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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod undersöka hur barngruppsstorleken 

påverkar 10 förskollärares pedagogiska arbetsmiljö. Insamlingen av empirin gjordes med 

hjälp av intervjuer, vars resultat sedan sammanställdes och diskuterades. Där lyftes såväl 

avvikande som icke avvikande resultat fram. Barngruppernas storlek i förskolan är något som 

nyligen var aktuellt då skolverket i december 2013 gjorde en ny skriftlig utformning för 

barngruppsstorlekarna i förskolan. Resultatet av detta gjorde att man numer inte utgår efter ett 

bestämt antal barn per barngrupp, utan avdelningsvis ser till barnens behov och utifrån det 

bestämmer barngruppens optimala storlek. De problematiseringar som insamlingen av 

empirin syftar till att besvara är: vilken förändring av barngruppsstorleken har de 10 

förskollärarna upplevt under de senaste åren? På vilket sätt påverkar barngruppens storlek 

förskollärarens pedagogiska arbete och hur påverkas barnen? Vad tror förskollärarna att en 

förändring skulle innebära för såväl förskolläraren som barnen? Skiljer sig förskollärarnas 

åsikter utifrån om de jobbar med åldersindelade barngrupper eller syskongrupper? Det som 

framkom under studien var att storleken på barngrupper påverkar på flera olika sätt, bland 

annat genom ökad stress för barn och förskollärare. I resultatdelen presenteras svaren utifrån 

fyra teman som valts utifrån de svar som framkommit under intervjuerna med förskollärarna. 

De teman som utgör den röda tråden i arbetet är hälsoaspekter, möten i förskolan, tid för 

pedagogiskt arbete och miljöns utformning. Utifrån dessa rubriker besvaras och bearbetas de 

frågeställningar som ställts i såväl analys som diskussion. 

 
Nyckelord: förskola, hälsa, ramfaktorer. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 
Det har skett ett flertal ändringar och nedskärningar under förskolans existens. Då 

barngrupperna granskas syns en ökning på antalet barn per grupp medan personalantalet 

minskar. Genom att denna utveckling förekommit har regeringen, socialstyrelsen och 

barnombudsmannen framfört sina farhågor för de konsekvenser som kunnat uppstå för 

barnen. Speciellt utsatta anses de yngsta barnen, barn i behov av särskilt stöd och 

flykting/invandrarbarn vara (Johansson & Åstedt, 1996). Under 90-talet blev det stora 

förändringar i Sverige då bland annat den offentliga sektorn blev pressad då ekonomiska 

besparingar gjordes, vilket påverkade verksamheterna som främst berör barnomsorgen. 

Johansson (2005) och Skolverket (2003) belyste att de ekonomiska besparingarna hade 

bidragit till ökad stress och tidsbrist för personalen i verksamheten, då det medförde större 

barngrupper och minskad personaltäthet. År 1995 infördes en ny socialtjänstlag där alla barn 

från ett års ålder vars föräldrar var arbetande, arbetslösa, studerande eller föräldralediga, 

skulle tilldelas en plats på förskolan av kommunen. Statistiken visade på hur barngruppens 

storlek hade ökat med åren som gått. År 1990 var det i genomsnitt 14,4 barn per avdelning 

medan år 2012 var det 16,9 barn per avdelning. Personalantalet hade även den ändrats med 

tiden, år 1990 var det 4,4 barn per personal medan år 2012 var det 5,3 barn per personal. Detta 

blev en ökning på nästan ett barn per anställd. Det var inte enbart antalet barn och personal 

som har ändrats med tiden utan även kraven och förväntningarna på förskolan som 

verksamhet (Skolverket, 2013:a). Barnverket (2005) har uttryckt nackdelar med de 

förändringar som skett inom verksamheterna, bland annat hade förskollärarna fått mer krav på 

sig genom att barngrupperna hade blivit större. Vilket innebar att det individuella barnet fått 

mindre tid av de vuxna, ljudnivån ökade och genom detta försvårats det pedagogiska arbetet 

som läroplanen efterfrågade. Nyligen publicerade även skolverket nya uppgifter angående 

krav på barngruppsstorleken på sin hemsida, där de tar avstånd från den tidigare riktlinjen på 

15 barn per barngrupp. Istället ska barngruppens storlek anpassas utifrån miljöns utformning, 

barnens behov och personalens kompetens.  

– Det är barnens behov som ska styra och inte en siffra. Barngrupper kan behöva vara 

betydligt mindre än 15. Risken är att barnens behov kommer i andra hand om 

ansvariga för förskolan fokuserar på en siffra istället för barnens bästa när de fattar 

beslut, säger Ulrika Lundqvist, enhetschef på Skolverket. (Skolverket, 2013:b). 

Med den kvalitativa studie som gjorts lyfts den komplexa arbetsuppgift som det innebär att 

vara förskollärare i dagens samhälle. Yrket innefattade att förskolläraren bör ha goda 

teoretiska kunskaper som stödjer förskollärarens pedagogiska arbete med barns lärande- och 

utvecklingsprocesser. Andra arbetsuppgifter innefattade bland annat pedagogisk 

dokumentation, samverkan med vårdnadshavare, utvärdering av såväl barnens utveckling som 

den egna pedagogiska yrkesrollen och utformning av inne- och utemiljö. Förskolläraren borde 

även tillsammans med hemmet hjälpa till att fostra barnen till demokratiska individer som 

respekterar varandra oavsett kulturell bakgrund, trosuppfattning, sexuell läggning, med mera. 

Barnen skulle få hjälp att utveckla ett tal- och skriftspråk samt få en förståelse för hur arbetet 

för en hållbar utveckling både lokalt och globalt. Detta var några av de uppdrag som 

förskolläraren hade att arbeta efter, men inom de ramfaktorer som styr verksamheten utifrån. 

Kunskap om vilka ramfaktorer som påverkade verksamheten gav förskolläraren större 

möjligheter att genomföra det som var planerat samt upptäcka vad som ansågs vara rimligt. 

Några exempel på ramfaktorer är personaltäthet, storlek på barngrupp, den närliggande 

miljön, tid, ekonomi och så vidare (Skolverket, 2010). Den ramfaktor som detta arbete 
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kommer att lägga fokus på är barngruppens storlek. Barngruppens storlek påverkar 

förskollärarens val av metoder, vilken tid förskolläraren har att ge varje barn samt hur djup 

relation som skapas mellan barnen och förskolläraren. Många ramfaktorer styrs på ett sätt på 

en kommunal nivå, då den ekonomiska delen styr hur många anställda, samt hur stora 

barngruppen som kommunen har ekonomiska resurser för. Detta kan förändras hastigt utifrån 

besparingar eller satsningar som kommunen väljer att göra (Lindström & Pennlert, 2009). 

 

I förskollärarens vardag kan arbetet ständig förändras, där komplexa situationer uppstår 

dagligen i verksamheten. För att kunna uppnå de mål som förskolans läroplan lyfter krävs 

utbildad personal med goda teoretiska kunskaper, men utan satsning från kommunen kommer 

utbildad personal inte att räcka hela vägen fram. En viktig aspekt för att förskolans uppdrag 

ska uppnås eller inte, ligger hos kommunen. Statliga bestämmelser utgör förskollärarnas 

uppdrag, men satsningarna på verksamheten sker kommunalt. Detta medför i vissa fall att de 

statliga rekommendationer och kommunala satsningar går isär och att förskolläraren fastnar i 

en svår situation. Denna situation kan bestå i att de mål som ska uppnås enligt statliga 

bestämmelser motverkas på grund av kommunala beslut i form av ramfaktorer som påverkar 

verksamheten (Wallskog, 1994). 

1.2. Syfte 
Studies syfte är att genom en kvalitativ metod undersöka hur barngruppsstorleken påverkar 10 

förskollärares pedagogiska arbetsmiljö. 

1.3. Frågeställningar 
 Vilken förändring av barngruppsstorleken har förskollärarna upplevt under de senaste 

åren? 

 På vilket sätt har barngruppens storlek påverkat förskollärarens pedagogiska arbete i 

förhållande till läroplanen, och hur påverkar det barnen? 

 Vad anser förskolläraren att en förändring skulle innebära för förskolläraren och 

barnen? 

 Hur skiljer sig förskollärarnas åsikter utifrån åldersindelade och syskongrupper? 

1.4. Definitioner 
 Kvalitativ studie - Fokus i studien ligger på hur personer uppfattar, förstår och formar 

den närliggande verkligheten. 
 Kontext - Det komplexa sammanhang där pedagoger, föräldrar och barn samverkar i 

förskolans pedagogiska verksamhet. 

 Reliabilitet – Står för den trovärdighet som finns, till exempel reliabilitet för 

informanternas svar under intervjun. 

 Sociokulturell teori - Synen på utveckling och lärandet skedde utifrån språket i 

kulturella och sociala sammanhang. 

 Validitet – Står för studiens relevans i förhållande till syftet. Till exempel 

informanternas validitet för att besvara forskningsfrågorna. 

 Åldersindelade barngrupper - Avdelningar där barnen går tillsammans med andra 

barn i samma ålder, till exempel en avdelning med endast treåringar. 
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1.5. Arbetets upplägg 
Denna kvalitativa rapport inleder med en inledning där bakgrund beskrivs utifrån 

trattmodellen, där en bredare bakgrundsbeskrivning “smalnar av” och leder fram till syftet och 

frågeställningarna (Johansson & Svedner, 2010). Styrdokumenten för förskolan tydliggörs, 

samt den sociokulturella teorins bakgrund och en övergripande syn på utformningen av 

barngrupper. I litteraturgenomgången beskrivs den litteratur som använts i analysdelen, samt 

vad som varit väsentlig för studien. I metoddelen framkommer valet av den kvalitativa studien 

samt hur tankarna kring valet gjordes. Här förtydligas även de avgränsningar, diskussioner 

och de forskningsetiska principer som användes. Utformningen av frågorna till intervjuerna 

gjordes med utgångspunkt i de tidigare frågeställningarna. Resultaten från intervjufrågorna 

ställdes upp i ett diagram där återkommande svar från informanter plockades ut och bildade 

teman. Dessa teman formar underrubriker i resultatdelen, där de behandlades samt svarar på 

frågeställningarna från inledningen. Följande teman blev utvalda: 

 

 Hälsoaspekter 

 Möten i förskolan 

 Tid för pedagogiskt arbete 

 Miljöns utformning 

 

Dessa teman återfinns även i litteraturgenomgången och i metoddelen. I analysen kopplas de 

resultat som framkom under intervjuerna samman med utvald litteratur. I diskussionsdelen 

diskuteras resultaten i förhållande till egna åsikter, även delar utifrån metoden bearbetas och 

diskuteras. De ovanstående teman följer med i hela rapporten vilket tydliggör den röda tråden.  
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2. Litteraturgenomgång 

2.1. Styrdokument för förskolan 
De nationella styrdokumenten som utgår ifrån att utforma förskolans verksamhet är 

läroplanen för förskolan, skollagen och kommunala mål. År 1998 infördes förskolans läroplan 

som innehåller den värdegrund och uppdrag som förskolan ska följa, likaså vilka mål som ska 

uppnås och riktlinjer för hur verksamheten ska uppnå dessa. År 2010 kom en reviderad 

version av läroplanen som kompletterade vissa utvalda delar i förskolans uppdrag. Ett av de 

målen som framkommer i läroplanen är att verksamheten ska vara utformad så att alla barn får 

det stöd de behöver och barnens behov och förutsättningar ska vara grunden för 

verksamhetens utformning (Skolverket, 2010). Läroplanen lyfter fram många mål som 

verksamheterna ska uppnå, men hur dessa ska uppnås är upp till förskolan i sig. Här har 

personalen i verksamheten ett eget ansvar och deras professionella roll lyfts fram. Det vill 

säga att som förskollärare ska det finnas en professionell kompetens att tolka och granska 

verksamheten för att på bästa sätt uppnå läroplanens mål (Skolverket, 2002). När det kommer 

till de kommunala målen skiljer sig dessa från kommun till kommun, det ser olika ut beroende 

på vad kommunen bestämt att lägga fokus på (Englundh, 2009). Skollagen lyfter fram vilket 

ansvar som finns för myndigheterna samt vilka rättigheter och skyldigheter barn och 

vårdnadshavare har. Den beskriver också vilka skyldigheter som förskolan har: “Förskolan 

ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.” Samt: “Förskolan ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.” (Skollagen, 

2010:800 kap. 8, 2§). 

2.2. Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin grundades av Vygotskij (1896 - 1934) som lyfter fram att barn föds 

in i en social värld, där språk i form av kommunikation och dess kulturella och kontextuella 

sammanhang skapar tillfällen för lärande. De historiska och kulturella ramar som barnet lever 

inom styr dess övergripande utveckling, men på individnivå sker en stor del av lärandet 

utifrån kommunikation och samspel med andra (Hundeide, 2006). Att kommunicera betyder 

att arbeta tillsammans, där lärande sker gemensamt. Det är alltså den yttre kulturen och 

samspel tillsammans med en inre process hos individen som anses som grundläggande för 

lärandet inom den sociokulturella teorin. Detta sätt att se på lärande har gjort att teorin har 

växt sig stark inom västerländsk pedagogik de senaste tjugo åren (Dysthe, 2001; Fagerli, 

Lillemyr & Sobstad, 2001; Imsen, 2006). Synsättet att motivationen till lärandet är viljan att 

som individ vara social gör att förskollärarens uppgift blir att strukturera, stödja och hjälpa 

barnet till lärande med verktyg som språk och socialt samspel. En återkommande modell för 

lärandet är den proximala utvecklingszonen, där (B) står för barnet: 
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(Figur 1: Modell för den proximala utvecklingszonen) 

Figur 1 föreställer den proximala utvecklingszonen, figuren är inspirerad från en liknande bild 

som återfinns i Imsen (2006). Den beskriver barnets möjlighet till lärande och utveckling, där 

den första zonen visar vad barnet (B) kan lära sig och utveckla på egen hand. Det finns sedan 

en gräns som markerar vart barnets egen förmåga till lärandet slutar, därefter kommer 

ytterligare en zon som visar vad barnet klarar av att lära sig med hjälp av till exempel en 

förskollärare. Här blir förskollärarens uppgift att fokusera på kommande utveckling, som 

barnet med hjälp av förskolläraren kan uppnå, den proximala utvecklingszonen (Aasebo & 

Melhuus, 2007; Imsen 2006). 

 

Forskning visar att vuxnas attityder kring det sociala samspelet med barnen påverkar om 

barnet i fråga kommer att uppfatta samspelet som något positivt i framtiden eller inte. Att som 

förskollärare skapa en positiv syn på socialt samspel tillsammans med barnen blir en 

grundläggande del i arbetet med deras lärande. Många förskollärare uppmärksammar vikten 

av att ständigt kommunicera med barnen i form av systematisk nyttjande av de situationer och 

sammanhang som uppstår under dagen (Johansson, 2005). Barnens utveckling påverkas av de 

sociala samspel som sker omkring dem precis som den kulturella bakgrunden (Aasebo & 

Melhuus, 2007; Fagerli et al., 2001; Hundeide, 2006). Att som förskollärare grunda sin 

barnsyn på en teoretisk grund som sedan används i praktiken är en utmärkande egenskap för 

den pedagogiska yrkesrollen. För att på bästa sätt möta barnets behov då det gäller utveckling 

och lärande behöver pedagogerna en teoretisk bakgrund att grunda sitt handlande på. Den 

pedagogiska verksamheten ska bygga på kunskapen kring hur barns lärande och utveckling 

sker, såväl med hjälp av teorilära som utifrån förskolans läroplan och skollagen som utformats 

för förskolan på både nationell och kommunal nivå. Mycket från den sociokulturella teorins 
syn på lärande och utveckling återfinns även i förskolans läroplan som reviderades år 2010. 

“Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera.” (Skolverket, 2010, s. 7). I detta citat från 

förskolans läroplan går det att utläsa tydliga kopplingar till den sociokulturella teorin och dess 

syn på vikten av kommunikation i olika sociala sammanhang för kunskapsutveckling hos 

barn. 
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2.3. Optimal barngruppsstorlek 
Genom forskning framkommer det att antalet barn i barngruppen samt personaltätheten har en 

stor påverkan på den pedagogiska verksamheten, men det är i förhållande till andra faktorer. 

Lämpligheten för barnantalet per avdelning påverkas av personalens kompetens, planering av 

inne- och utemiljön samt barngruppens sammansättning utifrån till exempel barn i behov av 

särskilt stöd, barnens ålder och etnicitet. Det finns därmed inget konkret barnantal som kan 

anses vara det mest gynnsamma inom förskoleverksamheten, då detta varierar från en 

verksamhet till en annan (Skolverket, 2005). De riktlinjer som står i skollagen av 

utformningen av barngrupper i förskolan är följande citat: “Huvudmannen ska se till att 

barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt 

erbjuds en god miljö.” (Skollagen, 2010:800, kap. 8, 8§). Här syftar skollagen (2010) till att 

barngruppernas storlek inte bör vara för stor eller för liten, men det framkommer inte något 

specifikt barnantal som bör eftersträvas. I en undersökning som gjordes av skolverket år 2001 

gick det att urskilja följande resultat: “En kunskapsöversikt som Skolverket tagit fram (år 

2001) visar dock att riktmärket för en gruppstorlek om cirka 15 barn är att föredra, för att 

barnen ska utvecklas på ett optimalt sätt.” (Skolverket, 2005 s. 15). I december år 2013 

gjordes dock en ny granskning av skolverket, där de ändrade sitt riktmärke om 15 barn per 

barngrupp och istället satte barnens behov som riktlinje för vilken barngruppsstorlek som är 

lämpligast (Skolverket, 2013:b). Detta har kritiserats starkt av många och gör att debatten om 

vad som är en lämplig barngruppsstorlek fortsätter. Det som har framkommit av forskning är 

att mindre barngrupper med färre förskollärare är mer gynnsamt för barnen än vad större 

barngrupper med högre antal förskollärare är (Skolverket, 2005; Skolverket, 2003).  

 

Ett exempel på detta är följande: Ett uppdrag för förskolläraren är att stimulera barnens 

kognitiva och språkliga utveckling. Barn mellan 1,5 till 2 år arbetar med att lokalisera 

hjärnans språkliga del. Detta är en ålder då språklig stimulans är extra viktigt för barnet. Här 

blir det då viktigt att förskolläraren kan avsätta tid till att kommunicera med barnet då det 

utvecklar sin språkliga såväl som kognitiva förmåga. I större barngrupper med färre antal 

förskollärare försvåras genast tillfällena för socialt samspel och kommunikation, vilket också 

delvis hämmar denna utveckling. Språklig kommunikation är viktig för dessa barn, och anses 

av flera forskare vara en av de viktigaste delarna i det pedagogiska arbetet (Skolverket, 2003). 

Att leken är en viktig del i barnens lärande och utveckling framkommer både i läroplanen 

såväl som i forskning som gjorts. Vi kan i förskolans läroplan läsa följande citat: “I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimulerar fantasi, inlevelse, kommunikation och 

förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbete och lösa problem.” 

(Skolverket, 2010, s. 6). I större barngrupper med mindre antal personal ökar istället 

samspelet mellan barnen, detta beskrivs dock inte alltid som något positivt. Det kan till 

exempel medföra att barnens samspel under den fria leken kan komma att bli mer destruktivt, 

då exempelvis mobbning av svagare barn kan förekomma samt att stereotypa könsroller stärks 

och så vidare. Skolverket (2010) tar också upp vikten av den fria leken, men stärker 

förskollärarens roll i den fria leken genom att formulera att ett medvetet bruk av leken ska 

användas för deras utveckling och lärande i verksamheten. Det framhävs även att barn inte 

endast lär av vuxna utan att barn lär av barn och att detta samspel ska tas till vara på av 

förskollärarna: “Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att 

barnen lär av varandra. Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och 

lärande.” (Skolverket, 2010 s. 7). 
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2.4. Hälsoaspekter 
Temat hälsoaspekter behandlar de olika symptomen som forskning visar hos förskollärare och 

förskolebarnen de senaste åren, samt vad informanterna själva lyfter som problem i förskolans 

verksamhet. Här nämns ett problem som den bullriga miljön som både barnen och 

förskolepersonalen befinner sig i dagligen. En annan hälsoaspekt som har lyfts är stressen hos 
barn, som bland annat orsakas av de många relationer som barnen har i verksamheten, samt 

att barnen påverkas ytterligare då personal byts ut på grund av till exempel utbrändhet 

(Skolverket, 2003). Även Markström (2007) har sett detta problem bland barnen i förskolan, 

men även det ökade ansvaret för barnens säkerhet med de växande barngrupperna nämns. Här 

blir det tydligt att mindre barngrupper kan gynna såväl barn som personal på många sätt, 

skolverket (2005) nämner även att forskning har visat att en barngrupp på cirka 15 barn är det 

som strävas efter på grund av bland annat färre relationer. En annan fördel med mindre 

barngrupper är att de yngre barnens koncentration lättare upprätthålls. Här kan utformningen 

av miljön vara ett sätt att förhindra en del av de problem som uppstår vid större barngrupper 

(Lindahl, 1998). Även förskolans läroplan nämner att förskolans verksamhet ska erbjuda 

barnen en trygg miljö (Skolverket, 2010). 

2.5. Möten i förskolan 
Skolverket (2010) är till för förskolans verksamhet och huvudsyftet är att tillgodose varje 

barns grundläggande behov och dess utveckling. De tar även upp språket och en god 

samverkan med hemmet som en viktig del i barnens utveckling. Sandberg och Vuorinen 

(2007) menar att barn är klarsynta och upptäcker om föräldrarna har bristande förtroende för 

verksamheten, genom detta skapade det negativa konsekvenser för barnen. Här syns vikten av 

att se varje barn på den individuella nivån tydligt. Även skollagen (2010:800 kap. 8) tar upp 

att verksamheten ska erbjuda varje barn trygghet där omsorg, utveckling och lärande 

genomsyrar verksamheten. För att uppnå detta framkommer det i skolverkets (2001) 

undersökning att kvalitetsfrågor är viktiga inom verksamheten. Både skolverket (2003) & 

Lindahl (1998) tydliggör att förskollärarens närvaro är väsentliga för de yngre barnens 

vistelse, särskilt då förskollärarna blir ersättare för föräldrarna. Markström (2007) poängterar 

att barn behöver få vara själva med förskollärarna. Andra värdefulla aspekter är socialt 

samspel och språket, de är grundläggande för att barnen ska utvecklas och lära sig på bästa 

sätt (Säljö, 2000; Williams, 2006). Sedan att ha daglig kommunikation med barnen är 

gynnsamt för barnens utveckling, men det krävs att förskollärarna närvarar och visar 

engagemang till barnen (Holm, et al., 1997). Riddersporre och Persson (2010) har sett i sin 

forskning att tidsbristen har en negativ effekt på barnens språkutveckling och att stressen är en 

bidragande faktor till just detta. 

2.6. Tid för pedagogiskt arbete 
Barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter ska utgöra grunden för verksamhetens 

utformning. Förutsättningar för att lyckas med detta skulle ökas om barngruppernas storlek i 

sin tur minskades. Dessa mål har satts upp av förskolans läroplan som nämnde utvärdering av 

verksamheten som ett sätt att se vad som fungerar bra och mindre bra (Skolverket, 2010). 

Reflektion över det pedagogiska arbetet och verksamheten är något som skolverket (2005) 

nämner i en undersökning som gjorts. Riddersporre och Persson (2010) lyfter att reflektion 

och pedagogisk dokumentation kunde te sig på många olika sätt men några vanligt 

förekommande metoder är videofilma, fotografera, anteckna, observera, med mera. En viktig 

del i det pedagogiska arbetet är dock att se varje barn utifrån deras individuella behov och 

förmågor, något som även Guvå (2006) poängterar i sin forskning. Även den fria leken är 

viktig att ta till vara på då den utvecklar barnen på så många olika sätt (Skolverket, 2010). Det 
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är dock viktigt att som förskollärare alltid finna tid att bekräfta barnen i deras initiativ till 

socialt samspel (Lindahl, 1998). Detta är även något som Säljö (2000) framhåller som viktigt 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. Skolverket (2003) tar dock 

upp att det inte enbart är barngruppens storlek som påverkade hur god en verksamhet är, utan 

att det är ett komplext samspel mellan olika faktorer som utgör kvalitén, en av dem är 

förskollärarnas kompetens. 

2.7. Miljöns utformning 
Förskolans pedagogiska miljö och dess utformning skiljer sig åt både mellan förskolor men 

även inom samma förskola mellan avdelningarna. I en undersökning som skolverket (2005) 

har gjort framkommer det dock att en verksamhet som hade sämre anpassade lokaler kan 

behöva kompensera detta genom mindre barngrupper. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2003) nämner även att utformningen av miljön ska anpassas utifrån barngruppens behov och 

förutsättningar. Lagrell (1991) lyfter dock att denna utformning underlättas om förskolan 

jobbar utifrån åldersindelade barngrupper. Medan Williams (2006) anser att det finns många 

fördelar med syskongrupper, bland annat den variation av barn i olika åldrar som kan bidra till 

en snabbare utveckling hos de yngre barnen. Sundell (1995) stärker även den trygghet som 

yngre syskon finner hos sina äldre syskon i dessa barngrupper. Då det gäller förskolans inne- 

och utemiljö finns det även riktlinjer vid utformning utifrån förskolans läroplan, som skriver 

att miljön ska uppmuntra barnens lek, fantasi och kreativitet (Skolverket, 2010).  
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3. Metod 

3.1. Beskrivning av kvalitativ studie 
Detta är en kvalitativ studie där intervjuerna utfördes med utbildade förskollärare. Denna 

metod valdes för att få en fördjupad och mer korrekt inblick i pedagogernas situation. Genom 

att använda denna metod skapades det en bild av hur förskollärarna upplevde deras 

arbetsförhållanden och vad de ansåg behövde förbättras. Genom att ställa öppna frågor under 

intervjuerna skapas möjligheter för att ställa ytterligare följdfrågor. Med en kvalitativ studie 

lyfts den närliggande verkligheten subjektivt, vilket innebär att verkligheten är en individuell, 

social och kulturell sammansättning. Här var fokusen individbaserad då den grundade sig i att 

fördjupa sig i hur informanten förstod och upplevde den närliggande omgivningen. Här 

utformades teorier, hypoteser förklarades och granskades för att få fram om de kan bekräftas 

eller dementeras (Backman, 2008). Ordet innebörd betyder att koncentrationen ligger på hur 

personer uppfattar, förstår och formar den närliggande verkligheten i samband med ens 

förkunskaper och tidigare lärdomar. Medan en kvantitativ studie har ett objektivt perspektiv, 

vilket innebär att jobba mycket utifrån siffror och mätningar i större sammanhang. Ett 

exempel på skillnaden mellan dessa två typer av studier kan vara att med en kvantitativ studie 

mäter hur många bananer som individer äter. Medan den kvalitativa studien skulle undersöka 

vilka mönster och samband som finns mellan de individer som äter bananer (Backman, 2008; 

Trost, 2005). 

3.2. Forskningsestetiska principer 

Innan intervjuerna genomfördes togs det hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna, 

dessa är informations-, samtycke-, konfidentialitets- och nyttjandekraven. Samtliga 

informanter som deltog i intervjuerna fick ta del av dessa krav innan intervjun startade: 

 

 Informationskravet delger informanten om vilka uppgifter som informanten själv har, 

de villkor som finns för deras medverkande, att det är ett frivilligt deltagande, samt att 

de har rättigheter att avbryta under intervjun om de vill. 

 Samtyckeskravet innebär att informanten måste ge sitt samtycke att delta i intervjun 

innan den utförs. Informanten har rättighet att själv besluta om de vill delta, vilken 

tidsram samt på vilka förutsättningar de ska delta. Om informanten vill avbryta, ska 

det inte ske negativa konsekvenser som bland annat påtryckningar. 

 Konfidentialitetskravet innebär att den som deltar inte ska kunna identifieras av andra i 

slutresultatet eller genom insamlade uppgifter. 

 Nyttjandekravet informerar om att de inhämtade uppgifterna inte får brukas för 

vinstriktade eller icke vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Efter arbetet godkänts kommer samtliga transkriberingar, anteckningar, ljudinspelningar och 

tabeller att förstöras. De intervjuade personerna eller deras förskolor nämns inte heller vid 

namn för att undvika igenomkännande. 

3.3. Utformning av intervjun 
Att utföra en kvalitativ intervju innebär att de frågor som ställs är av enklare natur, men som 

resulterar i omfattande svar, det vill säga att det ställs öppna frågor. Detta val av intervjuform 

bidrar till en samling av rik empiri som sedan går att utvinna mycket information ifrån till de 

frågeställningar som formulerats (Johansson & Svedner, 2010; Svensson & Starrin, 1996; 

Trost, 2005). Då det kommer till val av att genomföra intervjuerna med en eller två 

intervjuare finns det både för- och nackdelar. Fördelarna som finns är att en ovan intervjuare 
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kan finna stöd hos den andre intervjuaren samt lära sig utifrån denna. Ett annat sätt att se det 

som en fördel är att om två intervjuare är väldigt samspelta, tillsammans utvinner en bredare 

empiri än vad en ensam intervjuare skulle få. Detta är dock endast om personerna har kunskap 

om hur intervjuer genomförs tillsammans. Om detta inte görs på ett bra sätt slutar det 

troligtvis med mindre empiri än vad en intervjuare skulle ha fått ut. De nackdelar som finns 

med att utföra intervjuer med två intervjuare blir att den som intervjuas kan känna sig i 

underläge, samt att det kan kännas som en ojämn maktbalans att ensam möta två intervjuare. 

Med utgångspunkt från denna information utformades intervjuerna så att en person 

intervjuade en informant. Detta på grund av att det sedan tidigare inte fanns någon historia av 

att utföra intervjuer tillsammans. Intervjuerna utformades också utifrån kunskapen om att en 

viktig del bygger på att den personen som intervjuas ska känna sig trygg och inte hamna i 

underläge (Hägg & Kuoppa, 2007; Trost, 2005). Antalet personer som blev intervjuade var en 

åt gången, då gruppintervjuer lätt tenderar till att dela upp personerna i tystlåtna och 

högljudda personer. Tidigare kunskaper inom genomförande av intervjuer med ett 

professionellt lyssnande förnyades genom läsning av litteratur. Då intervjuerna genomfördes 

grundades genomförandet utifrån ett professionellt lyssnande. Detta innebar att följande icke 

verbala - och verbala verktyg att användes. 

Icke-verbala verktyg 

 Rumsliga arrangemang. 

 Ögonkontakt. 

 Hållning som visar närvaro, koncentration och lugn. 

 Följsamhet, stöd för berättelsen med nickningar, mimik och småljud. 

 Röstläge och taltempo som är anpassat efter berättaren. 

Verbala verktyg 

 Omformulering av fakta och känslor som berättaren uttrycker. 

 Sammanfattningar. 

 Frågor som återknyter till tidigare teman. 

(Hägg & Kuoppa, 2007; Svensson & Starrin, 1996). 

 

Då det kommer till just frågor så finns det fyra olika typer av frågor som går att ställa, öppna 

frågor, slutna frågor, ledande frågor och attackfrågor. Då en intervju startar kan det vara bra 

om den som blir intervjuad får berätta fritt om något område som rör intervjun (Trost, 2005). 

Med utgångspunkt i detta så startades samtliga intervjuer med en fråga kring följande citat: 

“Enligt skolverket ska kommunen: - Återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse 

personaltätheten samt barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till 

möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen.” 

(Skolverket, 2005 s.14). Frågorna som följer sedan bör i stor utsträckning vara öppna frågor, 

då slutna-, ledande- och attackfrågor ofta ger lite empiri att bygga vidare på. Detta följdes till 

största del i utformningen av intervjufrågorna. Däremot kan det behövas slutna frågor i form 

av följdfrågor för att fastställa eller förtydliga vissa saker som sagts (Hartman, 2003; Hägg & 

Kuoppa, 2007). Intervjufrågorna (Bilaga 1) följdes i samma ordning och utformning av båda 

intervjuarna. Detta för att få så lika utformning på intervjuerna som möjligt, även om 

informanterna gav olika svar. Under intervjuerna användes ljudinspelning för att inte missa 

någon information, samt för att ge informanten den fulla uppmärksamheten under intervjun. 
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3.4. Urval 
De avgränsningar som gjordes vid val av informanter var först och främst att samtliga 

förskolor skulle vara kommunala, alltså blev inga friförskolor kontaktade inför dessa urval. 

Hälften av informanterna inhämtades från tidigare praktik- och arbetsplatser, det vill säga ett 

bekvämlighetsurval. De övriga informanterna söktes upp genom kommunens hemsida, där 

skolor och förskolor listas med mail och telefonnummer, det gjordes ett så kallat 

slumpmässigturval. Detta urval innebar att utifrån till exempel telefonsamtal användes de 

informanter som tackade ja (Trost, 2005). Utifrån de förskolor som blev kontaktade hade 

hälften syskongrupper och andra hälften jobbade med åldersindelade barngrupper. 

Sammanlagt samlades empirin från förskollärare på fem olika förskolor inom kommunen. 

Under urval av informanter blev 16 stycken förskollärare kontaktade och ombedda att delta, 

men slutligen blev det 10 stycken förskollärare som intervjuades och användes i resultatdelen. 

Detta på grund av att de andra sex förskollärarna inte ansåg sig ha tid eller intresse att delta i 

studien. De deltagande informanterna besitter lång erfarenhet och kunskap inom det valda 

problemområdet, vilket gör att den samlade empirin och studien har reliabilitet. Utformningen 

av intervjufrågorna grundades utifrån att kunna besvara de frågeställningar som ställdes i 

inledningen. Dessa avgränsningar, både av relevanta frågor i förhållande till frågeställningar 

och urval av informanter, gör att forskningsmaterialet blir relevant i förhållande till 

problematiseringen, det vill säga att studien har validitet (Hartman, 2003; Johansson & 

Svedner, 2010). 

3.5. Val av tema 
De teman som användes i resultatdelen valdes utifrån den empiri som samlats in under 

intervjuerna, som transkriberades genom ett program vid namn inqscribe. Samtliga svar 

ställdes sedan upp i en resultattabell från alla informanter, dessa sammanfattades sedan och 

ställdes upp för att ge en begriplig överblick. Utifrån dessa svar plockades ett antal teman ut 

från intervjuerna, som sedan användes som underrubriker i resultatdelen. Dessa teman blev 

följande: hälsoaspekter, möten i förskolan, tid för pedagogiskt arbete och miljöns utformning. 

Under resultatet kommer informanterna att benämnas som förskollärare 1, förskollärare 2, 

förskollärare 3 och så vidare. 

3.6. Val av litteratur 
För att hitta litteratur till studien gjordes sökningar på bland annat databaserna DIVA och 

ERIC. De sökord som användes var: ramfaktorer, barngrupp och förskola. Utifrån dessa 

sökningar hittades två tidigare skrivna examensarbeten inom samma område. Referenslistan 

från dessa arbeten utgjorde sedan grunden för urval av litteratur till denna studie. Detta urval 

av böcker kompletterades sedan utifrån tidigare använd kurslitteratur. Många sökningar på 

skolverkets hemsida har även kompletterad litteraturen inför detta arbete. Inför arbetet med 

metoddelen gjordes en sökning på stadsbiblioteket, med sökordet: examensarbete. Denna 

sökning resulterade i två böcker som behandlar rapportskrivning och dess utformning. Även 

obligatorisk litteratur som bland annat behandlar forskningsetiska principer har använts. Övrig 

använd litteratur var styrdokument som används inom förskolan som till exempel skollagen 

och förskolans läroplan. 
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3.7. Utformning 
Sammanfattningen har utformats av Maria Hägglund. Framsidan, syftet och frågeställningarna 

har framställts tillsammans, likaså intervjufrågorna. Litteraturgenomgången, val av teman och 

litteratur gjordes gemensamt. Resultatdelen skrev tillsammans, där Maria Hägglund 

respektive Maria Olofsson tilldelades två teman var att skriva om. Referenslista och 

innehållsförteckning har skrivits tillsammans eftersom ny litteratur användes i arbetet. De tio 

intervjuer som gjordes delades upp så att varje skribent utförde fem var, transkriberingarna 

gjordes sedan enskilt på de fem intervjuerna. Sammanställningen av resultaten gjordes 

tillsammans utifrån samma resultatuppställning. Rubrikerna: Sociokulturell teori, optimal 

barngruppsstorlek, utformning av intervju och avgränsningar har Maria Hägglund skrivit. 

Styrdokument för förskola, beskrivning av kvalitativ studie, val av litteratur, forskningsetiska 

principer och utformning har Maria Olofsson skrivit. Under utformningen användes Google 

docs, för att lätt kunna ta del av vad den andre hade skrivit. Detta bidrog till att skribenterna 

lättare kunde korrigera, ta bort och finjustera den gemensamma texten, så att studien blev 

sammanhängande. I resultatdelen framkom valen av tema, här tilldelades två stycken var, 

utifrån den som var mest insatt i temat. Denna uppdelning av teman fortsatte även under 

utformningen av analysdelen. Diskussionsdelen har skrivits tillsammans. Under 

arbetetsprocessen skedde en tydlig och öppen dialog mellan skribenterna. Ett exempel är att 

det tillsammans valdes ut vilka punkter som ska ingå i varje rubrik. 
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4. Resultat 

4.1. Övergripande fakta om informanter 
Samtliga informanter var kvinnor och utbildade förskollärare och varit verksamma mellan 10 

- 37 år. De var hämtade från fem olika kommunala förskolor inom samma kommun. I dagens 

verksamhet hade dessa informanter mellan 5,3 barn per heltidspersonal till 6,6 barn per 

heltidspersonal. Här varierade antalet barn i barngruppen och antalet personal, då vissa 

avdelningar kunde ha fem personal men där det jobbade flera deltidsanställda på 80%, 75% 

och 50%. I beräkningarna gjordes därmed jämförelserna utifrån antal barn per 

heltidsanställning, för att på bästa sätt kunna utföra rättvisa jämförelser mellan avdelningarna. 

Åtta av tio informanter jobbade idag med syskongrupper, men där var det två av dessa 

informanter som nyligen hade fått återgå till syskongrupper från åldersindelade barngrupper 

på grund av för lågt antal barn. Detta var något som framkom under intervjuerna, som hade 

ändrat urvalet av informanter om informationen framkommit tidigare. Detta innebar dock att 

mer empiri och åsikter angående för- och nackdelar med åldersindelade barngrupper mot 

syskongrupper gick att utvinna. 

Intervjuerna började med att med ett citat från skolverket som lyfter fram att kommunen ska: - 

“Återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten samt 

barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en 

god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen.” (Skolverket, 2005 s.14). Då 

informanterna hade fått höra detta citat tillfrågades de om de tidigare hade hört talas om detta 

utdrag från skolverket. Ungefär hälften av informanterna svarade att de aldrig hört detta citat 

tidigare. De var inte heller medvetna om att kommunen skulle fatta dessa beslut om 

förändringar i barngruppen, utifrån möjligheten att bedriva en god pedagogisk verksamhet 

med hänsyn till läroplanens riktlinjer. Den andra hälften av informanter svarade att de tidigare 

hade hört detta citat, varav några menade att de inte visste om detta var något som kommunen 

följde. Hälften av de som hört talats om detta citat syftade till de medarbetarenkäter som görs 

varje år på uppdrag av kommunen, men det framkom att en sådan konkret fråga aldrig hade 

ställts. Detta då utvärderingen inte behandlar hur förskollärarna ser på de ökade 

barngrupperna i förhållande till att kunna genomföra en god pedagogisk verksamhet. “Vi har 

ju aldrig fått någon förfrågan om hur jag upplever det, kontra... och inte just utifrån det 

sammanhanget. Utan det har varit via våra personalenkäter, men de handlar ju om hur jag 

trivs och en del annat också. Det är inte sådär tydligt.” (Förskollärare 10). Det framkom även 

att dessa enkäter inte ansågs som helt anonyma, då uppgifterna som lämnats ofta bollades 

tillbaka till förskolan eller avdelningen där ett problem hade lyfts. De problem som framkom 

överlämnades då tillbaka till den personal som hade nämnt det aktuella problemet, för att 

själva sätta sig ned och lösa problemet istället för att få hjälp utifrån. Genom att enkäterna inte 

går att anse som helt anonyma då de gick att koppla till en viss avdelning där det finns endast 

3 anställda, kommer inte alltid sanningsenliga svar fram i undersökningen på grund av viss 

rädsla. Dessa medarbetarenkäter ansågs inte heller som en statistik för kommunen att jobba 

utifrån, utan endast som en statistik där verkligheten i vardagen inte framkom som den var. 
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4.2. Hälsoaspekter 
Många av förskollärarna som intervjuades hade varit verksamma under 20 år eller mer, vilket 

gjorde att de upplevde demonstrationer som gjordes då kommunerna ville införa det 13:e och 

14:e barnet i förskolan. Dessa pedagoger ansåg att förr gjordes mer för att kämpa för barnen 

och de anställdas hälsa på förskolan. Några pedagoger visade även viss uppgivenhet över 

denna förändring. Samtliga förskollärare svarade att de hade sett en minskning av 

personaltätheten, oavsett om de tyckte att barngrupperna hade ökat eller inte. Den växande 

barngruppen i förhållande till minskad personaltäthet ansågs av samtliga förskollärare ha 

påverkat barnen på ett negativt sätt.  

De negativa aspekterna som förskollärarna såg var att barnen på avdelningarna idag upplevde 

mer stress dagligen. Denna stress medförde oro hos barnen med en stökig och högljud miljö. 

Många förskollärare efterfrågade forskning på hur denna vardagsstress påverkade barnen. Den 

högljudda och stressiga miljö påverkade även förskollärarna, då de upplevde oro med att inte 

se varje barn. Utöver att barngrupperna ökade såg förskollärarna även att barnens vistelsetid 

hade ökat radikalt, där vissa barn är på förskolan mer än åtta timmar per dag. Detta innebar att 

många barn vistas i förskolan mer än 40 timmar i veckan. De långa dagarna gjorde att vissa 

förskollärare såg tendenser till övertrötthet hos barnen, där de inte orkade på samma sätt som 

förr. Då det kom till förskollärarnas situation med fler barn samt längre vistelsetid per dag, 

gav det sig uttryck i fler sjukskrivningar. Sjukskrivningar var något som flertalet av 

förskollärarna nämnde som ett problem med dagens situation. “Det blir ju mer slitsamt, också 

blir det ju då att folk blir sjukskrivna och då blir det ännu mera slitsamt. Det är svårt att få 

tag i vikarier och även om man har vikarier så blir det också slitsamt, för då är det nya 

människor som man ska ta in och lära.” (Förskollärare 6). Några hade själva varit 

sjukskrivna, hade kollegor eller kamrater som blivit sjukskrivna på grund av utbrändhet eller 

annan relaterad åkomma. Några förskollärare lyfte även barnens säkerhet då de kände att de 

inte alltid under dagen kan garantera barnens säkerhet. Här jämfördes även arbetsskyddslagen 

i förskolan med den som användes i skolan. En tydlig skillnad var att vid olycka på förskolan 

hölls den närmsta anställda till svars för olycka eller dödsfall. Detta ansågs som mycket 

utlämnande, speciellt i relation till att många förskollärare som endast är två stycken under 

dagarna med barnen, på grund av möten och planeringstider som tas från den dagliga 

verksamheten. Därmed kände några förskollärare att två personal med 18 barn omöjligt kunde 

se samtliga barn samtidigt, varken inne eller ute på gården. 

4.3. Möten i förskolan 
Informanterna belyste att tiden till att se och höra varje barn påverkades av hur verksamheten 

såg ut. Genom en ökning av till exempel pappersarbete, planeringstid, möten och dukning 

eller städning, bildades många uppgifter utanför barngrupperna. Vilket i sin tur påverkade den 

kvalitetstid som kunnat ges just till barnen. Informanterna tog även upp barnens trygghet i 

förskolan och att förskollärarna själva inte hann sitta med, se eller prata med varje barn. Detta 

var även saker som blev svårare att uppnå då det sattes in fler barn i de befintliga 

barngrupperna. Även samverkan mellan kollegor och vårdnadshavare påverkades.  

Några förskollärare uttryckte svårigheter att hinna samtala med vårdnadshavare vid lämnings- 

och hämtningssituationer. Detta då det ofta var endast en personal vid dessa tidpunkter på 

dagen. En förskollärare sa: ”Vi har ju.. vi kan ju ha så att tio barn kommer på tio minuter och 

då är man ju ensam, till 8.45 så är man ju själv. Så det blir ju bara att ta in dem på löpande 

band.” (Förskollärare 8). Då situationen var som förskolläraren berättade var det inte 

garanterat att förskolläraren hann möta alla föräldrar och barn som de önskade. Enligt 

informanterna var detta en viktig aspekt för barnens trygghet, men också för att få en god 

samverkan mellan förskollärare och vårdnadshavare. Alla barn och barngrupper är olika, vissa 
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klarar av antalet barn medan somliga har svårt för det, och detta måste också tas hänsyn till 

vid utformning av barngrupperna. En del av informanterna förespråkade att ha åldersindelade 

grupper för att det underlättade att ta tillvara på barnens behov, anpassa aktiviteter utifrån 

barngruppen, samt att det skulle bli lättare att uppnå läroplanens mål. Men i vissa fall kunde 

de inte ha åldersindelat, då det inte fanns tillräckligt med barn i området. Som verksamheterna 

såg ut idag så utförde förskollärarna ett pedagogiskt arbete med barnen, men det fanns 

svårigheter att lyckas med själva utförandet. Som en av förskollärarna uttryckte sig: “Alla får 

ett pedagogiskt innehåll, men i mindre bitar.” (Förskollärare 5). Det fanns även ett mindre 

antal informanter som ansåg att deras utformning av barngruppen som den såg ut idag var 

precis lagom för att kunna genomföra en god pedagogisk verksamhet. 

4.4. Tid för pedagogiskt arbete 
Varje förskollärare fick frågan om vad en minskad barngrupp skulle innebära för det 

pedagogiska arbetet, och det som lyftes fram här var att förskollärarna skulle få mer tid till att 

se varje barn, samt att kunna utföra planering, utvärdering och utveckling av den pedagogiska 

verksamheten. Förskollärarna belyste även problemen med att det inte fanns möjligheter till 

planering alla gånger i och med det höga barnantalet. Förskollärarna hade även andra 

arbetsuppgifter som de skulle hinna med och dessa var till exempel sopsortering, disk, 

dukning, med mera. För att hinna med barnen och uppgifterna utöver barngruppen blev ofta 

planeringstiden åsidosatt. Förskollärarna sa att om det fanns mer personal skulle möjligheten 

att kunna göra mer, utöver vardagsrutinerna, uppnås under dagen. En annan aspekt som 

framkom var att om det skedde en minskning av barngruppen, så skulle det bidra till mer 

lärandetillfällen för barnen. Några exempel som togs upp var att mer utflykter skulle kunna 

genomföras, promenader till naturen, teater, bibliotek, med mera. Detta ansågs av några 

förskollärare svårt att utföra, då verksamheten såg ut som den gjorde. “Mindre stress, 

möjlighet till det som faktiskt står i läroplanen att vi ska skapa, liksom en.. En bra rutin och 

en bra dygnsrytm för barnen. Det är det inte idag.” (Förskollärare 7). Förskollärarna tog även 

upp att det skulle bli lättare att uppnå läroplanens mål om en minskning av barngruppen 

gjordes, då några av förskollärarna kände svårigheter att hinna med att uppnå alla mål i 

läroplanen.  

 

Förskollärarna ville även visa på att det inte räcker med att endast minska barngruppen med 

ett eller två barn, för att den pedagogiska verksamheten skulle bli bättre. De ansåg att det 

krävdes en större minskning, samt att det även var upp till personalen att nyttja tiden till att 

utföra planering och på så sätt förbättra den pedagogiska verksamheten. I dagens pedagogiska 

verksamhet delades barnen ofta in i mindre grupper, för att alla barn skulle kunna få möjlighet 

att uppnå målen och få ta del av aktiviteter. Här poängterades det av förskollärarna att om de 

inte fick tillfälle för planeringstid, bidrog det till negativa konsekvenser för den pedagogiska 

verksamheten och dess innehåll. Något som inte heller gynnade barnen och deras lärande eller 

utveckling. Andra saker som förskollärarna ansåg skulle förändras för barnen var att stressen 

skulle minska, samt att hörsel- och röstpåverkan skulle minskas och därmed förbättra miljön. 

4.5. Miljöns utformning 
Av förskollärarna som intervjuades hade sju av tio erfarenheter från att ha jobbat med både 

syskongrupper och åldersindelade barngrupper. Här var det många som lyfte att arbetet med 

innemiljöns utformning var betydligt lättare om barngruppen var åldersindelad. Några 

aspekter som framkom var att det var lättare att hålla avdelningarna säkra, bland annat från 

yngre barn som stoppar in lego, pärlor och annat i munnen. De ansåg även att miljön gick att 

använda som den tredje pedagogen, det vill säga att inredningen gick att forma så att den 

skapade en pedagogisk innemiljö som underlättade arbetet med barnen. Även det pedagogiska 
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arbetet ansågs som lättare att planera och genomföra då samtliga barn befann sig närmare 

varandra då det kom till kunskapsutveckling och lärande. I arbete med åldersindelade 

barngrupper ansåg även vissa av förskollärarna att de yngsta barnen, ett till tre års ålder, fick 

mer utbyte i form av aktiviteter. Då de i syskongrupper ofta inte blev lika prioriterade som 

fyra- och femåringarna.  

De förskollärare som jobbade i syskongrupper samt hade erfarenhet från både åldersindelade 

barngrupper och syskongrupper lyfte båda fördelar med syskongrupperna. Dessa var bland 

annat att barnen hade lärt sig mycket mer om vad det innebär att ta hänsyn till varandra samt 

att barnen ser och lär mycket mer av varandra då de leker med barn som befinner sig på en 

högre utvecklingsnivå. De ansågs också lära sig empati på ett annat sätt. Undersökningen som 

gjordes visade att samtliga förskollärare, med ett undantag, tyckte att barngruppernas storlek 

hade ökat under deras verksamma år inom förskolan. Det framkom att de förskollärare som 

jobbade med åldersindelade barngrupper hade de största barngrupperna. Ett annat problem 

som lyftes i samband med de växande barngrupperna var att trots denna ökning av cirka fem 

barn per grupp, så används samma lokaler som på 70-talet då barngrupperna var mindre. En 

förskollärare berättar vad de ökade barngrupperna inneburit för barnen: “Att det inte finns lika 

mycket plats för varje barn, eftersom ytan inte har blivit större på förskolorna. Vi har ju 

samma lokaler som det var på 70-talet här och nu är vi på 2013. Så sätta in fler barn, de får 

mindre plats helt enkelt. Både från oss personal och ytmässigt, båda två.” (Förskollärare 9). 

Detta gjorde att verksamheten var svår att bedriva samt att barnen sällan kunde gå undan för 

att få vara ifred eller kom undan stress och den högljudda miljön. 
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5. Analys 

5.1. Hälsoaspekter 
Att barnens dagliga stress har ökat i samband med minskning av personalantal och en ökning 

av barngruppens storlek är något som samtliga förskollärare säger sig se i barnens vardag på 

förskolan. Dels på grund av att barnens vistelsetid blir allt längre, men också utifrån att 

sociala kontakter ökat i såväl utbyte av personal samt antal barn i barngruppen. Skolverket 

(2003) skriver att en stor bidragande faktor till stress hos barn i förskolan är den ökade 

förekomsten av relationer som sker under en dag. En annan bidragande faktor är det 

gemensamma utrymmet samt den delade kontakten med personalen. Tillfällen där barn får 

individuell tid med personalen i förskolan utan andra kamrater är väldigt ovanligt och 

förekommer oftast om barnet är först på morgonen eller sist på eftermiddagen (Markström, 

2007). För varje barn som sätts in i den befintliga barngruppen ökar även de relationer som 

barnen ska föra ett samspel med, vilket ökar stressen hos de barn som inte klarar av detta höga 

antal relationer. Detta anses som extra jobbigt för de barn som är i behov av särskilt stöd. Det 

finns även forskning som visar att barn i grupper med högre antal barn och personal har 

lättare att uppvisa apati och nedstämdhet, än barn som spenderar sina dagar i mindre 

barngrupper med mindre antal personal. Något som pekar på fördelen med mindre 

barngrupper och mindre antal personal (Skolverket, 2003). Som tidigare nämndes under 

rubrik 1.8. finns det inget bestämt antal barn i barngruppen som är optimalt, men forskning 

visar att barngrupper på runt 15 barn har fördelar. Även att mindre barngrupper med färre 

antal personal är mer gynnsamt för både barn och personal (Skolverket, 2005). Skolverkets 

nya riktlinjer angående barngruppernas storlek syftar dock till att en anpassning enbart ska 

göras utifrån verksamhetens kriterier. 

 
När man bestämmer hur stor en barngrupp ska vara så måste man ta hänsyn till flera olika 

faktorer. Det handlar om personalens kompetens, lokalernas storlek och miljöns utformning. 

Det handlar också om barngruppernas sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder. Utifrån 

de faktorerna kan man sedan avgöra hur stora grupperna ska vara och hur mycket personal det 

behövs i gruppen. Om analysen visar att en barngrupp behöver vara mindre eller att det 

behövs mer personal måste de ansvariga för förskolan vara beredda att genomföra de 

förändringar som är nödvändiga för att ge barnen en bra förskola. (Skolverket, 2013:b)  

 

En annan problematik som går att återfinna i större barngrupper med fler antal personal är de 

yngre barnens svårigheter att behålla en idé eller tanke. Barn som utvecklat en tillräckligt stor 

koncentrationsförmåga eller engagemang kan oftast fasthålla sina idéer eller avsikter, men vid 

överrumplande beteenden från andra barn eller personal störs dessa ofta ut. Detta leder till att 

barnet lämnar den egna idén eller avsikten (Lindahl, 1998). Denna typ av 

koncentrationsstörning är inte gynnsam då det kommer till barns utveckling av självständighet 

eller kunskap. 

 

Studiens förskollärare nämnde även problematiken kring sjukskrivningar som ökat under de 

senare åren. Detta ansågs bero på olika faktorer, som till exempel ökade ansvarsuppgifter, 

större barngrupper, minskat antal personal, problematiken kring att få tillgång till vikarier, 

barnens ökade vistelsetider med mera. Dessa sjukskrivningar är i sig en negativ effekt, men 

det påverkar även barnen. Forskning som gjorts lyfter upp problematiken kring upprepade 

personalbyten utifrån barnens perspektiv. Barn på förskolan knyter an till den personal som 

barnet träffar dagligen i förskolan. Men då dessa vuxna som barnet utvecklat ett förtroende för 

försvinner eller byts ut, tillkommer en risk för att barnet så småningom slutar med att försöka 
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knyta an till personalen för att undvika den besvikelse som barnet känner vid upprepade 

förluster (Skolverket, 2003).  

 

Den ökade barngruppen ansågs också bidra till den bullriga miljö som förskollärarna tog upp 

som ett problem i förskolan. Detta är ett problem som förekommer på en stor del förskolor 

inom Sverige, inte endast i den kommun där denna studie genomfördes. En undersökning som 

gjordes av tekniska högskolan i Stockholm visade på att bullernivån på förskolor låg på 

mellan 70 och 90 decibel, en nivå som kan orsaka hörselskador, för såväl barn som personal. 

Sambandet med bullernivån knöts till barngruppens storlek, antal personal, lekmaterial, 

lokalernas utformning med mera. Denna bullernivå påverkar därmed barnens språkutveckling 

då 50 % av ett samtal på normal ljudnivå misstolkas. Den rekommenderade bullernivån för 

arbetsplatser där det sker en kommunikation, som på förskolan mellan pedagoger och barn 

samt barn till barn eller pedagog till pedagog, ligger på 40 decibel. Arbetsskyddsstyrelsen 

rekommenderar även hörselskydd vid 85 decibel (Skolverket, 2003).  

 

En annan problematik som lyftes fram var ansvaret för barnens säkerhet och hur denna 

försvåras vid de ökade barngrupperna samt minskat antal personal. Tillsynen av barnen på 

förskolan är ett centralt inslag för personalen i förskolan (Markström, 2007). En del av 

förskolpersonalen som blev intervjuade lyfte denna problematik då de kände att de inte till 

100% kände att de kunde garantera samtliga barns säkerhet under hela dagen. Detta berodde 

delvis på att personalen under flera tillfällen under dagens endast var två personal på hela 

barngruppen, på grund av möten, planeringstid med mera. I förskolans läroplan står följande: 

“Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och 

aktivitet” (Skolverket, 2010 s. 6). Att utforma miljön är ett sätt att säkerhetshålla barnens 

vardag, då den kan utgöra en strukturell ram för barnen i verksamheten (Lindahl, 1998). Men 

då barns säkerhet diskuteras finns det många aspekter på de faror som kan uppstå, och det 

slutgiltiga ansvaret ligger hos personalen. Några förskollärare i studien kände därmed att det 

enda säkra sättet att veta att barnen inte far illa var att själv vara med vid de situationer som 

uppstod. 

5.2. Möten i förskolan 
Förskolans läroplan är skriven som en guide till förskollärare att använda som riktlinje för 

verksamhetens mål, men hur de ska uppnås väljer förskollärarna och verksamheten att tolka. 

Alla barn som vistas på förskolan ska få det stöd de behöver, deras behov och förutsättningar 

ska vara grundläggande för hur verksamheten utformas (Skolverket, 2010). Detta bidrar till att 

förskolläraren får ta ett eget ansvar för att det ska uppnås, och svårigheterna som belystes från 

intervjuerna var möjligheten att se och höra varje barn samt påverkan av de stora 

barngrupperna. Även de arbetsuppgifterna utöver arbetet med barngruppen belystes. Genom 

de faktorerna skapar det mindre kvalitetstid till barnen, men påverkar även deras trygghet. 

Skolverket (2001) skriver om området kvalitetsfrågor och hur de påverkas av de negativa 

förändringarna runt arbetsvillkoren inom förskolan. Kvalitén inom pedagogisk verksamhet är 

ett viktigt ämne då det framkommer att kvalité av den högre graden påverkar barnen genom 

att de utvecklar deras självkänsla och ger dem en god attityd till ett livslångt lärande. Även det 

sociala samspelet och problemlösning för barnen gynnas av detta. “Förskolan ska stimulera 

barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå 

från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och 

lärande bildar en helhet.” (Skollagen, 2 §) Skolverket (2003) & Lindahl (1998) trycker på att 

samspelet mellan förskollärare och yngre barn är en av de viktigaste bitarna för att få god 

kvalité i förskolan. Förskollärarna blir ersättare för föräldrarna under vistelsetiden på 

förskolan och genom detta skapar det en reaktion för hur barnet anpassar sig och utvecklas i 
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dessa separationer under på lång- och kortsiktigt perspektiv. Det finns strukturella faktorer 

som påverkar i vilken omfattning barnet ska få en stabil ersättare när föräldrarna är på arbetet, 

till exempel kan det vara vårdare-barn-kvot och barngruppens storlek. Markström (2007) 

menar att skapa ensamtid för varje barn med förskollärarna är ur ett barnperspektiv värdefullt 

men att det sällan förekommer inom verksamheterna.  

 

När Vygotskijs sociokulturella perspektiv används som utgångspunkt i arbetet med barn 

framkommer värdet av att ha vuxna i barnens närhet. En av de grundstenarna för utveckling 

hos barnen är socialt samspel, både mellan vuxen-barn och barn-barn. Två utgångspunkter 

som ska vara i samband med varandra är lärande och utveckling, de ska finnas tidigt för 

barnet. En annan grundsten för utveckling är språket där bland annat erfarenheter lagras och 

samtalas kring (Säljö, 2000; Williams, 2006). Under rubrik 1.7 förklaras sociokulturella teorin 

och den proximala utvecklingszonen som lyfter att barnen lär sig och utvecklas av sina 

närmaste, i detta fall kan vara en förskollärare. Det är väsentligt för barnen att förskollärarna 

finns där barnen är, stödjer och utmanar dem i sin utveckling och sitt lärande. Att 

kommunicera med barnen kontinuerligt om dagliga händelser är något som gynnar barnen i 

deras utveckling. Det poängteras att förskollärarna bör vara genuint närvarande vid samtalen 

med barnen och för att uppnå detta bör förskolläraren inte undvika eller bortförklara sig. Utan 

finnas i barnens närhet både i sin professionella roll och som medmänniska med egna 

erfarenheter och kunskaper (Holm, et al., 1997). Även detta stöds av läroplanen som skriver 

att: “Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för skriftspråkliga världen.” (Skolverket, 

2010, s. 7). Men detta är ett komplext arbete, då förskollärarna i studien upplever att de inte 

hinner med att ge varje barn den tid de behöver. Detta kan ha en negativ effekt, bland annat 

genom att begränsa språkutveckling hos barnen, det vill säga att upplevelsen av att hela tiden 

ha bråttom och vara stressade i lyssnandet och samtal (Riddersporre & Persson, 2010).  

 

Förskollärarna från intervjuerna framförde att det finns svårigheter med att hinna med att 

möta vårdnadshavarna och barnen som de önskar då de under vissa tider på dygnet är ensam 

med ett visst antal barn. “Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga 

förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete 

med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmet.” 

(Skolverket, 2010 s. 13). Barn ser och hör mer än vad vuxna tror och det är inte alltid att 

barnen berättar vad de upptäcker. Därför är viktigt att förskollärarna har en god relation och 

kontakt med vårdnadshavarna då de står barnet närmast, det bidrar till att barnen upplever en 

otrygghet om de märker att sina föräldrar inte har förtroende och osäkerhet till förskollärarna 

(Sandberg & Vuorinen, 2007). 
 

5.3. Tid för pedagogiskt arbete 
En annan svårighet som lyftes fram från intervjuerna var att vissa förskollärare ansåg att den 

pedagogiska planeringen åsidosattes på grund av tidsbristen. I verksamheten är det inte bara 

arbete med barnen som ingår i arbetsuppgifterna utan det kan till exempel tillkomma 

sopsortering, disk, dukning med mera. Detta medför brist på tid i barngruppen som i sin tur 

bidrar det negativa konsekvenser för den pedagogiska verksamheten och dess innehåll, likaså 

gynnar det ej barnens lärande och deras utveckling.  
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Förskolan är till för alla barn på vars och ens villkor. Personalen ska skapa bästa möjliga 

förutsättningar för varje barn att utvecklas optimalt. Läroplanen genomsyras av ett 

grundläggande synsätt på barns utveckling – barn lär och utvecklas i alla sammanhang och 

med alla sina sinnen. Den pedagogiska verksamheten ska utgå från barnens erfarenheter, 

intressen, behov och åsikter. Barns delaktighet och att de upplever verksamheten som 

meningsfull är en viktig grund för utveckling och lärande. Lek, utforskande, nyfikenhet och 

lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. (Skolverket, 2005, s. 24-

25) 

 

Om barngrupperna minskade skulle det öka förutsättningarna till att utföra planering, 

utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten samt uppnå läroplanens mål. 

“Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, dvs. verksamhetens 

organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges bästa möjliga 

förutsättningar för utveckling och lärande.” (Skolverket, 2010, s. 14). Dock är det i en 

verksamhet är det inte enbart en förskollärare som har det yttersta ansvaret, utan det är hela 

arbetslaget som ska utveckla värderingar och den syn som finns på barns utveckling och deras 

lärande. Att reflektera över arbetet och vilket sätt det kan utvecklas på, förutsätter att det finns 

gemensam tid och stöd för varandra (Skolverket, 2005). I många förskolor har pedagogisk 

dokumentation blivit en del av arbetet som innebär att synliggöra barnens arbetsprocesser som 

till exempel kunskapsutveckling och den förändring som har skett hos barnet. Denna 

information kan samlas in genom att bland annat videofilma, fotografera, anteckna, observera, 

intervjuer eller utifrån barnens egna skapelser (Riddersporre & Persson, 2010). Genom att 

göra en pedagogisk dokumentation synliggörs även verksamhetens arbetssätt och möjlighet 

till utvärdering av verksamheten ökar därmed. Arbetslaget kan tillsammans sätta sig ner med 

dessa dokumentationer och se vad verksamheten kan utveckla och förändra för att på bästa 

sätt gynna barnen i deras utveckling och lärande. I intervjuerna framkom det att förskollärarna 

hade löst en del av problemet med de stora grupperna genom att göra ‘grupper i gruppen’, det 

vill säga dela in barngruppen i mindre grupper baserat på ålder för att i bästa möjliga mån 

tillgodose barnens behov och öka deras möjligheter till utveckling. 

 

Som tidigare nämnt under rubrik 1.8 tas den fria leken och dess betydelse för barnen upp, 

likaså vilka svårigheter som kan förekomma. När det sker gemensamma aktiviteter på 

förskolan får förskollärarna ökade kunskaper om barngruppen och det enskilda barnet. Vid 

dessa stunder upptäcks det vilka barn som inte kan eller vågar delta under vissa aktiviteter, 

samt vilken individuell nivå barnen befinner sig på. Oavsett hur förberedd förskolläraren är 

eller hur bra aktiviteten är, händer det att ett barn kan vika undan eller inte vill delta (Guvå, 

2006). Barn lär sig inte enbart av de vuxna, utan också av varandra som till exempel under 

den fria leken. Genom att barnen får leka berör de ett flertal delar som är väsentliga för deras 

utveckling, såsom fantasi, kommunikation, inlevelse samt behärska symboliskt tänkande, 

likaså samarbete och problemlösning (Skolverket, 2010). Dock bör förskollärarna vara 

närvarande under den fria leken, på grund av att om förskolelärarna inte bekräftar barnets 

initiativ till socialt samspel, kan det hända att barnet ger upp det initiativet på sikt. 

Undersökning har visat att då förskollärarna ger barnen bekräftelse skapas det energi hos 

barnen och öppning till samspel skapas (Lindahl, 1998). Från ett sociokulturellt perspektiv 

och den proximala utvecklingszonen är detta en viktig del i arbetet i verksamheten, att 

förskollärarna inte släpper barnen helt själva. Den vuxne är fortfarande värdefull men däremot 

kan förskollärarna låta barnen försöka på egen hand utan att ta över uppgiften (Säljö, 2000). 

 

Sammanfattningsvis går det att fastställa att förhållandet mellan personaltäthet och 

barngruppens storlek är en viktig relation som styr hur den pedagogiska miljön utformas, 

samtidigt som även många andra faktorer som spelar in i ett komplext sammanhang 
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(Skolverket, 2003). Oavsett om förskolan jobbar utifrån syskongrupper eller åldersindelade 

barngrupper. Här framkommer även ett annat problem som dykt upp de senaste åren i 

förskolan och det är barnens ökade och oregelbundna vistelsetider. Vistelsetiden påverkar det 

pedagogiska arbetet på flera sätt, ett exempel är svårigheter för barn som vistas kortare 

stunder under en lång period inte lär känna de andra barnen eller att barnets oregelbundna 

tider på förskolan påverkar möjligheten att genomföra den pedagogiska planeringen 

(Skolverket, 2005). Den pedagogiska kvalitet fastställs inte utifrån antalet barn eller antal 

personal, utan sker i samspel med en mängd faktorer som påverkar kvalitén i verksamheten. 

En förskollärare från studien tar upp att en minskad barngrupp inte på automatik skapar en 

god pedagogisk verksamhet, utan att det också är i förhållande till pedagogernas möjlighet att 

ta chansen att omvandla det till något bra. Det går därmed att säga att personalens kompetens 

och medvetenhet kring barnen utgör grunden för en god pedagogisk verksamhet (Skolverket, 

2003). 

5.4. Miljöns utformning 
Hur förskolans pedagogiska miljö bör utformas finns det ingen färdigskriven mall för, 

däremot är det en utformning som ska ske utifrån barngruppens behov och intressen. Med 

detta i tanken är alltså den pedagogiska miljön inget som blir färdigt, utan något som 

förändras i förhållande till barngruppen (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Något 

som många av förskollärarna tog upp som ett problem i förhållande till de växande 

barngrupperna var just lokalerna. Många jobbade på förskolor som är byggda på 70-talet och 

därmed anpassade efter en annan form av verksamhet samt barngruppsstorlek. Den växande 

barngruppen gör att idag jobbas det med cirka 18 barn i samma lokaler som var byggda för 

barngrupper med cirka 13 barn. Detta gör att ljudnivån är högre samt att barnen inte i samma 

mån kan gå undan för att få lugn och ro. Samtidigt kan vi läsa följande citat från skolverket:  

I förskolor med funktionella lokaler och en välplanerad utemiljö underlättas det 

pedagogiska arbetet. Förskolor med lokaler och utemiljö som är sämre anpassade till 

verksamheten kan i stället behöva kompensera brister i den fysiska miljön med färre 

barn i gruppen. (Skolverket, 2005, s.16).  

Då det kommer till utformningen av innemiljön i förskolan var det flera förskollärare som 

nämnde att detta var enklare vid åldersindelade barngrupper. En orsak som lyftes var 

anpassningen av material utifrån barnens åldrar. Lagrell (1991) skriver att arbete utifrån 

åldersindelade barngrupper är det lättare att anpassa och planera verksamheten så att den ger 

barnen en god blandning av dagens beståndsdelar. Förskollärarna ansåg även att barnens 

intressen och utvecklingsnivå låg närmare varandra i en åldersindelad barngrupp än i 

syskongrupper, vilket medförde att utformningen av miljön i form av den tredje pedagogen. 

Innebörden av miljön som den tredje pedagogen är att som förskollärare kan få hjälp av en 

välplanerad ute- och innemiljö i form av en lugnare arbetsmiljö, ökade tillfällen för socialt 

samspel, och inbjudan till frilek hos barnen. På detta sätt ansåg även förskollärarna att deras 

arbete kring att uppnå de lokala och nationella målen var betydligt enklare. Förskolans 

läroplan innehåller även riktlinjer för miljön och dess utformning: “Barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer 

fantasi, och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus.” (Skolverket, rev. 2010 

s.7). Den pedagogiska miljön ska vara utformad efter barnens behov och intressen, därmed 

utgör barngruppens storlek och dess sammansättning en grundläggande faktor att ta hänsyn 

till vid utformningen av verksamhetens utformning av miljön (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2003). En av förskollärarna nämnde även att de yngre barnen får en mer 

meningsfull vardag då de går på en avdelning anpassad för just dem, då förskolläraren hade 



22 
 

erfarenheter av att de yngre barnen annars hamnar i skymundan för de äldre barnens 

aktiviteter. 

Syskongrupper i förskolan har även de sina fördelar, bland annat genom att barnen får en god 

variation av relationer i barngruppen. Samtidigt som ett barn får lekkamrater i sin egen ålder, 

får de även uppleva både äldre och yngre barn, något som är speciellt viktigt för barn utan 

syskon. Williams (2006) skriver att blandade åldersgrupper kan anses utgöra en viktig grund 

för barnens lärande eftersom att de äldre barnen representerar vad de yngre barnen eftersträvar 

att bli. Utöver den stora variationen av kontakter som skapas är det också en trygghet för 

yngre syskon som börjar på förskolan (Sundell, 1995). De fördelar som förskollärarna själva 

tog upp med syskongrupperna var att barnen i de grupperna ansågs få lära sig mer om att visa 

respekt och empati för varandra utifrån de olika åldrarna som fanns på barnen i barngruppen. 

Som nämndes i rubrik 1.7. lär sig barn på bästa sätt utifrån handledning av någon med mer 

kunskap, detta kan vara en vuxen eller ett barn med mer omfattande kunskap, något som även 

Williams (2006) anser. Det kan till exempel handla om att ett yngre barn har svårigheter att 

stapla rektangulära klossar på varandra, då ett äldre barn kanske har kunskapen om att tornet 

blir stadigare om man lägger klossarna med långsidorna mot varandra, istället för kortsida 

mot kortsida. På detta sätt hjälper även barnen varandra att utveckla sina kunskaper. 
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6. Diskussion 

6.1. Utveckling av studien 
Även om arbetet är gjord som en kvalitativ studie kan det vara svårt att fastställa ett specifikt 

slutresultat. Under rubriken 3.4. diskuteras studiens reabilitet och validitet, där fastslogs det 

att studiens form mest troligt ger både en säker reabilitet såväl som validitet. Detta utifrån att 

frågorna som ställts inte syftar till att varken klandra eller hitta brister hos förskolepersonalen, 

utan snarare lyfta fram deras åsikter. Något som de flesta av förskollärarna verkar känna är att 

kommunen inte lägger speciellt mycket resurser på att lyfta deras åsikter för att förbättra 

verksamheten. Detta anser som något märkligt då de som har bäst åsikter om positiva 

förändringar och de som ser effekterna på negativa konsekvenser är just förskollärarna. Både 

staten och kommunerna bör värdera förskollärarnas kunskap om hur barnen mår i förskolans 

verksamhet högre, för att kunna stärka och förbättra den barnomsorg som vi har i Sverige. 

Informanterna som använts i studien är kvinnor med förskollärarutbildning och med cirka 10-

25 års erfarenhet av arbete inom förskolan. Valet att endast använda kvinnor är grundat på att 

vi inte fick tag i några manliga förskollärare, samt att vi inte ville göra en genusjämförelse 

över resultaten. Detta då vi båda kände att fokuset för studien inte låg i ett genusperspektiv 

utan på den förändring av barngruppen som skett med tiden. Om vi hade valt att använda oss 

av manliga förskollärare tror vi inte att empirin hade förändrats, då barnantalet i 

barngrupperna är en dokumenterad förändring som inte baserar sig på egna åsikter. 

 

Några synpunkter på förbättringar av denna kvalitativa studie är först och främst tid. Med mer 

tid hade fler förskollärare kunnat intervjuas för att få mer tyngd bakom resultat, analys samt 

slutdiskussion. Här hade ytterligare tio förskollärare kunnat intervjuas från ett antal andra 

kommuner för att få ett mer övergripande resultat om situationen i Sveriges barnomsorg. En 

annan förbättring av studien hade varit att intervjua förskolechefer på olika förskolor för att få 

bredare kunskap om hur kommunikationen mellan förskolans personal och kommunen ser ut. 

Denna studie baseras även endast utifrån frågor som rör personaltäthet och 

barngruppsstorleken, vilket gör att andra faktorer inte kommer med, även om de spelar in i 

förskolans kvalité. Skolverket (2005) lyfte att detta inte bara påverkas utifrån barngruppens 

storlek eller personaltäthet, utan även av andra faktorer som: personalens kompetens, 

planering av inne- och ute miljön samt barngruppens sammansättning utifrån till exempel 

barn i behov av särskilt stöd, barnens ålder och etnicitet. Detta är aspekter som vi inte frågat 

förskollärarna under intervjuerna, men saker som de själva ibland nämnt. Här hade vi kunnat 

få fram mer fakta om vad som egentligen ligger till grund för till exempel den stress som 

förskollärarna ser hos barnen, är det endast de ökade barngrupperna eller finns det andra 

tydliga faktorer? 

 

Även observationer hade kunnat utföras om det funnits mer tid till inhämtning av empiri. 

Detta hade gjort att intervjusvaren stärkts mot observationerna, vilket i sin tur hade stärkt 

validiteten i studien. Detta hade också kunnat öppna för ytterligare aspekter på fördelar och 

nackdelar mellan syskongrupper och åldersindelade barngrupper samt eventuellt gett mer 

insyn om hur mycket kommunikation som sker mellan barnen och förskollärarna under dagen, 

kanske finns det barn som inte får ha en enda kommunikation med en förskolepersonal under 

dagen eller vissa barn som visar tecken på att välja bort det? Det finns många intressanta 

aspekter som går att bygga vidare på för att förbättra och utöka denna kvalitativa studie. 
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6.2. Frågeställningar 

6.2.1. Syfte 

Barngruppernas storlek inom förskolan är en aktuell debatt, tidigare har riktmärkena varit 15 

barn per barngrupp. 2013-12-11 kom det nya direktiv från skolverket att verksamheterna ska 

anpassa barngruppens storlek utifrån de förutsättningar som finns. Eftersom detta är ett stort 

och viktigt område så upplevdes det som ett relativt enkelt val av område att göra en studie 

om. Detta är något som samtliga förskollärare kan relatera till och det är ett område som det 

krävs mer forskning kring. Studiens avsikt har varit att undersöka hur barngruppsstorleken 

påverkar den pedagogiska verksamheten. För att få en överblick om detta har 10 förskollärare 

intervjuats för att på bästa sätt få fram information kring arbetet inom verksamheten som de 

upplever.  

6.2.2. Frågor 

Inför arbetet gjordes tre frågeställningar som sedan redigerades om till fyra frågeställningar. 

De frågeställningar som ställdes var följande: 

 

 Vilken förändring av barngruppsstorleken har förskollärarna upplevt under de senaste 

åren? 

 På vilket sätt har barngruppens storlek påverkat förskollärarens pedagogiska arbete i 

förhållande till läroplanen, och hur påverkar det barnen? 

 Vad anser förskolläraren att en förändring skulle innebära för förskolläraren/barnen? 

 Hur skiljer sig förskollärarnas åsikter utifrån åldersindelade/syskon grupper? 

 

Samtliga frågor besvarades under Resultat och Analys, men där under de fyra olika tematiska 

rubrikerna: Hälsoaspekter, Möten i förskolan, Tid för pedagogiskt arbete, Miljöns utformning.  

 

6.3. Egna åsikter 

6.3.1. Hälsoaspekter 

Rubriken Hälsoaspekter besvarar den första frågeställningen som behandlar vilken förändring 

av barngruppens storlek som de olika förskollärarna ser samt vilka konsekvenser de upplever. 

Här framkommer bland annat att samtliga av de tio förskollärarna upplevt en förändring där 

minskat antal personal skett samt en ökad barngruppsstorlek, med ett undantag där en av 

förskolepersonalen alltid jobbat med barngrupper mellan 17-18 barn. Då samtliga 

förskollärare såg samma förändring känns detta som konstaterad fakta tillsammans med det 

fakta som framkommit under rubrik 4.2. Många av förskollärarna syftar till att förr 

tillsammans med föräldrar satte de press på kommunen för att förbättra situationen för både 

barnen i verksamheten som för personalen. Detta upplever vi som något positivt där banden 

mellan hemmen och förskolan stärks genom ett gemensamt mål, nämligen barnens bästa i 

fokus. Idag diskuteras detta inte på samma sätt med vårdnadshavare, och de ramfaktorer som 

är ett problem i förskolans verksamhet stannar ofta mellan personal och förskolechef. En av 

förskolepersonalen tar upp att denna inte kan garantera samtliga barns säkerhet under samtliga 

åtta timmar under dagen, vilket vi ser som ett stort problem. Vi undrar även om detta är något 

vårdnadshavarna är medvetna om och om de skulle förändra sin syn till verksamheten om de 

visste om detta? Samtidigt känner vi en förståelse till detta problem och att det uppstår, då vi 

också vet om att resurserna under vissa timmar på dagen gör det svårt att se samtliga barn i 

alla rum. Detta kan inte enbart skyllas på förskolepersonalen utan har till stor del att göra med 

kommunernas beslut inom förskolan. 
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Såväl litteratur och forskning som använts inom denna studie precis som den insamlade 

empirin från förskollärarna pekar på en ökad stress hos barnen på förskolan. En av orsakerna 

som lyftes är den ökade vistelsetiden hos barnen, som idag kan ligga på uppåt 60-timmars 

veckor. Detta motsvarar alltså i en arbetsvecka 20 timmars övertid per vecka. Även att antalet 

barn ökar inne på avdelningar bidrar till denna stress, då många forskare pekar på att de ökade 

relationerna som sker under en dag i förskolan utgör en stressfaktor hos främst de yngre 

barnen. Detta upplever liksom vi precis som förskolepersonalen som ett orosmoment, då vissa 

barn spenderar mer vaken tid på förskolan än i hemmet. Forskning krävs inom området för att 

se exakt hur denna vardagsstress påverkar våra barn och vilka konsekvenser det har. Några 

konsekvenser som förskolepersonalen såg i barngruppen var en ökad oro hos barnen, en 

stökigare innemiljö samt en ökad ljudnivå. Men dessa konsekvenser av ökade barngrupper 

syns även hos personalen då sjukskrivningar och hörselskador inom detta yrke är vanligt 

förekommande. 

6.3.2. Möten i förskolan 

Den andra frågeställningen handlar om hur det pedagogiska arbetet påverkas utifrån storleken 

på barngrupperna, denna fråga besvaras under den tematiska rubriken: Möten i förskolan. Det 

som visar sig tydligast utifrån intervjusvaren från förskollärarna är att mycket av 

förskolepersonalens arbetstid tas från barngruppen och läggs på pappersarbete. Detta är något 

som många av förskollärarna känner en ilska mot, då de vill arbeta ute i barngruppen. Något 

som vi båda märker är att det finns en viss uppgivenhet hos förskollärarna, där de känner att 

deras vilja att arbeta inte stöds av beslut som fattas. Det är väldigt tråkigt att se då vi båda valt 

att arbeta inom förskolan. Det är viktigt att som personal få känna att ens kunskaper kommer 

till användning på bästa sätt, och det är tillsammans med barnen i barngruppen. Att se varje 

barn är viktigt, speciellt då det alltid finns så kallade gråzonsbarn, som kan behöva extra stöd i 

verksamheten. Dessa barn kan vara tystlåtna och dra sig undan utan att ha en fastställd 

diagnos, och då tiden inte finns prioriteras inte dessa barn då de inte skapar något “synligt 

problem”. Att alla barn ska känna att de syns och hörs är viktigt för att stärka dem som 

individer och bidrar till att de känner en trygghet på förskolan. Om detta inte prioriteras tror vi 

att många barn kommer att hämmas i deras utveckling samt känna en ovilja att vistas på 

förskolan. En sådan händelse skapar inte bara en otrygghet hos barnen utan även hos 

vårdnadshavarna som lämnar över det viktigaste de har till oss. 

 

Samverkan mellan förskolan och hemmet är en viktig del i det pedagogiska arbetet på 

förskolan. Att upprätthålla en god kommunikation med hemmet bidrar till en ökad trygghet 

för barnen på förskolan samt en trygghet mellan vårdnadshavare och personal. Intervjuerna 

visar att många av förskollärarna upplever att tiden till denna kommunikation inte finns eller 

är liten, vilket är ett stort problem bland förskolorna. Även dialogen mellan barnen och 

personalen är viktig att upprätthålla då det är en viktig del i barnen utveckling och lärande. 

Den sociokulturella teorin bygger lärandet på språket, där kommunikation och samspel är 

avgörande för den kunskapsutveckling som sker hos barnen. Att inte kunna föra denna dialog 

med samtliga barn gör att deras utveckling inte sker i samma grad som den skulle kunna göra. 

Vi båda tror på denna teori och ser många väsentliga aspekter på barnens lärande utifrån 

denna teori. Att språket är viktigt utifrån många olika synpunkter. Barn som känner att vuxna 

lyssnar på dem och får uppmuntran till sina idéer får en motivation att fortsätta tänka och 

fundera. Denna motivation är drivkraften för att barnen ska vilja och kunna gå vidare i sin 

kunskapsutveckling.  
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6.3.3. Tid för pedagogiskt arbete 

Den tredje frågeställningen syftar till att få förskollärarnas egna åsikter om vad en förändring 

av barngruppsstorleken skulle innebära för såväl förskollärarna som barnen. Denna fråga 

besvaras under rubriken: Tid för pedagogiskt arbete. Det som blir tydligt här är att tiden till att 

förbättra verksamheten och aktiviteter inte fungerar, då planeringstiden ofta blir lidande på 

grund av bland annat personal som är sjuk. Detta blir en negativ spiral då kvalitén inom 

verksamheten kan ökas genom reflektion och utvärdering, men detta väljs bort på grund av 

andra faktorer som påverkar arbetet. Att få denna tid till planering är avgörande för att hålla 

en god kvalité i förskolans verksamhet och borde alltid prioriteras för att hålla en hög 

standard. Tid för reflektion och utvärdering är också nödvändig för att personalen själva ska 

känna att de kan utvecklas i sitt arbete. Utan denna tid blir det lätt att istället fastnar i rutiner, 

vilket inte är gynnsamt för barnens utveckling. Även blir det svårt att förändra och förbättra 

verksamheten om denna tid inte kan nyttjas. 

 

Under en stressig dag blir det ofta bara vardagsrutiner som de hinner med, vilket innebär att 

planerade aktiviteter utformade efter barnen blir lidande. Idag ingår mycket hushållsarbete i 

en förskollärares arbetsuppgifter. Att duka, torka bord, sopa upp mat och plocka upp 

ytterkläder från golvet är en vardag som de flesta känner igen. Denna tid tas också den från 

barngruppen och vi båda ser att det påverkar verksamheten. Ett exempel kan vara att efter 

lunchen får barnen sitta själva och vänta på förskolläraren i soffan innan denna kommer till 

läsvilan. Här skulle en extra resurs kunna ge mer tid för förskolläraren med barnen. Denna 

resurs skulle kunna jobba med att enbart sköta dessa hushållsuppgifter, och på så sätt hjälpa 

till att öka den pedagogiska tiden med barnen. Tid med barnen är värdefullt och går inte att 

byta ut mot något annat. Att som förskollärare vara utbildad i arbete med barns utveckling och 

lärande och sedan inte få använda och jobba med dessa kunskaper är något som ger en 

uppgivenhet. Det är viktigt att värdera de kunskaper som vi besitter och låta oss arbeta med 

det som vi är bäst på. Att känna att få göra det bästa av den kunskap som vi besitter är en 

tillfredsställelse som samtliga yrkesgrupper borde få känna. 

 

6.3.4. Miljöns utformning 

Den sista tematiska rubriken är Miljöns utformning och den besvarar även den sista 

frågeställningen om förskollärarnas åsikter skiljde sig beroende på om de arbetade i 

åldersindelade barngrupper eller syskongrupper. Resultaten från intervjuerna visar att de 

förskollärare som har erfarenheter att jobba med både syskongrupper som åldersindelade 

barngrupper föredrog de åldersindelade barngrupperna. Här lyftes många fördelar med just 

åldersindelade barngrupper, bland annat förklarar förskollärarna att miljön var lättare att 

utforma utifrån en och samma ålder, än att tillgodose det spridda behovet som finns mellan ett 

- och femåringar. Förskollärarna förklarar att miljön blir den tredje pedagogen. Att utforma 

miljön efter barnen är svårt i syskongrupper där de yngsta barnen kan stoppa in lego i 

munnen, men som femåringarna kanske älskar att bygga med. Denna problematik är bra om 

man kan arbeta runt, då det även handlar om barnens säkerhet på förskolan. Men det finns 

även fördelar med syskongrupper, dessa gäller dock inte miljön utan snarare om barnens 

känslomässiga utveckling och förståelse. Några aspekter som lyftes är att barnen lär sig att 

visa hänsyn och känna empati för varandra på ett annat sätt, forskning visar även att yngre 

syskon får en ytterligare trygghet på förskolan då de går på samma avdelningar. Här tycker vi 

att det är svårt att avgöra vilken av aspekterna som är viktigast att ta hänsyn till. Det handlar 

snarare om att arbetssättet på avdelningen ska byggas utifrån det val av barngrupper som 

förskolan gjort, ett exempel är att med syskongrupper så blir det att jobba mer med att 

säkerhetshålla miljön. 
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Många förskollärare lyfter problemet med miljön, då de jobbar i samma lokaler år 2013 som 

de gjorde under 70-talet. Detta medför att barngrupperna har mindre kvadratmeter per barn i 

dagens förskola. Detta yttrar sig även det i form av stress hos barnen då det inte finns rum att 

gå undan i för de barn som vill. Något som kan tyckas är att beslut om att öka barngrupper 

borde baseras sig på de omkringliggande faktorerna som faktiskt rör barnen, inte kommunala 

bestämmelser om besparingar. Här ser vi igen den bristande kommunikationen mellan statliga 

styrdokument och kommunala bestämmelser Där miljöns utformning ska ske utifrån barnens 

behov och intressen, medan kommunen sätter in fler barn för att spara pengar, men även för 

att tillgodose kravet på barnomsorg. Håller vi verkligen med om att de stora barngrupperna i 

40 år gamla lokaler är att anpassa verksamheten utifrån barnens bästa? Det är en fråga som är 

värd att fundera kring, för vi tror båda att vi kan ge barnen mer. 

6.4. Slutdiskussion 
Arbetet kring denna studie har varit väldigt intressant precis som utvecklande och det finns 

mycket forskning att fortsättningsvis göra inom detta område, då barnens välmående är allas 

vår framtid. Då det kommer till diskussionen om en optimal barngruppsstorlek är det tydligt 

att inte kan sätta en siffra för antalet barn för förskolor att jobba med. Detta beslut måste fattas 

utifrån många olika faktorer som spelar in, något som vi hört sägas både av förskollärarna 

som intervjuades och från litteratur som ingår i studien. Skolverkets nya inriktning på att ta 

bort 15 barn per barngrupp som en optimal barngruppsstorlek att eftersträva kan ha såväl 

negativa och positiva konsekvenser. Dessa är svåra att utse innan forskning har gjorts inom 

området. Det är dock tydligt att det går att använda denna formulering både till att öka 

barngrupperna precis som att minska den, detta beroende på vilket syfte man har. Att basera 

barngrupperna utifrån personalens kompetens, lokalernas storlek och miljöns utformning samt 

barngruppernas sammansättning, socialt, etniskt, kön och ålder, låter bra utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Här tror vi att många förskollärare genast skulle säga att en 

minskning av barngruppen behövs för att tillgodose dessa krav. Samtidigt kan nog ytterligare 

besparingar ses som en god ursäkt att istället öka barngrupperna om man kollar på samma text 

utifrån ett politiskt perspektiv. Det ska bli spännande att se hur denna publicering omvandlas i 

praktiken i förskolans verksamhet. Personligen hoppas vi att det används för att förbättra den 

miljö som både personalen och barnen befinner sig i dagligen, och att alla beslut som 

påverkar förskolans verksamhet ska baseras utifrån barnens välmående. Att förskolan precis 

som skolan är en ekonomisk sett förlust företag. Detta är inget nytt, det vet vi, men det ska 

inte vara en anledning att satsa mindre på samhällets gemensamma framtid. 

 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv tycker vi båda att stressen med att hinna se och föra ett 

socialt samspel med varje barn är en ytterst negativ aspekt på den stress som förskollärarna 

jobbar utifrån. Vikten av att hinna uppmärksamma samtliga barn i barngruppen känner nog 

alla förskollärare till och det är också något som föräldrarna förväntar sig att vi gör. 

Kommunikation med barnen och att ständigt föra en dialog som uppmuntrar barnens 

nyfikenhet och lärande är grunden för förskolans verksamhet och ska inte behöva vara något 

som ska lida på grund av ramfaktorer eller besparingar. 

 

En viktig aspekt enligt oss som inte lyftes är fördelarna av ett väl fungerade arbetslag. Att 

känna en trygghet mellan varandra och ständigt föra en dialog om den barnsyn som 

genomsyrar verksamheten är något som gynnar verksamheten ytterligare. I ett fungerande 

arbetslag kan kritik ges vid utförande av aktiviteter, planering och dokumentation ges för att 

få en bättre utveckling av såväl individuell kapacitet som gemensamt i arbetslaget. Det borde 

enligt oss även finnas ett större intresse från kommunen att verkligen diskutera vilka 
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förändring som skett inom barngrupperna de sista åren och hur det påverkar barnen. Vi blev 

båda väldigt förvånade över att endast 2 av 10 förskollärare kände till citatet från skolverket 

som användes vid intervjufrågorna. Citatet var följande: Enligt skolverket ska kommunen: 

“Återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten samt 

barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en 

god pedagogisk verksamhet i enlighet med läroplanen.” (Skolverket, 2005 s.14). Detta visar 

tydligt att kommunen inte anstränger sig tillräckligt för att låta förskollärarna komma till tals 

om vad de själva anser som en lämplig mängd personal och barn på avdelningarna för att 

bedriva en så god pedagogisk verksamhet som möjligt. Om så var fallet skulle fler av de 

intervjuade förskollärarna känna sig nöjda med sin arbetssituation. Slutligen kan vi alltså 

konstatera att det är svårt att fastslå något konkret svar på frågorna som ställdes, då endast 10 

av flera tusentals förskollärare fick chansen att besvara frågorna. Men de svar som framkom 

under intervjuerna var väldigt lika varandra och att en ökning skett av barngrupperna går inte 

att förneka. Även att det finns en problematik både för förskollärarna själva och för barnen 

var något som samtliga av de intervjuade förskollärarna talade om, dock skiljde sig synen åt 

om vilket eller vilka problem som var mest kritiska. Detta kan bero på att de har olika 

erfarenheter eller avsaknad av erfarenheter som leder till att vissa problem blir tydligare än 

andra för just den förskolläraren. 
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8. Appendix 

8.1. Intervjufrågor 
Jag tänker inleda med att läsa följande citat: 

Enligt skolverket ska kommunen: 

- “Återkommande följa upp och utvärdera vilken betydelse personaltätheten samt 

barngruppernas storlek och sammansättning har i förhållande till möjligheten att bedriva en 

god pedagogisk verksamhet i enlighet med  läroplanen.” (Skolverket, 2005 s.14) 

Har du själv märkt av att dessa utvärderingar görs? 

Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

Hur ser den barngrupp ut som du jobbar i? 

- Åldersindelad eller syskongrupp? 

- Antal barn/personal? 

Har du erfarenheter av att ha jobbat med både syskongrupper och åldersindelade barngrupper? 

Om ja: 

- Vilken skillnad mellan att arbeta i åldersindelad barngrupp och syskongrupper har du märk? 

Har du sett någon förändring på barngruppens storlek under dina verksamma år? 

Om ja: 

- Vilken förändring har skett? 

- Vad har det inneburit för ditt pedagogiska arbete utifrån läroplanen? 

- Vad har det inneburit för barnen? 

Har du sett någon förändring på personaltäthet under dina verksamma år? 

Om ja 

- Vilken förändring har skett? 

- Vad har det inneburit för ditt pedagogiska arbete utifrån läroplanen? 

- Vad har det inneburit för barnen? 

Upplever du någon problematik med barngruppens storlek idag? - Ge exempel? 

Vad skulle en mindre barngrupp innebära för dig som pedagog? 

 

Vad skulle en mindre barngrupp innebära för barnens lärande? 


