det individuella barnet i en mindre barngrupp. Skolverkets allmänna råd (2013) 

betonar att det är viktigt att ha i åtanke hur många barn och vuxna det individuella barnet 

samspelar med per dag. Många relationer under en och samma dag kan framkalla stress hos 

barn (Johansson & Birkenfalk, 2014). Det framkom även vid intervjuerna att tre av fem 

pedagoger betonar just vikten av en mindre barngrupp för de yngre barnen, för att små barn inte 

orkar ta in för många relationer varje dag. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet betonar samspelet och att lärande sker i ömsesidigt interaktion 

och dialog. De flesta pedagoger som vi har intervjuat anser att dagens barngrupper är för stora 

i relation till personal och yta. ”Man får vandra runt för att hålla allting i schack” (intervjuperson 

3). Vidare önskar hon att det fanns mer tid för att sitta ner med barnen, styra upp lekar och vara 

närvarande under leken. Skolverket (2013) framhåller precis det som intervjuperson (3) pratar 

om och menar att den fysiska miljön kan både skapa hinder och möjligheter för barn beroende 

på hur den är utformad. Om miljön känns otrygg så skapar den hinder för barns fysiska och 

sociala utveckling. 

 

Det positiva pedagogerna kan se med en större sammansättning av antalet barn i en grupp är att 

det finns fler kompisar att välja bland och att ”det finns någon för alla” (intervjuperson 4). 

Pedagogerna menar även att barnen får utbyte av varandra om man är fler och på så sätt lär de 

av varandra. Informant (11) menar även att barnen på en åldersblandad avdelning lär av 

varandra, de får ta del av varandras olika erfarenheter och kunskaper. Utifrån det sociokulturella 

perspektivet och dagens barngrupper så kan man se att det skapas större möjlighet för lärande 

och samspel med andra barn men att dialogen och interaktionen mellan barn och pedagog inte 

är lika vanligt förekommande i en stor barngrupp. Språket som det sociokulturella perspektivet 

förespråkar mellan barn och pedagog blir mer övergripande, när tiden brister för du och jag 

dialog. Pedagogers sätt att försöka organisera barngruppen i mindre grupper görs för att skapa 

bättre förutsättningar för barnen att kunna samspela och leka, för pedagogerna att kunna vara 
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närvarande, observera och ge det individuella barnet utrymme och uppmärksamhet. Det 

sociokulturella perspektivet som läroplanen vilar på bygger på vuxna som ser barnen och dess 

möjligheter men också pedagoger som vet när barnet behöver stöd och uppmuntran för att 

utvecklas. 

 

Citizenchip 

Citizenchip berör hur och på vilket sätt barnen blir aktiva medborgare i sin vardag på förskolan. 

Majoriteten av intervjupersonerna tar upp dokumentation som ett verktyg de använder sig av i 

vardagen för att kunna reflektera kring och synliggöra vad barnen har sett, tänker och utvecklas. 

Pedagogisk dokumentation handlar om att synliggöra hur barn utvecklas och förändrar sitt 

tänkande utifrån sig själva och barns meningsskapande blir på så sätt synligt. Intervjuperson 

(3) menar att det handlar om att lyssna på barnen, utgå ifrån dem och att fortsätta därifrån. Hen 

menar att man måste försöka hitta saker som de ger uttryck för, för att på så sätt tillgodose barns 

behov. Hen betonar att det handlar om att ta barns olika perspektiv och att låta sig påverkas av 

deras tankar och idéer, är ett sätt att låta barnen påverka sin vardag på förskolan. 

 

Genom intervjuerna som vi fick ta del av, framkom även andra perspektiv på hur barnen kan 

bli delaktiga i sin vardag på förskolan. Det framgår att många avdelningar jobbar med 

aktivitetskort där barnen själva får välja aktiviteter som de vill sysselsätta sig med. En strategi 

som bygger både på mindre barnantal i de olika rummen men även barnets rätt att själv 

bestämma över sin aktivitet. I mindre grupper är det även enklare att alla syns och vågar ta 

plats, det bidrar till att barnen får känna sig som en tillgång i barngruppen menar informant 

(15). Pedagoger menar att det är viktigt att låta alla barn få möjlighet att komma till tals på 

exempelvis, samlingar och i andra rutinsituationer. Pedagogerna menar att de på så sätt har 

lättare att upptäcka och få syn på vad barnen intresserar sig för.  

 

Pedagogernas försök att göra barnen delaktiga i vardagen på förskolan handlar om att ge dem 

inflytande att bestämma över aktiveter i vardagen. De skall även få uttrycka tankar, idéer, 

önskemål och intresse som pedagogen skall ta i beaktning för fortsatt arbete och utformning av 

miljön på förskolan. Det går dock inte att frångå att det är pedagogerna som har den 

övergripande makten och ger barnen en viss möjlighet att fatta beslut och påverka vad de vill 

göra. Men precis som James (2011) menar så måste barn i dag ses i relation till den kontext de 

befinner sig i och i viss utsträckning beroende av vuxna. Därför så ses det som självklart att 

pedagogerna på förskolan skapar en vardag för barnen utifrån det de tror är bäst för dem och 

arbetsmiljön på förskolan.  

 

Bowlbys anknytningsteori- utvecklingspsykologi 

Bowlbys anknytningsteori handlar om barns anknytning till en föräldragestalt som i detta fall 

blir pedagogen vid barnets inskolning. För att det skall kunna utvecklas en trygg anknytning så 

krävs det att pedagogen är lyhörd och kan svara upp för barnets olika signaler. Det gäller att 

den kontakten fortsättningsvis bygger på tillit och att den berikas som i vilken relation som 

helst. I takt med att barnet blir äldre så blir barnet mer självständigt, men barnet behöver 

fortfarande pedagogens stöd, tröst och uppmuntran vid olika tillfällen. Formulärsresultatet visar 

att pedagoger upplever att det inte alltid finns tid för att sitta ner med barnen, eller ge barnen 



 26 

den tid de behöver. Informant (5) och (8) betonar att små barn blir lidande då famnarna inte 

alltid räcker till. Pedagogerna ger uttryck för att de gör allt de kan för att tillgodose alla barns 

olika behov. Men i takt med det ökade barnantalet på tre pedagoger som endast är full styrka 

några timmar per dag så är det inte alltid möjligt. Även Broberg et al. (2012) belyser vikten av 

att pedagogen kan svara på barnets olika behov då forskning visar på att ökat antal barn i 

barngruppen ger försämrad kvalitet i pedagogens lyhördhet. Dock så visar vårt resultat på att 

pedagogerna visar lyhördhet men att det är antalet barn per pedagog och tiden som försvårar 

arbetet att tillgodose alla barns olika behov. 

  

Två av de personer vi har intervjuat betonade vikten av mindre barngrupper vid inskolning för 

att barnen skall få knyta an i mindre grupp, vilket de båda refererar till tidigare forskning. 

Intervjuperson (2) berättar om sina tidigare erfarenheter där hon har erfarenhet att barn blivit 

passiva, då de inte var bekväma att leka när de hade många barn runt omkring sig. Broberg et 

al. (2012) menar att det finns en risk med allt för stora barngrupper, då det kan hämma deras 

utveckling. Genom att dela upp barngruppen i mindre grupper kunde intervjuperson (2) se att 

de passiva barnen blev mer aktiva och började leka och utforska sin miljö. 

 

En stor del av intervjupersonerna och informanterna beskriver att gruppen påverkas av 

personalfrånvaro. Personalfrånvaro ersätts idag ofta av vikarier, ibland av kända som barnen 

redan känner till och ibland okända personer för barnen. Kihlbom et al. (2009) menar att ett 

stort bekymmer är att förskolor saknar fasta vikarier, vidare betonar han att fasta vikarier har 

bättre förutsättningar att göra ett bra jobb för att de redan känner till barnen och förskolans 

verksamhet. Många av pedagogerna uttrycker att de i bästa möjligaste mån försöker få kända 

vikarier som barnen redan känner till. Vissa berättar att de alltid ringer till samma personer, och 

en del har redan anställt fasta pooler på förskolan. De upplever att gruppen påverkas av vikarier, 

speciellt de som saknar grundtryggheten, ”en del är väldigt känsliga, andra bryr sig inte alls” 

(informant, 20). Intervjuperson (2) tror att det enskilda barnet inte behöver påverkas så mycket 

av personalfrånvaro om grundtryggheten i gruppen finns. Precis som Skolverkets allmänna råd 

(2013) betonar så ses trygghet och tillit till andra barn i gruppen som viktiga för en positiv 

utveckling och för barns självkänsla. 

 

Genom de intervjuer som vi genomfört har majoriteten av pedagogerna gett uttryck för att 

barngrupperna idag är för stora, de ger uttryck för att de inte hinner tillgodose alla barns behov. 

En pedagog uttrycker “alla famnar räcker inte till” (informant, 6) det får oss att tänka på vad 

skapar vi för människa? Och precis som intervjuperson (4) menar så startar den processen i 

förskolan. Majoriteten av de intervjuade pedagogerna lyfter Lpfö 98 som en bibel, som hjälpt 

dem i deras arbete. Förskollärarens uppdrag i och med den nya läroplanen ställer nya krav på 

förskolläraren vilket gör att pedagogen inte kan vara lika mycket i barngruppen. Idag kan man 

se att det finns kompetens hos pedagogerna men tiden räcker inte alltid till för att verkställa det 

pedagogiska arbetet och samtidigt ge alla barn den uppmärksamhet och tid de behöver, 

framhåller intervjuperson (4). Många visar på att de vill och försöker men i och med 

gruppstorleken som råder och färre pedagoger så är det inte alltid möjligt. Många av 

pedagogerna i formulärundersökningen ger uttryck för en vardag där stress förekommer med 

de vardagliga uppgifterna och med känslan av att inte räcka till. Vi ställer oss frågan om det är 
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pedagogens egna krav som skapar känslan av stress eller är det verksamhetens utformning som 

brister? De pedagoger som ger uttryck för att de inte kan ge alla barn den omsorg de behöver 

eller tillgodose deras behov, gör allt de kan för att göra det i den utsträckning som det är möjligt. 

Vi tror att om pedagogerna ges förutsättningar för att kunna fullfölja sitt uppdrag och om 

barngruppsstorleken minskar, ges det bättre förutsättningar för pedagogen att arbeta med 

läroplanen där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 

 

Under arbetets gång har det skett och det sker fortfarande oroligheter i vår värld. Konflikter i 

världen gör att människor flyr för att söka trygga, stabila hem i andra delar av världen. Sverige 

är ett av de länder som tagit emot flest antalet flyktingar. Med koppling till vårt arbete så får 

det oss att fundera hur regeringen skall kunna lösa att alla dessa barn får plats i förskola och 

skola, ges en god start och den trygghet och omsorg de behöver. Det är lättare sagt än gjort, 

med tanke på de stora barngrupper som råder idag och den brist på utbildad personal som 

framförallt förekommer i storstäder. Politikerna står inför stora utmaningar inom förskola och 

skola för att lösa en bra start i livet och vardag för alla barn. 

Metoddiskussion 
I studien valde vi att genomföra intervjuer med förskollärare för att få ta del av deras perspektiv 

och upplevelser av gruppstorlekens sammansättning och dess påverkan på barns trygghet och 

utveckling. Fördelen med intervjuer var att vi fick ett personligt möte och kunde föra en dialog 

med pedagogerna. Vi anser att det här var en lämplig metod för att få svar på våra 

forskningsfrågor. Fördelar med öppna intervjufrågor är att samtalet blir avslappnat och vi fick 

ta del av mer erfarenheter än enbart frågeställningarna. Trost (1997) betonar att intervjuer ger 

både komplexa och innehållsrika svar. Det ger ett rikt material som kan leda till att man hittar 

intressanta skeenden, åsikter och mönster. Vi upplevde att vi fick ut mycket information av 

samtalen trots kort förberedelse för pedagogerna. Intervjuer som genomfördes i enskilda rum 

gav mer avslappnade och fokuserade pedagoger än när intervjun genomfördes på en avdelning 

där pedagogen hade en barngrupp inne. Pedagogen blev avbruten av barn som ställde frågor. 

Vi blev också påverkade av bakgrundsljud vid åter uppspelningen av intervjun. Vi är nöjda med 

de intervjuer som vi fick ta del av men med ett ökat antal intervjupersoner hade det kunnat ge 

oss ett bredare underlag för studien. 

 

Vi anser även att observation kunde varit en bra metod för att få ta del av pedagogers strategier 

och hur det kommer till uttryck i verksamheten. Detta var vår tanke från början men på grund 

av dålig återkoppling av svar, så föll den möjligheten bort. Istället valde vi att använda oss av 

ett frågeformulär för att ta del av fler pedagogers upplevelser. Fördelarna med frågeformuläret 

var att det var lätt att få pedagoger att medverka, eftersom det inte är speciellt tidskrävande för 

pedagogerna att ge svar på. Vi fick snabbt tillbaka svar, vissa hade skrivit väldigt utförliga svar 

medan ett fåtal endast fyllt i kryssfrågorna. Vi tror att även om frågeformuläret inte är speciellt 

tidskrävande så kan brist på tid förekomma. Vi tror också att det kan bero på pedagogers rädsla 

för att uttrycka sig om deras upplevelser gällande gruppstorlekens påverkan.  
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Reliabilitet och validitet 

Vårt syfte med denna studie var att synliggöra och analysera pedagogers upplevelser av 

barngruppens storlek och dess betydelse för barns trygghet och utveckling. Vi valde att göra 

intervjuer för att få tillgång till förskollärarens perspektiv. För att få ett djupare och mer 

trovärdigt resultat så kompletterades intervjuerna med en mindre frågeformulärs- 

undersökning. Detta gör att studiens validitet ökade när vi kompletterade vår kvalitativa studie 

med ett frågeformulär. 

 

På grund av tidsbegränsningen av arbetet så valde vi att dela ut ett antal frågeformulär till fem 

förskolor vilket kan ha inverkat på svaren om pedagogerna som erhållit formuläret har samtalat 

sinsemellan på avdelningen gällande frågor och svar. Om vi endast hade delat ut ett 

frågeformulär till många olika förskolor hade vi försäkrat oss om att den enskildes uppfattning 

var det som kom till uttryck.  Vid intervjuerna försökte vi göra dem så identiska som möjligt. 

Alla intervjuer spelades in med Iphone för att kunna lyssnas av i direkt anslutning till intervjun. 

En av intervjuerna genomfördes med en barngrupp närvarande i samma lokal. Detta kan ha 

påverkat pedagogens tillgänglighet i tid av genomförande. Detta försvårade även bearbetningen 

av ljuduppspelningen för oss. Men trots detta så har vi getts ett rikt material att sammanställa. 

Under arbetsgången har vi tillsammans intervjuat och bearbetat resultatet och på så sätt har vi 

hela tiden kunnat reflektera och analysera materialet tillsammans. Där av anser vi att 

trovärdigheten i vår studie är hög. 

 

 

  



 29 

Förslag till vidare forskning 
Syftet med denna studie var att synliggöra pedagogers perspektiv på barngruppens storlek samt 

hur de kan se att barns trygghet och utveckling påverkas. Pedagogers olika strategier och hur 

de tillgodoser barns olika behov belyses också i studien. Vi har funderat på om man skulle ha 

tagit till observationer som metod i studien. Det hade varit intressant att observera pedagoger i 

barngruppen och på så sätt hade man kunnat få syn på pedagogers olika strategier, både 

medvetna och omedvetna. Detta att analysera i relation till de strategier som pedagogerna själva 

uttrycker att de gör. Ett annat förslag på vidare forskning som skulle vara intressant skulle vara 

att synliggöra barns perspektiv på den stora barngruppen och hur de själva anser att de påverkas 

av att vistas i en miljö med många kontakter varje dag. Då skulle man behöva rikta sig mot de 

lite äldre barnen som har det verbala språket. Även arbetsmiljön ur buller/ ljud synpunkt skulle 

vara intressant att forska vidare på kopplat till de stora barngrupperna. 

  



 30 

Implikationer för kommande yrke 
Genom att vi fått ta del av vad forskning visar om gruppsamansättning och storlek och dess 

påverkan på barns trygghet och utveckling har vi getts en djupare förståelse för dess betydelse. 

Intervjuerna har stärkt detta och genom att få ta del av verksamma pedagogers perspektiv så 

har vi kunnat koppla ihop verksamheten med vad forskning visar. I och med den nya läroplanen 

skrivs kunskap och utveckling tydligare fram, något som inte får ske på bekostnad av omsorg 

till barnen. Utan trygghet sker inget lärande. Vi tar med oss vikten av att lägga grunden för 

barns trygghet i vårt kommande yrke som förskollärare. Vi ser att många av våra deltagande i 

studien gör sitt yttersta varje dag för att möta och se varje enskilt barn i den stora barngruppen 

och att de försöker göra vardagen till det bästa möjliga för dem. Vi tar inspiration av dem som 

förebilder och hoppas att vi ges förutsättningar för att göra ett lika bra jobb som dem, för att 

kunna tillgodose alla barns behov.  
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 Bilaga 1 

                  Informationsbrev 

  
Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet, Monika Sundelin och Joanna 

Huuva. Vi läser sista terminen på förskollärare programmet och arbetar nu med vårt 

examensarbete. Examensarbetet handlar om att få fatt på förskollärarens perspektiv på 

barngruppens storlek och dess betydelse för barnen. Vårt syfte med detta arbete är: Synliggöra 

och analysera pedagogers upplevelser av barngruppens storlek och dess betydelse för barns 

trygghet och utveckling. 

  

De forskningsfrågor som ligger till grund för vårt arbete: 

· På vilket sätt upplever Pedagogerna att barns trygghet och utveckling påverkas av 

barngruppens storlek? 

· Vilka strategier använder sig förskollärare utav för att tillgodose alla barns behov i en stor 

barngrupp? 

· Hur organiseras verksamheten utifrån barnets bästa och dess behov? 

  

För att vi skall få svar på vårt syfte så skulle vi vilja träffa er för intervjuer under vecka 48-49. 

För bästa förberedelse så bifogar vi intervjufrågorna, vi förutsätter att ni avsätter ca 20 minuter 

för intervjun. Om ni samtycker så använder vi gärna ljudinspelning istället för anteckningar. 

Studien är frivillig att delta i och medverkande har rätt att avbryta sin medverkan när ni så vill. 

Informationen som samlas in används endast i forskningssyfte. Under arbetets gång har ingen 

obehörig tillgång till materialet. När arbetet är färdigställt kommer allt material att makuleras. 

  

Vi hoppas att ni vill vara med och delta i studien. Er erfarenhet och upplevelser är betydelsefulla 

för detta arbete. Vi vill ha svar från er om ni vill medverka eller ej, senast den 23 november 

2015. 

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar 

  

Monika Sundelin, sunmon-1@student.ltu.se 

Joanna Huuva, ojaalo-2@student.ltu.se 

12/11- 2015, Luleå Tekniska Universitet 



 

 Bilaga 2 

Skriftligt informerat samtycke 

 

  

Detta examensarbete handlar om att få fatt på förskollärarens perspektiv på barngruppens 

storlek och dess betydelse för barnen. 

  

Vårt syfte med detta arbete är: Synliggöra och analysera pedagogers upplevelser av 

barngruppens storlek och dess betydelse för barns trygghet och utveckling. 

Jag har blivit informerad om studien. Jag är införstådd med att deltagandet är helt frivilligt. Jag 

är även medveten om att jag när som helst kan dra mig ur studien och att informationen som 

jag delar med mig utav inte används till annat syfte än den studien. 

  

  

Namnteckning…………………………………… 

Ort, datum…………………………………………. 

  

 

 

  

 

 



 

Bilaga 3 

Intervjufrågor 

1. Antal år i yrket? 

2. Hur många arbetar på avdelningen? Hur många timmar per dag är ni full styrka? 

3. Antal barn på avdelningen? Åldersblandad eller homogen barngrupp? 

4. Hur ofta organiseras gruppen i mindre grupper? 

5. Hur upplever ni gruppens storlek? 

Positivt/ negativt? 

6. Hur upplever ni att barnen påverkas av gruppens storlek? 

Positivt/ Negativt? 

7. Vad tycker du hade varit den optimala gruppstorleken? 

8. Hur påverkar gruppens storlek det pedagogiska arbetet? 

9. Hur påverkar gruppens storlek barns trygghet? 

10. Alla barn har olika behov, hur gör ni för att tillgodose alla barns olika behov? Är det möjligt? 

11. Hur påverkar gruppens storlek barns utveckling och lärande? 

12. Hur gör ni för att hinna se och bekräfta alla barn? (strategier) hur vet ni att ni hinner med alla? 

13. Hur upplever ni att barn påverkas av personalbyten? (vikarier) 

14. Hur organiserar ni för barnets bästa när ordinarie personal inte finns på plats? 

15. Hur upplever du att du hinner med alla arbetsuppgifter i vardagen? 

16. Vad är den största utmaningen för dig som pedagog i förskolans verksamhet i relation till 

gruppstorleken? 

17. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja att gruppsammansättningen och verksamheten såg 

ut? 

18. Finnas det någon skillnad idag jämfört med när du börjande arbeta i förskolan, i så fall vad? 



 

Bilaga 4 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är två förskollärarstudenter vid Luleå Tekniska Universitet, Monika Sundelin och Joanna 

Huuva. Vi läser sista terminen på förskollärare programmet och arbetar nu med vårt 

examensarbete.  

Examensarbetet handlar om att få fatt på förskollärarens perspektiv på barngruppens storlek 

och dess betydelse för barnen. Vårt syfte med detta arbete är: Synliggöra och analysera 

pedagogers upplevelser av barngruppens storlek och dess betydelse för barns trygghet och 

utveckling.  

De forskningsfrågor som ligger till grund för vårt arbete: 

• På vilket sätt upplever Pedagogerna att barns trygghet och utveckling påverkas av 

barngruppens storlek? 

• Vilka strategier använder sig förskollärare utav för att tillgodose alla barns behov i en stor 

barngrupp? 

• Hur organiseras verksamheten utifrån barnets bästa och dess behov? 

För att kunna få svar på dessa forskningsfrågor så hoppas vi på att du kan avsätta tid för att 

svara på vårt frågeformulär. Studien är frivillig att delta i och ni som medverkar har rätt till att 

vara anonyma samt rätt att avbryta er medverkan när ni så vill. Informationen som samlas in 

används endast i forskningssyfte. Under arbetets gång har ingen obehörig tillgång till materialet 

och när arbetet är färdigställt kommer allt material att makuleras. 

Vi hoppas att ni vill vara med och delta i vår studie. Er erfarenhet och upplevelser är 

betydelsefulla för detta arbete. Vi vill att formuläret är ifylld senast den 27/11. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Joanna Huuva, ojaalo-2@student.ltu.se 

Monika Sundelin, sunmon-1@student.se 

24/11-2015, Luleå  



 

Bilaga 5 

Frågeformulär 

 

1. Antal år i yrket? 

 

□ 1 år eller mindre □ 2-5 år □ 5-10 år □ 10 eller mer 

 

2. Hur många arbetar på avdelningen? Hur många timmar per dag är ni full styrka? 

 

 

3. Antal barn på avdelningen? Åldersblandad eller homogen barngrupp? 

 

□ 15 eller mindre □ 15-20 barn □ 20 eller mer 

 

4. Hur ofta organiseras barngruppen i mindre grupper? 

 

□ 1 gång/ vecka □ 2 gånger/ vecka  □ 3-5 gånger/vecka 

□ 5 gånger eller mer/ vecka  

 

5. Hur upplever ni gruppens storlek? 

 

Positivt? 

 

Negativt? 

 

6. Vad tycker du hade varit den optimala gruppstorleken? 

 

 

 



 

7. Hur påverkar gruppens storlek barns trygghet? 

 

 

 

 

 

 

8. Alla barn har olika behov, hur gör ni för att tillgodose alla barns olika behov? Är det möjligt? 

 

 

 

 

9. Hur gör ni för att hinna se och bekräfta alla barn? 

 

 

 

 

 

10. Hur upplever ni att barn påverkas av personalbyten? (vikarier) 

 

 

 

 

 

11. Vad är den största utmaningen för dig som pedagog i förskolans verksamhet i relation till 

gruppstorleken? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


