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Abstrakt   
 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares arbetssätt vid stora barngrupper samt hur de 
arbetar mot riktlinjer och mål i förskolan. Förutom det undersöks även vilken roll ramfaktorer har vid 
hantering av stora barngrupper. En större barngrupp menas i denna studie de barngrupper i förskolan 
som har fler barn än Skolverkets rekommendationer. Studien baseras på kvalitativa intervjuer. 
Litteraturgenomgång belyser det ramfaktorteoretiska tänkandet, påverkan av storlek på barngruppen, 
arbetssätt samt ramar för verksamheten. I studien framkom att förskollärare känner sig otillräckliga 
men att de även har arbetssätt som reducerar antalet barn till mindre grupper för att kunna sträva mot 
styrdokumentens intentioner. Denna studie visar att det finns en påverkan på barngruppen om det är 
fler antal barn än rekommenderade, förskollärare hinner inte alltid se vad som sker men även blir 
ljudnivån hög samt att det bidrar till en stressig miljö, för så väl barn som personal. Å andra sidan är 
antalet barn inte alltid det som avgör om en barngruppen upplevs som stor eller inte. Positiv påverkan 
på barngrupper i förskolan med större antal barn är en bredare kamratkultur och att de får lättare att 
finna vänner. Arbetssätt som förskollärare använder sig av är exempelvis valtavlor, uppdelningar av 
olika slag, välplanerade aktiviteter. Dessa arbetssätt styrs av ramfaktorer.  
 
 
Nyckelord: Förskollärare, ramfaktorer, arbetssätt  
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Inledning   
 
” […]ett riktmärke för antal barn i en barngrupp i förskolan sättas till 6–12 för barn i 
åldern 1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år” (Skolverket, 2013:21).  

 
Ovanstående citat (Skolverket, 2013) belyser ett strävansmål för barngrupper inom förskola. 
Det är med andra ord sex till tolv barn på småbarnsavdelningar samt nio till femton barn på 
storbarnsavdelningar. Dessa strävansmål blir inte alltid uppfyllda och av egen erfarenhet finns 
det förskolor som har upp emot tjugotvå barn på storbarnsavdelningar och upp emot sjutton 
barn på småbarnsavdelningar. Detta är erfarenheter som jag har som att arbeta som vikarie vid 
personalbrist och leder fram till att jag ser det som intressant att studera barngruppernas 
storlek och hur personal hanterar detta. Mitt fokus i denna studie handlar om de barngrupper 
som har fler barn än Skolverkets strävansmål. En större barngrupp betyder i denna studie de 
barngrupper som har fler barn än det antal som Skolverket rekommenderar. Studien kommer 
handla om hur förskollärarna arbetar i verksamheten för att förhålla sig till styrdokument och 
hur de arbetar som ett arbetslag för att bibehålla ett kvalitetsarbete. Denna undersökning blir 
ett verktyg till ett tillvägagångsätt för anpassning av stora barngrupper. Hur hanterar 
förskollärare en barngrupp med antalet närmare tjugo och det arbetar endast cirka fyra 
pedagoger? Hur kan förskollärare se, höra och respektera alla barn, som läroplanen belyser, 
då antalet är högre än rekommendationerna (Skolverket, 2013)?  
 
Studien avser finna de arbetsverktyg som förskollärare kan använda under deras yrkesliv vid 
stora barngrupper. Många gånger tenderar jag som vikarie att känna mig otillräcklig i 
situationer då det är personalbortfall såväl som stora barngrupper. Hur kan jag då arbeta för 
att vara tillräcklig? Ett annat examensarbete har ett liknande ämne. Där undersöktes vilka 
faktorer som påverkar storleken av barngrupper i förskolan. Deras intresse var hur de 
pedagoiska arbetet sker i förskolan med stora barngrupper (Midenborg & Karlsson, 2015). 
Detta är intressant med tanke på att fokus i min studie kommer ligga på arbetssätt i 
verksamheten samt ramfaktorer. De skiljer sig men har ändå liknande punkter och därför 
kommer jag använda mig av den uppsatsen som stöd samt i jämförelsesyfte.  
 
 
Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om förskollärares arbetssätt vid arbete med 
stora barngrupper samt hur förskollärarna arbetar mot riktlinjer och mål i förskolan. En annan 
aspekt är att undersöka vilken påverkan en stor barngrupp har för förskollärare och 
barngruppen i förskolan. Till syftet knyts följande forskningsfrågor: 
 

• Hur påverkas verksamheten i förskolan av en stor barngrupp?  
• Hur arbetar förskollärare med dessa barngrupper?  
• På vilka sätt påverkar ramfaktorer verksamheten i stora barngrupper?  
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Bakgrund  
 
I följande avsnitt redovisas tidigare forskning, litteratur och styrdokument från Skolverket. 
Först presenteras den teoretiska utgångspunkten och därefter tidigare forskning.     
 
Teoretisk utgångspunkt  
 
Denna studie bygger på ett ramfaktorteoretiskt tänkande. Broady (1999) beskriver att 
ramfaktorer innebär de faktorer som kan spela roll vid undervisning. Med andra ord faktorer 
som är runt omkring en barngrupp och som kan begränsa såväl som ge möjligheter i 
lärandesituationen (Broady, 1999). Ramfaktorer är de faktorer som, i en förskolemiljö, blir en 
ram som förskollärare förhåller sig till. Dahllöf (1999) förklarar att ramfaktorer handlar om 
tid, barngruppsantal, personaltäthet, rumsstorlek etc. Med andra ord hur lärare kan arbeta 
inom de ramar som finns. I detta fall, sträva mot mål och riktlinjer i en stor barngrupp och 
arbeta inom de förutsättningar som ges. Dahllöf (1999) belyser dock att ramfaktorteorin i sig 
bör betraktas snarare som ett ramfaktorteoretiskt tänkande. Detta teoretiska tänkande tolkas 
utifrån syfte, frågeställningar samt undersökningen.        
 
Lundgren (1999) belyser även att ramfaktorteoretiskt tänkande handlar om hur ramar skapar 
eller inte skapar möjligheter. Om en lärare å andra sidan har ett specifikt mål att sträva efter 
måste ramarna anpassas för att målet ska vara genomförbart. Alltså att utbildning och 
undervisning handlar om hur läraren hittar möjligheter inom den ram som finns (Lundgren, 
1999). 
 
Påverkan av barngruppens storlek  
 
Barngruppernas storlek i förskolan tenderar att variera runt om i landet. Vid en statistisk 
undersökning 2013 framgick det att arton procent av de olika barngrupperna i landet hade 
tjugo barn eller fler i sin barngrupp (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015). 
Beroende på hur många barn det är i en barngrupp kan det vara svårt att kommunicera och se 
det individuella barnet. Storleken på en barngrupp kan även bidra till att alla barn inte får 
tillgång till samma saker, såsom material eller utrymme. Inflytande som delaktighet är en 
viktig aspekt i förskolan som förskollärare påpekar minskar då det är fler barn i en barngrupp 
(Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Barngrupper med färre antal barn får en mindre stressig 
miljö samtidigt som att barnen tenderar att vara mer samarbetsvilliga gällande olika 
aktiviteter. Grupper med större antal barn än rekommendationerna kräver en ordentligt 
planerad struktur under dagen. Rent generellt vid en stor barngrupp är det svårare att se vad 
som faktiskt händer under dagen på förskolan. Dessutom beskriver Pramling Samuelsson 
m.fl. (2015) att förskolläraren får svårt med att lära känna, komma nära samt bygga en 
relation med det individuella barnet. På grund av detta kan det stora antalet barn upplevas som 
hinder vid strävan mot styrdokument (Pramling Samuelsson m.fl., 2015).    
 
Skolverket (2013) har gjort en undersökning angående storlek i förskolegrupper där de 
belyser följande;  
 

Skolverket har på uppdrag av regeringen kartlagt aktuell pedagogisk samt utvecklings- 
och socialpsykologisk forskning kring barngruppernas storlek i förskolan. Av 
kartläggningen framgår bland annat att en hel del forskning problematiserar effekten av 
stora och små barngrupper och att det finns en samstämmighet inom forskningen om att 
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frågan är komplex samt att det är många kvalitetsfaktorer som styr när en barngrupp kan 
anses vara lagom stor (Skolverket, 2013:18).   
 

Antal personal i en barngrupp är en viktigt ram såväl som att barngruppens antal spelar roll 
anser Skolverket (2013). Förskollärare har strävansmål i förhållande till läroplanen samt 
ansvarar för att dessa uppfylls. Däremot är personalens erfarenhet och arbetslagets 
kommunikation även viktiga punkter i ett kvalitetsarbete. Skolverket belyser att barngruppens 
storlek är viktigare ur ett pedagogiskt perspektiv än personaltätheten. Således att mindre 
grupper med samma antal personal är bättre. Oavsett vad som definieras som en lämplig 
barngrupp handlar det om att anpassa till förskolors förutsättningar, dessa kan variera från 
förskola till förskola. Skolverket påpekar att; ”Förutsättningarna varierar från grupp till grupp 
och från tid till annan” (Skolverket, 2013:19). Här menas därför att olika förskolor har olika 
förutsättningar och därför kan det se olika ut.  
 
Storlek i barngruppen bör påverkas av deras ålder, att ju yngre de är desto mindre bör 
barngruppen vara. Skolverket (2013) belyser ett riktmärke för barngruppers storlek där barn 
med åldern ett till 3 år ska vara 6 till 12 barn och barn som är 4 till 5 år ska vara 9 till 15 barn 
(Skolverket, 2013). För att definiera om en barngrupp är större eller mindre handlar det om 
vad som görs och hur det görs. En barngrupp kan upplevas som liten om pedagogerna inte 
behövs medan en grupp kan upplevas för stor om pedagogerna arbetar för mycket, blir 
stressade och inte hinner arbeta med barngruppen (Pramling Samuelsson, Williams & 
Sheridan, 2016).  
 
Det är en stor process för barn att skapa vänskapsrelationer i förskolan förklarar Corsaro och 
Eder (1990). När barnen har etablerat en relation, förstår de innebörden av att dela med sig, 
lita på någon samt vilja markera att det är ens vän (Corsaro & Eder, 1990). Å andra sidan kan 
det vara lättare att komma undan med utfrysning vid ett större antal barn i en barngrupp. Som 
nämnt ovan är relationer mellan barnen viktiga för dem och det kan vara svårt för 
förskollärare att se de barn som är utanför kamratkulturen. Öhman (2008) menar att barnen 
ständigt försöker hitta vänskapsrelationer och därför kan de även tendera att bli utanförskap i 
processen. För att ett barn ska bli en del av gemensamheten måste barnet visa upp sig, visa 
sina färdigheter och erfarenheter på rätt sätt (Öhman, 2008).  
 
Arbetssätt och strategier  
 
Förskollärare i verksamheten ska ha ett etiskt synsätt som inte har någon form av utfrysning 
eller kränkning (Öhman, 2008). Detta då barn behöver få stöd med sina vänskapsrelationer 
och inget barn ska behöva vara utanför, vilket även läroplanen belyser; ”Förskollärare ska 
ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ges goda förutsättningar att 
bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i gruppen” (Skolverket, 2010:11).  
 
Ett examensarbete som handlar om förskollärares anpassning till det pedagogiska arbetet och 
barngruppens storlek belyser att gruppindelning kan vara en tydlig strategi. Denna 
gruppindelning kan ske på olika sätt, antingen var det ett arbetssätt genom hela avdelningen 
eller så användes det vid strukturerade aktiviteter (Midenborg & Karlsson, 2015). 
Gruppindelning blir en strategi för att sträva efter läroplanens intentioner att få se, höra och 
lyssna till det individuella barnet (Skolverket 2010). Förskollärare brukar generellt kunna dela 
upp barnen i åldergrupper, mindre projektgrupper men också genom strukturerade aktiviteter 
och rutiner. Dessa strategier kan kallas för förskolans formella struktur som förskollärarna 
bestämmer. I en informell stuktur får barnen välja vem de vill leka med och därav får barnen 
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inflytande (Öhman, 2008).  
 
Ramfaktorer 
 
Ett essentiellt begrepp är strukturella faktorer, med detta innefattar yttre förutsättningar såsom 
politiska beslut. Dessa beslut är sällan något en förskollärare kan förändra och göra någonting 
åt. Mårdsjö (2004) påpekar; ”Exempel på strukturella faktorer är utbildning, organisation, 
personaltäthet samt antal barn i barngruppen” (Mårdsjö, 2004:8). Andra exempel på 
ramfaktorer som påverkar verksamheten är brist på utrymme samt trängre lokaler. Persson 
(2012) beskriver att förskolor idag ofta är byggda för mindre barngrupper, då barngrupperna 
var mindre förr. Detta blir en begränsning eftersom att det inte går att arbeta såsom 
förskollärare önskar. Dessutom blir det höga ljudnivåer som förekommer och påverkar 
förskolans inomhusmiljö (Persson, 2012). Det ramfaktorteoretiska tänkandet belyser aspekter 
som undervisningens tid, barngruppsantal och rum i förskolan i detta sammanhang (Dahlöf 
1999).  
 
Regler och struktur i förskolan är viktiga faktorer. I Amerika och Italien finns på vissa 
förskolor en regel att barnen inte får ta med personliga leksaker in på avdelningen. Tar de med 
sig personliga leksaker till förskolan, får dessa ligga på hyllan tills dagen är slut. Dessa 
leksaker blir attraktiva för andra barn då det inte är ett material de är vana att se på 
avdelningen. Detta kan i sin tur leda till konflikter som kan påverka hela barngruppen 
(Corsaro & Eder, 1990).  
 
Vetenskapsrådet (2015) har i en av sina studier kommit fram till att de pedagogiska 
processerna är det som ska fokuseras på i förskolan. Strukturfaktorer är dock något som kan 
skapa möjligheter samt hinder för de pedagogiska processerna i förskolan, exempelvis tid i 
barngruppen. Dessutom är planeringstid en viktig tid för förskolläraren att reflektera, 
strukturera och planera i verksamheten och kan bli lidande som en strukturfaktor. Det är 
därför inte alltid en självklarhet att kunna ta ut sin planeringstid, vilket kan variera runt om i 
landet. Då det är tillräcklig personaltäthet blir det mera tid och lugn för att lära känna det 
individuella barnet, ta ut sin planeringstid etc (Vetenskapsrådet, 2015).   
 
Sedan läroplanen för förskolan reviderades 2010 har det pedagogiska uppdraget förstärkts, 
vilket betyder att förskollärare behöver mer kunskap och kompetens kring olika områden och 
ämnen. Exempelvis har naturvetenskap, matematik, teknik och språk fått större utrymme i 
läroplanen (Skolverket 2010). Vetenskapsrådet (2015) belyser att arbetslag rent generellt har 
fått ett större ansvar för förskolans pedagogiska verksamhet, att följa utvecklingen och 
dokumentera samt reflektera den. Dessutom visar det sig att högre utbildning spelar roll för 
reflektionsförmåga, för att kunna tolka läroplanen etc. Det handlar inte enbart om utbildning 
utan även om engagemang för arbetssätt i barngruppen (Vetenskapsrådet, 2015).   
 
Ekonomin i en förskola har betydelse för de möjligheter som skapas. Verksamheten i  
förskoleklasser påverkas av de offentliga resurer som erbjuds. Försämrad ekonomi har lett till 
stora barngrupper (Ekström, 2007). Ekonomi är en faktor som påverkar barngruppen och 
personaltäthet. Vetenskapsrådet (2015) nämner även att det inte endast är personaltätheten 
som påverkar verksamheten utan även barngruppens sammansättning, kompetensen hos 
förskollärare samt storleken på avdelningen.  
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Metod  
 
I detta avsnitt presenteras valet av metod, kort information om informanterna, urvalet, 
metoddiskussion och de etiska principerna. Insamling av data är kvalitativ data som sker i 
form av intervjuer. Det kommer konstrueras intervjufrågor samt 5 intervjuer med olika 
informanter. Kort information om informanterna visas i tabellen nedan. Detta avsnitt skrivs 
delvis i dåtid eftersom det handlar om genomförande och tillvägagångssätt.   
 
Intervju   
 
Intervjuer är valet av metod i denna studie med tanke på att studien handlar om hur 
förskollärare kan arbeta med stora barngrupper och hur de strukturerar upp verksamheten. 
Dessutom handlar det om hur förskollärare ser på ramfaktorerna och dess inverkan på den 
pedagogiska verksamheten. Det handlar därför om förskollärarens arbete och syn vilket 
kräver intervjuer för att få svar ur deras perspektiv (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014).  
 
Genom kvalitativa intervjuer av aktiva förskollärare bildas en uppfattning om verksamheten 
och hur de själva arbetar med barngruppens storlek. Kunskap handlar ofta om andras 
erfarenheter som förs vidare vilket är det som strävas efter. De kvalitativa intervjuerna strävar 
efter friare frågor som lämnar utrymme för informanten (Johansson & Svedner, 2010). Vid 
intervjun var det viktigt att tänka på pauser, tonfall osv.  
 
Urval och informanter 
 
Informanterna är fem stycken verksamma förskollärare från två förskolor i norra Sverige. 
Anledningen till att jag valde två förskolor var att jag ville studie två olika verksamheter. 
Dessutom ville jag se två avdelningar på en förskola och tre på den andra förskolan för att se 
hur de skiljer sig fastän två eller tre av förskollärarna arbetar på samma förskola. På så vis 
belyses även hur de kan arbeta lika och olika fastän de har samma förskola men olika 
avdelningar. Informanterna har en erfarenhet från förskolan som varierar mellan två till 
tjugoåtta år. Tabellen nedan visar information om informanterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Fingerade namn 
2 All personal arbetar inte 100%, vilket innebär att det inte är fyra heltider exempelvis Kajsas avdelning. +1 i 
denna kontext betyder att de har en resursperson, det vill säga en extra person till ett barn i behov av särskilt 
stöd, men jag vet inte omfattningen.  

 
 
 
 
Namn1 

 
 
 
 
Yrke 

 
 
 
 
Avdelning 

 
 
 
 
Antal 
barn 

 
 
 
 
Omfattning 

 
 
 
 
Antal 
personal 2 

Kajsa Förskollärare 5-6 års 21  100% 4 (+1) 
Ronja Förskollärare 3-4års 21  100% 4 
Patrick Förskollärare 1-2 års  15 100% 5 
Daniel Förskollärare 3-5 års 22 100% 4 
Tova Förskollärare 2 års 15 100% 4 
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Genomförande 
 
Efter att ha valt fokus på studien ville jag först läsa tidigare forskning angående gruppstorlek 
för att få en bredare uppfattning och kunskap. Sedan började jag skriva frågor som var 
relevanta och intressanta. Som nämnts innan valde jag kvalitativa intervjuer (Johansson & 
Svedner, 2010) där frågorna var öppna och lämnade utrymme för förskollärarna och deras 
tankar.  
 
Förskolorna kontaktades via telefon då det tenderar att ta tid att få svar via mail. De två första 
förskolorna jag ringde gick med på intervjuer, tre stycken på den ena och två stycken på den 
andra. Därmed kunde jag undersöka två olika förskolekontexter.  
 
Efter att ha format en intervjuguide (se bilaga 3) skrev jag ett informationsblad (se bilaga 1) 
som beskrev studiens syfte och de etiska principerna, därefter skickade jag ut dessa till 
informanterna. Sedan formulerade jag en samtyckesblankett (se bilaga 2) som informanterna 
skrev under. Med underskriften visar dem att de tagit del av de etiska principerna, att de kan 
avbryta när de vill och att det är en frivillig intervju (Vetenskapsrådet, 2002). Förskollärarna 
fick själva välja plats för intervjun och det blev ett mötesrum de har på ena förskolan och på 
andra förskolan blev det planeringsrummet. Intervjuerna spelades in via min telefon men även 
via min dator så att jag hade två inspelningsapparater om någon av dem skulle sluta fungera 
under intervjun. Innan vi började godkändes användningen av inspelningen. Tiden för 
intervjuerna varierade, från tjugo minuter och upp mot fyrtio minuter. Eftersom det var en 
kvalitativ intervju med öppna frågor var det vissa som hade mer att prata kring ämnet och 
vissa var rak på sak. 
 
Intervjuerna transkriberades på ett dokument där talspråket togs med. Därefter valdes att 
använda samma rubriker i litteraturgenomgången som i resultatdelen för att koppla dem mot 
varandra. Därmed var teman redan uttänkta från tidigare forskning som sedan används vid 
analysen. Denna metod kallas riktad innehållsanalys och är den jag utgått ifrån vid analys för 
resultat i denna studie (Hsieh & Shannon, 2005). Jag tog ut det essentiella från 
transkriberingen i relation till syfte och frågeställningar och sedan la jag det under de teman 
som empirin handlade om. Därefter läste jag igenom, använde det centrala för min studie och 
skrev det till en beskrivande text samt skrev ut direkta citat för att tydliggöra förskollärarnas 
åsikter. Vid resultatredovisningen analyseras resultat i förhållande till tidigare forskning och 
de teman som konstruerades vid den riktade innehållsanalysen.  
 
Metoddiskussion  
 
Intervju som metod i detta avseende fungerade bra, detta med tanke på att frågorna till denna 
studie är utifrån en förskollärares perspektiv. Det handlade om att få reda på vad en 
förskollärare tänker, hur en förskollärare arbetar osv. Det tog lång tid att transkribera 
intervjuerna men å andra sidan är det ett lättåtkomligt material. Det gav dessutom utrymme 
för att faktiskt lyssna på vad informanterna hade att säga. Genom att spela in intervjun och 
endast lyssna var det även lättare att finna följdfrågor på det som sas.   
 
Det var svårt att vara helt neutral under intervjuerna. Ofta finns en förutfattad mening kring 
barngruppens storlek exempelvis och därför finns den inställningen redan från början. Jag höll 
med och nämnde att det var intressant osv vilket inte heller är neutralt. Dock är det svårt vid 
sociala interaktioner att hålla sig helt neutral, speciellt då jag har erfarenhet i 
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förskoleverksamheten och kan relatera och förstå vad informanten menar. Samtidigt kan det 
ses, att jag delar mina egna erfarenheter, som något som kan berika och utvecklar 
intervjuerna. Dessutom var det svårt då inte alla informanter hade lika mycket att säga och 
sedan dela in lika i resultatredovisningen. Denna aspekt hade jag inte tänkt på innan 
intervjuerna och kom på mig själv med under tiden då intervjuerna utfördes. Istället försökte 
jag fokusera på det som sades och ställa neutrala följdfrågor.  
 
Vid insamling av tidigare forskning insåg jag att det inte finns mycket litteratur samt tidigare 
forskning om arbetssätt för förskollärare i för stora barngrupper i förskolan. Avsnittet om 
arbetssätt i litteraturgenomgången är kort för att det var svårt att hitta material om just detta. I 
intervjuguiden lades därmed vikt vid arbetssätt i verksamheten ur förskollärarnas perspektiv, 
vilket gav mer inblickar i problemet.  
 
I informationsbrevet som skickades ut hade jag skrivit att intervjun skulle ta mellan fyrtio-
femtio minuter. Vissa intervjuer tog tjugo och vissa tog fyrtio, men jag såg det som viktigt att 
förskollärarna förstod att intervjuerna kunde ta tid, så att de inte blev stressade.  
 
Då frågorna jag ställde var öppna frågor insåg jag mot slutet vikten av spontana följdfrågor. 
Hur menar du? Eller, vill du vidareutveckla? Genom att kunna ta fatt på det som sas och gå 
vidare blev det en djupare reflektion hos informanterna. Min allra sista fråga var om det fanns 
något annat informanten ville tillägga. Denna fråga är essentiell med tanke på att det ska vara 
en kvalitativ intervju men även att förskolläraren kanske hade en situation i barngruppen 
denne ville ta upp, men då frågorna tenderar att vara riktade kan det vara svårt. Genom 
kvalitativ intervju men även genom följdfrågor i stunden fick jag olika perspektiv, tankar och 
arbetssätt.  
 
Studien har en hög tillförlitlighet, validitet, med tanke på att informanterna är verksamma 
förskollärare och deras svar tyder på stor erfarenhet. Dessutom har jag bemödat mig att förstå 
vad informanterna berättar, bland annat genom att ställa följdfrågor. Trovärdigheten, 
validiteten, hanterar jag genom att göra arbetet tydligt och transparant för läsaren (Patel & 
Davidsson, 2003).   
 
Etiska ställningstaganden 
  
Vid exempelvis intervjuer är det viktigt att tänka på individskyddskravet. Detta krav kan 
kategoriseras in i fyra olika riktlinjer, vilket är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med andra ord, att informanterna ska få all 
information, godkänna intervjun, vara anonyma, kunna avbryta när som helst samt att det är 
frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har fått andra namn i denna studie för att 
bibehålla deras anonymitet samt nämns inga namn på förskolor. 
 
Innan intervjun får informanterna först information om vad det kommer handla om samt deras 
rättigheter från individskyddskravet. De får därefter skriva på ett samtyckesintyg som visar att 
de förstått information om att de är anonyma, de får avbryta när de vill osv. I denna studie 
finns ett diagram över viktig information kring informanterna, dock har jag valt att inte skriva 
ut exakt vem som har många års erfarenhet, då andra då kan lista ut vem det är. Därför skrevs 
det ut i texten mellan vilka år alla har arbetat inom förskola. Förutom detta är namnen för 
informanterna fingerade och de heter annat i verkligheten.  
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Resultat & Analys  
 
I följande avsnitt kommer intervjuerna att redovisas. Detta sker under ett antal rubriker för att 
ge en överblick om de ämnen som belyses. De namn som används i denna redovisning är 
uppradade i en tabell för att tydligt kunna redovisa de olika informanternas kunskap. Viktigt 
att ha i åtanke vid denna resultatdel är att vissa informanter inte tar upp lika mycket som andra 
och därför finns vissa namn inte med lika mycket som andra.  
 
Förskollärares tankar om påverkan av barngruppens storlek 
 
”Just vid övergångar. När barnen har svårt att veta vad de ska göra” påpekar Kajsa blir en 
negativ effekt då barngruppen känns stor. Övergångarna, som exempelvis tvätta händerna 
efter frukosten, kan bli röriga då flera barn går samtidigt. Ronja förstärker detta genom att 
påpeka att vissa barn tycker om att leka med vatten medan de tvättar händerna och vissa inte 
alls tycker om att få vatten på sig, vilket i sin tur skapar konflikter och otrygghet. Även de 
andra informanterna nämner övergångar som en påverkan på barngruppen med tanke på 
antalet barn.  
 
Förutom övergångar belyser Kajsa att hörselskador är vanligt hos förskollärare på grund av en 
ständigt hög ljudnivå, speciellt i inomhusmiljön, som även det är en effekt av fler antal barn i 
en barngrupp. Kajsa fortsätter genom att tänka tillbaka när hon först började arbeta som 
förskollärare; ”Just på grund av ljudnivån var man helt slut i huvudet”. Hon belyser att då 
ljudnivån blir hög, blir det utmattande och då hon väl kom hem i början av sin yrkeskarriär 
var hon trött och ville lägga sig direkt efter jobbet fastän hon hade sovit en hel natt. Ljudnivån 
är även det Persson (2012) belyser då han påpekar att det är för små lokaler för de antal barn 
som finns på förskolan.   
 
Patrick förklarar att små barn, de yngre barnen på hans förskola, går miste om vissa 
omsorgssituationer då det är fler barn än Skolverkets riktmärke. Vid påklädningssituationerna 
behöver alla hjälp, likaså vid blöjbyten och lunchen. Han fortsätter att nämna;  

 
Och det här med att famnarna ska räcka… om det är många ledsna, så det är ju mycket 
den biten, att… det är jättehemskt de situationer då det är många som gråter och så ska 
man som på något sätt kunna avgöra vem som är i störst behov av tröst. Alltså det är inte 
kul den känslan, att okej… du är bara lite ledsen du får vänta. 
 

Därför handlar det om omsorg, när Patrick känner att inte alla knän räcker till alla barnen och 
alla armar inte räcker ut till alla som kanske behöver det. Detta belyser även Pramling m.fl. 
(2015) som lyfter svårigheten att se det individuella barnet. Om inte knän räcker till, alla 
armar inte räcker till, tyder det på tidsbrist för att se alla barn (Pramling Samuelsson m.fl., 
2015).  
 
Ronja tänker å andra sidan tvärtom och nämner; ”Jag tänker att en liten grupp kan också vara 
stor. Det har inte med antalet barn och göra utan det har med behovet att göra […]”. Hon 
förklarar att beroende på förskolans förutsättningar, beroende på barngruppen, kan även en 
liten grupp barn kännas stor och vice versa. Hon fortsätter dock och nämner att tjugoen barn i 
en barngrupp är tillräckligt och att det inte ska vara fler än det. Ronja belyser även att det 
beror lite på vilka dagar och vilka barn som fysiskt är på plats och det kan se olika ut 
beroende på barns olika behov. Skolverket (2013) menar även att det är många 
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kvalitetsfaktorer som spelar in för att en barngrupp ska vara lagom, alternativt stor eller liten 
(Skolverket, 2013). Detta förstärker Ronja genom att påpeka att det inte är antal barn utan 
behovet som styr om en barngrupp är stor eller inte. Pramling m.fl. (2016) belyser även att det 
är förutsättningarna och behovet som styr.    
 
Kajsa påpekar begreppet mångfald och förklarar att eftersom deras förskola har en hög 
mångfald kan barnen lära av varandras kulturer. Dessutom beskriver hon att ” […] desto fler 
man är desto större variation finns det också”. Ur den aspekten blir det fler kamratkulturer vid 
en stor barngrupp. Tova stärker detta genom att belysa att om det är små barngrupper kan det 
bli att något barn inte har en kompis. Flera av informanterna nämner att barnen får lättare att 
bilda relationer med de andra barnen. En annan gemensam nämnare är att barnen får chansen 
att lära av varandra samt om mångfald. Det är den största positiva aspekten av att ha en stor 
barngrupp som informanterna påpekade. Corsaro m.fl. (1990) menar att det är viktigt för barn 
att etablera relationer i förskolan och ta del av en kamratkultur, vilka finns fler av vid stora 
barngrupper. Å andra sidan kan barn hamna utanför på grund av att det är fler antal barn än 
rekommendationerna och förskollärare inte alltid ser allt som händer (Öhman, 2008).    
 
Förskollärares tankar om arbetssätt och strategier  
 
I form av arbetssätt för att strukturera upp en dag som dessutom strävar efter läroplanen 
nämner Kajsa att de använder sig av ”valtavla”. En ”valtavla” är en tavla på avdelningen som 
visar de olika rummen och de aktiviteter som kan utföras i de rummen. Det finns även ett visst 
antal prickar vid varje rum/aktivitet som visar hur många barn det kan vara i varje rum. På så 
vis får barnen inflytande och får välja vad denne vill göra samtidigt som barngruppen delas 
upp i mindre grupper. Kajsa påpekar att de även delar upp gruppen på olika stationer då de 
inte använder ”valtavlan”. Detta medför en lugnare miljö och pedagogerna kan då välja att 
vara i olika rum tillsammans med barnen. Här finns utrymme för utveckling och lärande och 
pedagogerna kan fokusera på det individuella barnet. Daniel påpekar att de även har en 
”valtavla” på deras avdelning, skillnaden här är att; ”Första stunden bestämmer vi vart de ska 
vara och med vem för att de ska prova på att vara med olika kompisar och prova på olika 
aktiviteter. Sen får de byta själva, fram till mellis”. På så vis får barnen då utmana sina 
kamratkulturer och våga prova på de olika aktiviteterna som finns men även lämnas utrymme 
för inflytande då barnen själva får bestämma.  
 
Ronja belyser att på hennes avdelning arbetar de strukturellt, med tydliga regler och gör 
samma sak varje dag. De planerar utifrån att de är 3 stycken som arbetar då de egentligen ska 
vara 4 som arbetar. På så vis är det kontrollerbart om personal är sjuk eller ledig, samtidigt 
som det blir en utöver då alla är på plats. Ronja beskriver processen genom att belysa 
följande;  

 
Vi har ju, till exempel vid maten så har vi tre bord, då är vi fyra pedagoger. Så finns en 
som är tillgänglig för att ta hand om den som blir färdig snabbt. Den som inte kanske vill 
äta den dagen eller när vi är på väg och gå och tvätta oss så finns det en pedagog som är 
direkt och kan följa med. Och då blir det inte en grupp ensamma barn när man ska tvätta 
sig och där det kan hända saker. Så vi finns med där vi ser att det finns behov.  
 

För att fördjupa detta delar de även upp barngruppen genom att halva går ut och halva stannar 
inne. Ronja påpekar även att uppdelning av gruppen är; ”[…] en förutsättning för att man ska 
få både ljudnivån lägre och hinna se alla barn”.  Fler informanter påpekar ”halva gruppen inne 
och halva gruppen” ute som en strategi de använder sig av på sina avdelningar. Patrick menar 
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att de använder uppdelning av barngruppen för att finna ett lugn, att de barn som är inne då de 
andra är ute får ett större spelrum samt möjlighet till lugn lek. Midenborg och Karlsson (2015) 
påpekar att deras resultat visar att förskollärare använde gruppindelning som en strategi för att 
hinna se alla barn. Detta sammanstämmer med att flera informanter belyst gruppindelning 
som en strategi för att arbeta mot styrdokumentens intentioner.  
 
När det gäller utomhusmiljön är det viktigt att arbeta likadant utomhus som inomhus menar 
Ronja; ”[…] att man delar upp sig och finns på alla platser där barnen är, för det är ju också 
ytor där barn kan gå ifrån och, inte med vilja kanske, vara dum med varandra”. Hon påpekar 
även att om det är vuxna på plats uppstår inte dessa konflikter. Detta för att få en tryggare 
miljö vilket även det är en viktig del av läroplanen där barnen ska känna sig trygga i sin miljö, 
ute som inne (Skolverket 2010). Patrick belyser att på deras förskola har de delat upp 
utomhusgården på två delar, så att de yngsta barnen har sin egen gård. Han beskriver att de 
yngre barnen får problem att röra sig omkring på gården då de äldre barnen cyklar snabbt nära 
dem samt springer runt de yngre barnen. Läroplanen belyser att ”Verksamheten ska vara rolig, 
trygg och lärorik för alla barn som deltar” (Skolverket, 2010:5). De yngre barnen har problem 
att känna sig trygga i en sådan utomhusmiljö och därför skapade de två utomhusmiljöer, 
anpassade för barnens ålder. Patrick belyser även att; ”De får ju en fri spelyta där ute och 
upptäcka gården själv och kräla i buskar och… allt möjligt”.  
 
Ännu ett arbetssätt som Ronja arbetar med är att bestämma vilka barn som ska vara i vilken 
grupp. Det blir på så sätt en ständig utveckling av gruppen. Hon beskriver följande;  
 

”Vi har ju också fasta platser vid matborden och det finns också ett syfte med det och 
ibland kanske vi gör en liten förändring för att vi ser att det här barnen är jättebra 
kompisar just nu, de behöver nog få sitta och prata mera”.  

 
Då observerar förskollärarna och respekterar barnen vilket även läroplanen belyser att 
förskollärare ska sträva efter (Skolverket 2010). Patrick förklarar att vid lunchen på 
småbarnsavdelningen äter de inte tillsammans med barnen, vilket också är ett arbetssätt. De 
vill ha armarna fria för att kunna hjälpa de yngre barnen vid lunchsituationen och de väntar då 
tills barnen har somnat för att äta sin lunch.  
 
Ronja belyser även vikten av att hitta en balans i verksamheten och i barngruppen. ”Läsvilan” 
på deras avdelning är noga genomtänkt då de har delat upp barnen i olika grupper. Det är tre 
olika grupper varav en pedagog, den som slutar senast, hämtar matvagnen, tar sista rasten och 
dukar efteråt. Barnen går enligt Ronja direkt till sina läsvilor och vet vart dessa är, på så vis 
blir det inte mycket av en övergångssituation, vilket är vad de försöker minimera. Vid läsvilan 
har förskollärarna utgått från barnens förutsättningar och delat in dem efter dessa. På så vis får 
barnen som då kan sitta och lyssna längre, lyssna på boken den tid som behövs utan yttre 
distraktioner. Ronja påpekar att barngruppen som har svårare att fokusera har lyssnat färdigt 
efter ungefär 5 minuter och att de då måste stimuleras med hjälp av något annat. De barnen 
får sitta tillsammans med exempelvis en ritsaga eller en liten teater innan lunchen är färdig. 
Genom denna uppdelning har de även kunnat rikta in sig på läroplanen i form av 
språkutveckling och att följa barnens intressen (Skolverket 2010).  
 
”Skogen som tillflykt” nämner Daniel som en strategi de har på deras avdelning; ”[…] vi är 
ute en dag i skogen i veckan”. Genom diskussion i personalrummet och med de andra i 
personalen har de kommit fram till att skogen är en konfliktfri zon. Daniel beskriver att det 
blir ett undersökande samarbete istället för konflikter då de går till skogen med alla barnen. 
De har förutsättningen att skogen ligger endast ett stenkast från förskolan. Även Tova nämner 
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skogens betydelse för barnen på deras förskola där hon belyser att; ”De är mer samlad i grupp 
då […] då handlar det inte bara om att springa utan då får vi dem fokuserad och utforskar 
naturen och de små djuren som finns där”.  
 
Planering av personalstyrka påpekar Tova som en av deras grundpelare. Vid varje planering 
eller strukturering av dagen planerar de som att de är tre personal som jobbar, medan de 
egentligen är fyra. Tova fortsätter och nämner att; ”För då om det är någon borta så faller det 
inte utan då vet vi vad vi ska göra och vem som ska göra vad”. Det blir en förutsättning för att 
dagen ska flyta på såsom det var tänkt samtidigt för att kunna sträva efter ett kvalitetsarbete. 
Ronja belyser också vikten vid struktur och kontinuerlig planering; ”[…] det planerar vi upp 
dag för dag, hur vi ska vara tillgängliga och så planerar vi utifrån det så vi finns tillgängliga 
för alla barn och då har vi ju kommit till det att vi delar barngruppen […]”.   
 
Tova avslutar sin intervju genom att påpeka vikten av struktur ännu en gång. Hon påpekar att 
det hade varit härligt med mindre barngrupper, men idag ser det ut som det gör och då får de 
arbeta utefter det. Personalen håller fast vid rutinerna som de har såsom exempelvis samling 
och hon förklarar att det då inte blir diskussioner, då vet barnen vad som sker. Avslutningsvis 
belyser hon att; ”Jag tänker att… ja har vi en stor barngrupp så ja det är bara att strukturera 
och vara fyrkantig tills de har kommit in i det så löser sig det mesta”. Här handlar det om det 
ramfaktorteoretiska tänkandet (Dahllöf, 1999) med tanke på att som Tova belyser, jobba inom 
de ramar som de har.  
 
Förskollärares tankar om ramfaktorer  
 
På grund av besparingar dras det in på ramfaktorer såsom tid, personal och utrymme som tar 
bort förutsättningarna för att kunna behålla en delad grupp för att hålla ner ljudnivån, skapa 
lugn samt möjligheter att se alla barn, belyser Kajsa. Dessutom påpekar hon en annan 
ramfaktor som är vikarier, hon menar att det är svårt att få tag i dem men även att ibland 
kanske det hade varit bättre utan en vikarie även om de går kort. Kajsa belyser följande; ”Och 
ibland när man har en vikarie som barnen inte känner kan det nästan vara bättre att vara utan 
vikarie för att de ska testa vikarien. Och då är det nästan som att de tänjer på alla gränser som 
vi har”. Hon beskriver att barnen vet reglerna men att de ändå måste testa vikarien för att se 
om denne vet. ”Det kan nästan som bli jobbigare” fortsätter Kajsa med att berätta. Det blir en 
form av arbetsbelastning att hela tiden måsta förklara för vikarien vad som ska göras istället 
för att Kajsa hade kunnat göra det själv. Detta kan då även här kopplas till det 
ramfaktorteoretiska tänket gällande tid och hur vi får nog med tid inom de ramar som finns 
(Dahllöf, 1999).   
 
En annan del av tidsbristen är enligt Patrick att det inte finns nog famnar till de som kanske 
behöver det. Han fortsätter genom att nämna; ”Och där är det också att där tänker kanske 
politiker att då är det bara och ta in vem som helst från gatan om det är famnar ni behöver”. 
Detta menar Patrick inte heller håller eftersom de då kommer tappa den pedagogiska biten i 
verksamheten, vilket är någonting som ska genomsyra allt i förskolan. Ronja påpekar att den 
pedagogiska biten ska planeras på avdelningsmöten och att de planerar för två veckor framåt i 
taget. På så vis behöver inte förskollärarna stå och diskutera och bestämma i barngruppen, 
vilket tar värdefull tid. Ronja belyser att barnen blir stressade då personalen inte vet vem som 
ska göra vad. Personalen behöver personalmöten där de får tillfälle att strukturera 
verksamheten och Ronja beskriver att barnen börjar fundera vad som händer om inte 
pedagogerna vet. Denna ramfaktor har även andra informanter berättat om och menar att 
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genom struktur skapas trygghet. Detta är något Corsaro och Eder (1990) belyser gällande 
regler och struktur samt hur essentiellt det är för en barngrupp.   
 
”Ekonomin har ju också en roll i det hela som en ramfaktor” belyser Kajsa. Patrick nämner 
också ekonomins avtryck i förskolan genom att påpeka; ”Jag tycker det är hemskt men 
samtidigt alltså… förstår man ju baktanken bakom det, att det är pengarna som styr”. 
Exempel på detta påpekar Patrick är barn som nyss fått syskon som då är 15 timmar/vecka på 
förskolan. Detta för att få anknyta till sitt syskon under en viss tid. I Stockholm har de börjat 
med att barnen får vara på förskolan heltid ändå, även om de har nyblivet syskon hemma. Han 
förklarar att ”Då betalar de ju för heltid och då får ju förskolan in mer pengar istället för att ha 
15 timmars och kunna ha syskonet hemma för att anknyta till bebisen hemma”. Patrick 
förklarar dock även att han hela tiden hör att de måste ta in fler barn annars måste 
personalstyrkan dras ner. ”Det blir ju att man tar in ett till barn för att ha kvar en personal och 
det är… det blir ju som att då ökar ju bara grupperna här” sammanfattar Patrick. 
Barngrupperna ökar på samma ytor som tidigare, och kanske hade det varit bättre att 
minimera barngruppen samt att ha mindre personal, för allas skull. Det ska kanske fokuseras 
på utbildning av personal vilket Vetenskapsrådet (2015) menar blir skillnad ekonomiskt. 
Vetenskapsrådet (2015) belyser att det inte är kostnadseffektivt att ta in fler personal utan 
föreslår istället att utbilda personal, att det skulle gynna verksamheten mer.  
 
Strukturella ramfaktorer som förskollärare inte kan påverka såsom exempelvis politiska beslut 
är bland annat barnantalet (Mårdsjö, 2004). Patrick nämner att; ” Sen är det ju bara det här 
hemska att under den korta tid jag har arbetat, när jag började, så var de här riktlinjerna nästan 
som en lag”. Här förklarar han Skolverkets riktlinjer för barnantal i förskolan och förklarar att 
i början av sin yrkeskarriär var antalet femton till sexton barn i förskolan och skulle förskolan 
utöka till ännu ett barn på en avdelning behövdes det en speciell anledning. Sedan berättar 
Patrick hur barnskötare inte togs in utan det var endast utbildade förskollärare. Outbildade 
fick inte alls arbeta på förskolan då. Patrick avslutar genom att nämna följande;  

 
4.5 år senare så sitter man med förskollärarbrist och nu de som får längre vikariat är ju 
inte ens barnskötare. Samtidigt som gruppstorlekarna ökar, nu är det 22 och det är ju inte 
ens stopp där så det är ju… på fem år har det gått snabbt neråt och det är skrämmande hur 
fort det har gått. Och just det här att det inte ens har gjorts någon observation på; Hur 
påverkar det här verksamheten? Utan det bara trycks in fler. Och det är... nää... det bäddar 
för något dåligt. Det är nästan grunden till allt; hur stor barngruppen är och hur mycket 
personaltätheten är, för det påverkar ju hela verksamheten på alla sätt och vis. Vad man 
har för förutsättningar och hur dagen ska se ut och nä... alla möjliga planer.  
 

Med ovanstående citat påpekar Patrick att det bara för några år sen inte var samma 
förskollärarbrist och att de hade färre antal barn i en barngrupp. Antalet barn i en 
barngrupp samt hur många förskollärare det är blir grunden till förutsättningarna som 
finns på en avdelning förklarar han och dessa faktorer påverkar hur dagen ser ut. 
 
Forskningsfrågorna besvaras  
 
Nu har jag hamnat vid min ändhållplats och det är därför dags att blicka tillbaka mot 
frågeställningar och syfte. Min första frågeställning är följande; Hur påverkas 
verksamheten i förskolan av en stor barngrupp? En påverkan av stora barngrupper i 
förskolan är en stressig miljö för barnen (Pramling Samuelsson m.fl., 2015). Här belyser 
även Kajsa ljudnivån och att den tenderar att bli hög då alla är tillsammans inomhus. Å 
andra sidan finns fler kamratkulturer vid stora barngrupper, fler individer att hitta en 
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kompis bland (Corsaro & Eder, 1990). Både Tova och Kajsa påpekar att vid stora 
barngrupper får barnen lättare att finna en kompis. Kajsa nämner även att deras förskola 
har hög mångfald och att barnen lär av varandra.     
 
Min andra frågeställning är följande; Hur arbetar förskollärare med dessa barngrupper? 
Alla förskollärare berättade om uppdelning av olika slag. Dock i grund och botten krävs 
strukturering och planering, att alla vet vad de ska göra så att personal inte står och 
pratar över barnen. Uppdelningar kan då handla om att halva gruppen går ut 
tillsammans med två förskollärare och halva gruppen stannar inne med två förskollärare, 
vilket flera informanter belyser. De som då är inne konstruerar strukturerade aktiviteter 
för den barngruppen och kan därför dela in ännu en gång för att få ännu mindre 
barngrupper. Dessutom, såsom Ronja påpekar, att arbeta med regler och struktur för att 
barnen ska få en trygg miljö för att sedan kunna bygga vidare med strukturerade 
aktiviteter osv. ”Skogen som tillflykt” är en strategi som Daniel belyser i sin intervju. 
Det finns inga väggar, inga ramar och material finns överallt som kan undersökas. För 
barnens skull är det befriande att få komma ut. Detta instämmer även Tova med. 
 
Den tredje och sista frågeställningen är följande; På vilka sätt påverkar ramfaktorer 
verksamheten i stora barngrupper? Ramfaktorerna är de som styr hur det ser ut på 
verksamheten. Här menas strukturella faktorer som förskollärare inte kan ändra på 
själva. Det handlar om barnantal, personaltäthet osv vilket Patrick belyser är 
grundpelaren för hela verksamheten. Mycket belyser Patrick handlar om ekonomin och 
att det är den som styr, vilket även Vetenskapsrådet (2015) menar på.  
 
De arbetssätten som informanterna använt sig av har begränsningar, såsom att personal 
måste gå på rast, ha planeringstid, husmöten eller avdelningsmöten. Under de stunderna 
blir det personalbrist på avdelningen. Detta eftersom det är ekonomin som styr. Vilket 
då kopplar till Patrick som nämner i intervjun att alla knän inte alltid räcker till och att 
barn får vänta på sin tur för att bli tröstad. Kajsa belyser även dilemmat med att ta in 
vikarier, och att ta in helt nya vikarier kan snarare bli en belastning. Det handlar å andra 
sidan som Tova belyser, i slutändan om att arbeta inom de ramar verksamheten har. Hon 
beskriver att förskollärare kanske har stora barngrupper men det kommer inte hjälpa av 
att bara tänka så. Förskollärare måste arbeta med det de har inom de ramar som finns. 
Detta faller även inom det ramfaktorteoretiska tänkandet som genomsyrar denna studie. 
I verkligheten är det så man får tänka och komma fram till vilka arbetssätt som 
förskollärare kan arbeta med för att arbeta inom de ramar som finns, för att sträva efter 
mål och riktlinjer i styrdokument.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka de arbetssätt förskollärare använder sig av då 
det är stora barngrupper i dagens verksamhet, samt vilka yttre faktorer som påverkar 
arbetssätt i förskolan. Generellt handlar det om att förskollärare använder sig av ett antal 
olika arbetssätt som handlar om olika gruppindelningar för att på så sätt skära ner 
barnantalet i den dagliga verksamheten. En av de strategier som två av informanterna 
belyser som essentiellt är att arbeta som om de vore tre stycken pedagoger då de 
egentligen är fyra stycken. Efter denna redovisning av resultat följer en diskussion där 
jag lyfter mina frågeställningar.  
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Diskussion  
 
I följande avsnitt redovisas min diskussionsdel med utgångspunkt från syftet, 
frågeställningar och det resultat studien kommit fram till.  
 
Påverkan av barngruppens storlek  
 
Den påverkan en stor barngrupp har på verksamheten är en stressigare miljö såsom hög 
ljudnivå, vilket Kajsa och Pramling m.fl. (2015) understryker. Barnen påverkas såväl 
som pedagogerna av den stressiga miljön vilket jag personligen tagit del av flera gånger. 
För att minimera en stressig miljö på förskolan handlade det även som informanten 
belyser att följa med vid övergångarna. Det är ett arbetssätt jag tagit till mig och som jag 
inte förr reflekterat kring. Ronja tydliggör övergångarna med exemplet att barnen ofta 
går själva och tvättar händerna och där kan det snabbt uppstå konflikter då ingen 
förskollärare är i närheten.  
 
Intressant att diskutera är att informanter beskriver att barn får förutsättningar till fler 
vänner då det är en stor barngrupp. Corsaro och Eder (1999) belyser vikten av 
vänskapsrelationer i förskolan men även att det kan ske utfrysning. Jag anser att vid 
stora barngrupper kan det även ske fler utfrysningar och fler barn som inte får vara med. 
Öhman (2008) förklarar att barn måste visa upp sig och visa sina färdigheter på rätt sätt 
för att bli en del av gemenskapen. Detta i sin tur tänker jag leder till tävlingar vilket inte 
kan vara hälsosamt för barnen ur ett trygghetsperspektiv. Därför kan det bli svårt att 
balansera detta för att alla barn ska ha tillgång till vänner och trygghet. Som 
förskollärare är det viktigt att vara lyhörd och observant för att kunna stötta upp där det 
behövs för att skapa en trygg miljö för alla barn. Läroplanen belyser att alla barn ska 
känna sig trygga på förskolan (Skolverket, 2010).     
 
Arbetssätt och strategier  
 
Det centrala i denna studie är att fastän det är ett stort antal barn i en barngrupp behöver 
det inte vara en alltför stor barngrupp. Det handlar om arbetssätt såsom uppdelningar av 
olika slag för att exempelvis hålla i strukturerade aktiviteter. Intressant i denna studie är 
det Midenborg och Karlsson (2015) belyser i sin studie om gruppindelningar i förskolan 
som ett arbetssätt för förskollärare. Förskollärare använder i deras studie uppdelningar 
för att få en lugnare miljö på förskolan. Uppdelningar som arbetssätt känns därför som 
ett sätt de flesta förskolor använder sig utav. Midenborg och Karlsson (2015) använde 
sig av intervjuer i deras studie med andra informanter som påpekade detsamma som de 
informanter jag intervjuade.  
 
”Valtavlan” som Kajsa i intervjun nämner som ett arbetssätt för uppdelning av 
barngruppen tycker jag är effektivt. Innan denna studie påbörjades hade jag ett annat 
synsätt gällande valtavlor, nämligen att barns inflytande försvann lite. Personalen 
bestämmer då istället vad det finns för barnen att göra samtidigt som det endast finns ett 
fåtal platser i varje rum, vilket jag tycks ha observerat förr. Anledning till det förstår jag 
är att det inte ska vara för stort antal barn i samma rum då det kan skapa konflikter. Å 
andra sidan menar jag att barnen inte får mycket inflytande då. Men utifrån det syfte 
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denna studie baseras på är valtavlan ett relevant arbetssätt enligt mig.  
 
Ramfaktorer 
 
Ekonomin som styr tar två av informanterna upp under sina intervjuer. Detta syns 
tydligt i förskolan, anser jag, då det är personalbrist i förhållande till antalet barn samt 
förstora barngrupper. Ekonomin är en yttre faktor som förskollärarna inte kan ändra på 
utan måste anpassa sig till inom den ram som finns.  
 
I det ramfaktorteoretiska tänkandet handlar det om att arbeta med alla förutsättningar 
och faktorer som begränsar, men även kan ge möjligheter (Lundgren, 1999). Ännu en 
essentiell ramfaktor för studien är tid, tid för barngrupp, tiden som går åt vid 
planeringstid eller planeringsmöten. Den tid man har som förskollärare, vilket 
framkommer i denna studie, är begränsad, anser jag.  
 
Avslutande reflektioner  
 
Jag fann inte mycket tidigare forskning angående arbetssätt i förskolan i förhållande till en 
stor barngrupp. Detta resulterade i att det inte är mycket litteratur eller tidigare forskning 
under rubriken arbetssätt, dock en viktig punkt att ha med i studien då det är där fokuset 
ligger. Istället blev det en bred variation om arbetssätt från informanterna. Förskollärarnas 
kunskap är värdefull kunskap som vid denna studie blir till kunskap för andra. Då jag insåg 
detta, insåg jag även vikten av denna studie. 
 
För att få en djupare bild på hur det ser ut i förskolan kan en kombination av intervjuer och 
observationer användas. Genom att göra observationer är det möjligt att studera verksamheten 
inifrån och se hur dessa arbetssätt används. Hade det funnit nog med tid till detta hade jag 
velat använda mig även av observationer, i kombination med intervjuer.  
 
Ännu en begränsning kan vara att jag endast utförde intervjuer på två förskolor. Hade 
intervjuer utförts på fler förskolor runt om i Sverige hade resultatet kunnat se annorlunda ut. 
Dessutom hade det varit intressant att ändra frågorna lite i förhållande till den kunskap jag nu 
funnit. Jag ser fram emot att kunna vidareutveckla denna forskning och få ut mer om 
förskollärares arbetssätt.  
 
Slutord 
 
Resultatet i denna studie är att det blir en påverkan på barngrupper vid stora barngrupper, men 
även att en stor barngrupp kan bero på andra faktorer än antalet barn. Förskollärarna har 
varierande arbetssätt för att minska antalet barn till mindre grupper för att kunna sträva mot 
styrdokument intentioner. Slutligen styrs dessa arbetssätt utifrån de ramfaktorer som 
genomsyrar förskolan och den ram förskollärarna har att arbeta inom. Tiden påverkar i 
förskolan på så sätt att det möjliggör för planering och tid med barnen men kan även begränsa 
samma saker. Innan studien påbörjades hade jag en förutfattad mening om vilket mitt resultat 
skulle vara. Jag var dock noga med att vara öppen för alla svar och infallsvinklar. Vid 
intervjuerna blev jag överraskad över de svar jag fick såsom Tovas svar som belyser att det är 
större barngrupper idag, men hon fortsätter och nämner att hon gör det bästa av situation och 
löser den. De olika arbetssätten gjorde mig uppmärksam på flera nya arbetssätt som ständigt 
och kontinuerligt används i verksamheterna. 
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Från studien fick jag väldigt intressanta tankar och arbetssätt från informanterna. 
Förskollärarna har varierande arbetssätt, som jag inte tidigare reflekterat kring, för att de ska 
kunna arbeta mot styrdokumentens intentioner, exempelvis ”valtavlan”. Dock anser jag att det 
även krävs engagemang från förskollärarnas sida då barnen väljer på ”valtavlan” och sitter 
uppdelade i olika rum. Möjligheten finns, så länge förskollärare väljer att ta den, att sitta 
tillsammans med barnen vid uppdelningarna och skapa en lärandemiljö. Dessutom visste jag 
inte om att arbetslagen noga strukturerar upp sin vardag utifrån att de är en mindre personal 
än i bemanningen. Här var det två informanter som belyser vilken skillnad det blir då de 
strukturerar upp dagen på så vis. Skulle det vara en personal borta och ingen vikarie finns 
tillgänglig, löser de det ändå. De dagar då all personal är på plats har de en pedagog utöver 
den ordinarie arbetsstyrkan som tar hand om övergångarna som barnen upplever stressiga. 
Detta medför att barnen inte behöver fundera över vart de ska gå eller vad de ska göra. Dessa 
två exempel på arbetssätt som används i förskolan är de två som jag anser som viktigast. 
Valtavlan är dock endast ett av många sätt till uppdelning av en barngrupp.   
 
För att sammanfatta denna studie har den handlat om tillvägagångssätt för förskollärare vid 
stora barngrupper. Jag upplever att jag fått många bra strategier som jag själv kommer 
använda mig av då jag är färdigutbildad och börjar mitt kommande yrkesliv. Dessutom 
hoppas jag fler förskollärare kan ta stöd i dessa arbetssätt. Men det finns situationer då de 
intervjuade förskollärarna tenderar att känna sig otillräckliga, fast de arbetas med struktur och 
arbetssätt hela tiden i förskolan. En ramfaktor som möjliggör struktur är tiden, att 
förskollärarna får tid till planering för att skapa struktur.   
 
Det jag inser och lär är att allting kräver en viss balans. Det är många olika faktorer som 
spelar in för att en verksamhet ska flyta på såsom det är tänkt. Med en klar grund i struktur 
och planering, till varierade arbetssätt för att minska barngruppen får man som förskollärare 
förutsättningar att arbeta med läroplanens intentioner, inom de ramar som ges.  
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Bilagor 
 
 
 
 
Bil. 1 Informationsbrev 
Hej!  
Jag heter Magdalena Andersson och läser förskollärarprogrammet på Umeå Universitet. Vi 
har nu börjat med våra examensarbeten och min undersökning kommer att handla om 
barngruppens storlek. Det som kommer undersökas är hur vi kan arbeta med stora 
barngrupper, vilka arbetssätt tillämpas för att även sträva mot mål och riktlinjer?  
 
Jag kommer använda mig av intervjuer i min undersökning och kommer intervjua 5-6 
pedagoger.  
 
Skulle just DU vilja ta del i denna intervju och dela med dig av dina tankar och idéer?  
 
Självklart kommer intervjun att utgå från de forskningsetiska principerna, du kommer vara 
anonym och intervjun kan avbrytas när som helst om så önskas. Det är frivilligt att ta del av 
intervjun och svaren kommer endast användas till mitt examensarbete. Sedan så vill jag gärna 
spela in vårt samtal om detta är okej, vilket är någonting du får bestämma och är frivilligt.  
 
Själva intervjun tar mellan 40-50 minuter på ett ungefär.  
 
Med vänliga hälsningar  
Magdalena Andersson 
Förskollärarstudent  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
Bil. 2 Samtyckesintyg 
Härmed intygar jag samtycke att delta i denna undersökning angående barngruppens storlek i 
förskolan. Jag har blivit informerad om att denna intervju är frivillig och att jag även kan 
avbryta intervjun.  
 
Namn: _________________________________________________________ 
 
 
Namnförtydligande: _______________________________________________ 
 
 
Datum och ort: ___________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Bil 3. Intervjuguide  
 
Förskollärarens avdelning/erfarenhet  
 

• Hur länge har ni arbetat inom förskola samt på denna förskola?  
• Hur många barn har ni på eran avdelning?  

- Vilken ålder?  
- Hur många avdelningar har ni på förskolan?  

• Hur många pedagoger har ni på er avdelning? Vilken omfattning har de? 
 

Förskollärarens syn på ”en stor barngrupp” 
• Enligt din egen uppfattning, vad anser du vara en stor barngrupp?  
• Skolverket belyser att strävansmål för en barngrupp är 6–12 för barn i åldern 

1–3 år respektive 9–15 för barn i åldern 4–5 år, vad tycker du om det?  
• Finns det situationer då det känns som att barngruppen är för stor, isådanafall 

vilka och hur hanteras det? 
- Finns det situationer som kan gynna barngruppen?   

 
En vanlig dag på avdelningen  

• Hur strävar ni mot att nå mål och riktlinjer mot läroplanen i er vardag?  
• Hur strukturerar ni upp en normal dag/hur kan en dag se ut? 

 
Förskollärarens syn på ramfaktorer   

• Finns det, och isåfall vilka, ramfaktorer som spelar roll vid struktureringen av 
dagen?  

• Finns det något övrigt du vill tillägga?  
 


