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Sammanfattning 

 
Vad innebär begreppet lämplig barngruppsstorlek? Detta är något vi vill klargöra i denna 

undersökning.  Rapportens syfte är att undersöka utifrån två perspektiv. Det första 

perspektivet handlar om bestämmelser från förskolechef, stat och kommun, det andra handlar 

om pedagogernas arbetssätt i praktiken. Frågeställningarna berör faktorer som påverkar 

besluten om en lämplig barngruppsstorlek i förskolan och även hur pedagogerna arbetar i 

verksamheten med barngruppsstorleken som utgångspunkt. Detta undersöks genom sex 

stycken kvalitativa intervjuer av både förskolechefer och pedagoger på två förskolor, genom 

att intervjua både förskolechefer och pedagoger kan resultatet få ett bredare resultat. Studiens 

resultat visar att budgeten har en stor inverkan på barngruppens storlek i förskolan och att 

pedagogerna arbetar med gruppindelning som arbetssätt, bland annat för att varje individ ska 

komma fram i den stora gruppen. Vi har kommit fram till att det finns flera sätt att hantera en 

stor barngrupp, inte enbart genom att sträva efter ett minskande av antal barn i gruppen på 

förskolan. Begreppet lämplig barngruppsstorlek är något som är ett oklart begrepp och det är 

flera faktorer som påverkar hur stor barngruppen upplevs. 
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1. Inledning 

 
Barnen i grupperna med högt antal i förskolan upplevdes redan under 70-talet splittrade och 

hade svårigheter med koncentrationen. Socialstyrelsen hade redan under den tidsperioden 

problematiserat stora barngrupper, personalens pedagogiska arbete blev påverkat då de 

upplevde större utmaning kring att samordna och planera en god verksamhet (Johansson & 

Åstedt 1996). Persson (2012) skriver om forskning inom området och menar att studier visat 

att barngruppens storlek och personaltätheten har en påverkan för kvalitén i samspelet i 

förskolan. Skolverket (2013) har inte några bestämmelser gällande antal i barngrupperna på 

förskolan utan poängterar istället i sina anvisningar att mindre barngrupper är att 

rekommendera.  

 

I Läroplanen för förskolan står det skrivet att ”Alla föräldrar ska med samma förtroende kunna 

lämna sina barn till förskolan /…/” (Skolverket, Lpfö 98 rev 2010, s.5). Utifrån denna 

värdegrund ska föräldrar och vårdnadshavare oavsett förskola och barngruppsstorlek känna sig 

trygga vid lämning av sina barn. Kvalitén på det pedagogiska arbetet ska vara likvärdigt oavsett 

strukturella skillnader i barngruppens storlek. Vår erfarenhet av konstellationer av förskolornas 

gruppstorlekar är att de kan vara varierande i antal. 

 

Med studien vill vi ta reda på varför storleken i barngruppen kan variera samt hur pedagoger 

anpassar sitt pedagogiska arbete till barngruppen. Vi anser att detta område är viktigt att 

undersöka för att gynna god kvalité i förskolan, även för att skapa ett gott förtroende mellan 

förskolan och vårdnadshavare. 

 

1.1. Syfte 

 

Vi vill undersöka vilka faktorer som påverkar den varierande storleken av barngrupperna i 

förskolan. Vi vill utifrån dessa faktorer även undersöka hur det pedagogiska arbetet kommer 

till uttryck i förskolan. 

 

1.2. Frågeställningar 

 
Utifrån syftet kommer vi arbeta kring följande frågeställningar 

  

 Hur tänker förskolechefer kring avgörande faktorer som påverkar barngruppens 

storlek? 

 Hur anpassar förskollärare det pedagogiska arbetet till barngruppens storlek? 
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2. Bakgrund 

 
Här presenteras kort hur förskolans historiska utveckling har sett ut inom området rapporten 

behandlar. 

 

Under 90-talet gjordes stora besparingar inom förskolan, resultatet blev att barngruppens 

storlek ökade och att antal pedagoger minskade (Johansson & Åstedt, 1996). På skolverkets 

hemsida (2014) finns information om att den genomsnittliga barngruppsstorleken har gått från 

13,4 – 16,9 under årsperioden 1985-2014. De lyfter även fram att personaltätheten under samma 

period har gått från 4,3–5,3 barn per pedagog (se bilaga 1) (jfr. Skolverket, 2003). Ännu en 

anledning till varför barngrupperna ökade under denna tid var en effekt av att kommunerna 

övertog ansvaret för förskoleverksamheten (Rosenqvist, 2014). Kommunens ansvar för 

förskolan är något som återkommer under avsnitt 2.1.2. Fortsättningsvis skriver Martin Korpi 

(2006) om en till anledning till den svenska ekonomiska krisen under 90-talet och menar att 

arbetslösheten ökade samtidigt som barnafödandet. En strategi hos kommunen för att hantera 

krisen var att dra ner på personal inom förskoleverksamheten. Konsekvenserna blev bristande 

kvalité i förskolan. Genom att justera barngruppernas storlek samt personaltätheten 

förväntandes förskolors kvalité att förbättras, återhämtningen sträckte sig ända in på 2000-talet.  

 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelson och Kärrby (2001) skriver att 1995 tog riksdagen 

beslutet om att alla kommuner i Sverige blev skyldiga till att erbjuda alla barn från 1års ålder 

en plats i förskolan (jfr. Martin Korpi, 2006). Detta gällde barn vars föräldrar studerade eller 

arbetade, något som är aktuellt än idag. En effekt blev att barngruppernas storlek gradvis ökade 

över tid. Martin Korpi (2006) beskriver att kommunen ordnade med olika kösystem för 

utdelning av förskoleplats till barnen. Hon beskriver även ett högt tryck som orsakade 

problematik med att erbjuda alla barn en plats i förskolan. Det i sin tur orsakade att alla barn 

trots deras rättigheter inte kunde gå i förskola, därför fanns problematiken kvar. 

 

Redan under Socialstyrelsens tid som ansvarig för barnomsorgen fanns det råd och 

bestämmelser om barngruppens storlek. I grupper för yngre barn fanns rekommendationer om 

5-6 barn medan i grupper för äldre barn 8-12 (Asplund Carlsson, Pramling Samuelson & 

Kärrby, 2001). Martin Korpi (2006) skriver ytterligare om socialstyrelsens råd och riktlinjer 

och beskriver att de även innefattade uppdraget att inreda och utforma miljön för förskolans 

tidiga verksamhet. 
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2.1. Litteratur och tidigare forskning 

 
Denna del bygger vidare utifrån bakgrunden. Här presenteras aktuell litteratur samt tidigare 

forskning som berör ramfaktorer, ledning och ansvar inom verksamheten, kvalité och vad som 

skrivs kring lämplig barngruppsstorlek samt hur det påverkar både barngruppen och det 

individuella barnet. Med ramfaktorer menar vi faktorer på förskolan som på ett eller annat sätt 

påverkar verksamheten och därmed barngruppens storlek, exempelvis ekonomiska resurser. För 

att få en tydlig genomgående struktur är rubrikerna återkommande i flertalet av rapportens 

övriga delar. 

 

2.1.1. Ramfaktorernas betydelse 

 
Under slutet av 70 och början av 80-talet fanns det från flera håll önskemål om att utarbeta 

tydligare mål och riktlinjer för förskolans verksamhet. Politikerna lade fram motioner om att 

det skulle införas tydligare mål och riktlinjer, vilket kom att bli startskottet för förskolans 

läroplan (Johansson & Åstedt, 1996). 

 

Rosenqvist (2014) nämner att den första läroplanen för förskolan kom ut juni 1998. Personalen 

i förskolans verksamhet visade en positivitet till den nya förändringen som läroplanen skulle 

medföra (jfr. Martin Korpi, 2006). Avsikten var att öka statusen inom verksamheten och 

förskolan blev nu en tydligare del av utbildningssystemet. Läroplanen kom att revideras juni 

2010. Revideringen innebar en synligare fördelning av ansvaret mellan stat och huvudman. 

Förskolläraren har i revideringen fått ett mer preciserat ansvar över det pedagogiska arbetet och 

alla barn skulle få ett inflytande mot förskolans sätt att arbeta och vilket innehåll som fanns. 

Ytterligare skulle alla förskolor inneha likvärdig kvalité.  För att möjliggöra det lyftes flera 

aspekter fram som viktiga, bland annat just barngruppens storlek. 

 

Eriksson (2014) beskriver ramfaktorsteoretiskt tänkande och menar att syftet är att skapa en 

förståelse för vad som är möjligt i verksamhetens utförande. Lindström och Pennlert (2012) 

menar att en analys av ramfaktorer ger pedagoger en insyn i hur de kan anpassa det pedagogiska 

arbetet utifrån verksamhetens förutsättningar. Några som lyfts fram är tid, personal, 

gruppstorlek, lokaler, ekonomiska resurser och organisation. Barngruppsstorleken är något som 

nämns som en faktor som påverkar genom att den får betydelse för lärande, relationer, 

arbetsmetoder samt tid för det enskilda barnet. Lindström och Pennlert (2012) lyfter fram en 

vanlig förekommande uppfattning om att hög personaltäthet automatiskt ger bra kvalité. De 

ifrågasätter uppfattningen och undrar om så verkligen är fallet. Eriksson (2014) belyser 

ramfaktorers påverkan på det pedagogiska arbetet i förskolan och menar på att tiden inte alltid 

är tillräcklig för varje enskilt barn. Ramfaktorer ger både möjligheter och hinder. Författaren 

menar att ramfaktorerna inte kan förutse framtida resultat av verksamhetens arbete utan att 

förstå processen som de påverkat. Kritik som lyfts fram mot denna teori är att fokus till större 

delen ligger på processen och inte på ramfaktorer. Eriksson (2014) refererar till Lindblad och 
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Sahlström som menar att ramfaktorerna ska spegla pedagogernas föreställningar kring vilka 

som finns i deras verksamhet. De menar att reflektion kring området är viktigt. 

 

 

 

 

 

2.1.2. Verksamhetens ledning och ansvar 

 
Under denna del förtydligas hur ansvarsfördelningen för förskoleverksamheten ser ut. Det 

kommer även beskrivas hur verksamhetens ledning och ansvar upplevs fungera. Anledningen 

till det är för att få en bredare förståelse för hur ansvaret kring bestämmelser för bland annat 

barngruppsstorleken ser ut idag. 

 

Problematik kring kommunens roll som huvudman innebär att uppgiften ska genomföras 

demokratiskt samtidigt som de har en ledarroll, båda förhållningssätten innebär olika normer 

och regler. Uppgiften leder till att olika kommuner i landet förhåller sig olika i sitt 

huvudmannaskap. En studie på två kommuner visade just detta. Även om det förekom likheter 

mellan kommunerna så var det även skillnader. Likheterna som uppmärksammades rörde 

exempelvis ansvarsfördelningen med resurser inom kommunen, det som skilde dem åt var hur 

kontakten mellan olika aktörer såg ut. Ett arbetssätt som studiens resultat visade innebar ett 

arbete kring utvärderingsdagar som gav en möjlighet till kommunikation mellan olika aktörer 

(Jarl, 2012). Ännu en orsak till olikheter i förskolans verksamhet är att vissa kommuner har 

bättre förutsättningar gällande exempelvis lokaler och hög utbildad personal (Skolverket, 

2003). Förskolan är en verksamhet som hör till ett system som innefattar resultat- och 

målstyrning, förskolechefer och kommuner bör ha en god kommunikation mellan varandra 

(Svelid, 2008). 

 

En beskrivning om vad kommunernas huvudmannaskap innebär är att de har ett ansvar för 

verksamhetens ekonomi, organisation samt planering. Detta är något som kommunen ska ta 

ansvar för mot staten, att visa resultaten inom kommunen. Staten förmedlar mål och 

kommunerna har ett ansvar för måluppfyllelsen (Jarl, 2012). Svelid (2008) beskriver även detta 

och menar att alla kommuner har ett åtagande att utforma förskoleverksamheter på ett sätt att 

de arbetar efter läroplanen och övriga mål, de ska även utvärdera kvalitén. Jarl (2012) skriver 

att sedan bestämmelserna kring kommunen som huvudman trädde i kraft så har det skett 

förändringar. Förändringarna gäller ett större fokus på resultat och att kontrollera 

måluppfyllelsen.  Kunskaperna kring hur huvudmannaskapet praktiskt sker är inte stora.  
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2.2.3. Förskolans kvalité kopplat till storleken på barngruppen 

 
På 80-talet ändrades reglerna för antal barn per avdelning. Gränsen för hur många barn per 

avdelningen togs bort och ansvaret låg nu hos kommunerna (Kihblom, 2004). Kihblom (2004) 

refererar till Skolverket som poängterar att den främsta faktorn när kommunerna avgör 

storleken på barngruppen i förskolan är ekonomin. Faktorer som utbildning och ambitionerna 

hos personalen spelar mindre roll. Skolverket ställer sig skeptiska och menar att kvalitén i 

förskolan sjunker. Kvalitén kan se olika ut mellan Sveriges kommuner och det kan även finnas 

en variation i kvalitén inom samma kommun, det medför att alla barn inte ges samma 

försättningar. Den främsta faktorn som lyfts fram är hur politikerna prioriterar förskolan vid 

fördelning av ekonomiska resurser (Kihblom, 2004). Kvalitén i förskolan är både varierande 

inom kommunerna såväl som mellan kommuner. Ansvaret hos kommunen innebär att de ska 

fördela resurser utifrån barnets behov, innebörden blir att resurserna inte bör bli jämnt fördelade 

mellan olika förskolor (Niss, 2011). 

 

Kihblom (2004) menar att storleken på barngrupperna på flera håll är för stora samt att det är 

för liten personaltäthet vilket orsakar att barnen inte får tillräcklig kontakt med vuxna. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) lyfter även fram denna problematik och menar att ju större 

barngrupperna är i förskolan, desto mindre blir möjligheterna för vuxna att skapa en 

kommunikation till varje enskilt barn. Det finns mer som talar emot stora barngrupper, det kan 

ge en negativ påverkan i relationer mellan barnen. Större barngrupper medför att barns 

delaktighet och inflytande minskar, exempelvis vid gruppaktiviteter där det blir en större 

utmaning att låta varje barns röst komma fram. Det orsakar även begränsningar i vad 

förskollärare upplever som genomförbart, aktiviteter som kräver mer stöd upplevs inte lika 

genomförbara med större barngrupper. 

 

Till skillnad från de stora barngrupperna finns även forskning kring små barngrupper. Resultat 

påvisar sambandet mellan kvalité och barngruppens storlek. Förskolor som har mindre 

barngrupper har bättre relationer mellan pedagoger - barn. Pedagogerna utvecklar en mer 

meningsfull relation till det enskilda barnet medan kommunikationen mellan pedagoger - barn 

i större barngrupper blir mer präglade av rutin. Det kan uppfattas som svårare att arbeta enligt 

läroplanen i större barngrupper. Det blir en större utmaning att lära känna varje barn och följa 

dem i sitt lärande. Förskollärare upplever ett försvårat arbete kring läroplanen på grund av de 

stora barngrupperna (Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2015). Rosenqvist (2014) 

går vidare i resonemanget och påvisar en tidsbrist för förskollärares möjligheter att gå ifrån 

barngruppen för att planera det pedagogiska arbetet utifrån läroplanens intentioner.  

 

Skolverket (2003) berör barngruppens storlek och dess betydelse för förskolan och menar att 

barngruppens storlek har en större inverkan på kvalité i förskolan än personaltäthet. De 

poängterar att speciellt de yngre barnen samt barn i behov av särskilt stöd vinner på detta. De 

beskriver att de yngre barnens utveckling inom områden språk och identitet påverkas negativt 

av de större barngrupperna. Med personaltäthet menar de att det kan ge en större inverkan på 
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förskolans kvalité än vad personalens kompetens kan göra. Även Asplund Carlsson m.fl. (2001) 

skriver om barngruppens storlek i relation till personaltäthet och menar att även om 

barngruppen blivit större och personaltätheten blivit lägre så har utbildningsnivån inom 

förskolans verksamhet ökat. Vidare skriver författarna om kvalité i förskolan och hänvisar till 

Socialstyrelsens rapport som visat att just personaltäthet och barntäthet har störst betydelse för 

kvalitén i förskolan. 

 

Skolinspektionens (2015) granskning av 101 förskolor gick ut på att undersöka personaltätheten 

samt barngruppsstorleken och dess koppling till trygghet i barngruppen. Resultatet gick åt 

flertal håll. De observerade förskolor där både personaltätheten och barngruppensstorlek var 

lägre än skolverkets statistik, observationer fanns som även visade på motsatsen eller att enbart 

barngrupper var större än statistiken. 15% av förskolorna visade att verksamheten inte kunde 

möta barnens behov. Var sjätte verksamhet hade brister avseende barnens trygghet och 

välmående, i de fallen visade det på hur stor uppmärksamhet barnen fick av personalen. Många 

av dessa förskolor visade denna brist under större delen av dagen. De menar att stor barngrupp 

i kombination med en låg personaltäthet gav negativa effekter. Dessa effekter orsakade brister 

i personalens möjligheter att tillfredsställa barnens behov. De skriver att vissa förskolechefer 

under intervjuerna lyfte fram att de var nöjda med antalet barn i gruppen och personaltätheten, 

detta trots att skolinspektionen uppfattade brister i verksamheten kopplat till tillfredsställelsen 

av barnens behov. Andra förskolechefer lyfte fram en önskvärd eftersträvan om mindre antal 

barn i gruppen eller en högre personaltäthet. De menade att det skulle skapa en större 

professionalitet bland personalen samt lägre passivitet. Personalen kunde få mer tid med barnen 

och ägna mindre tid åt att bevaka. 

 

Däremot skriver Eriksson (2014) att även om så är fallet får det inte glömmas att de faktorerna 

är beroende av övriga strukturella faktorer såsom utbildning, miljö och barngruppens bakgrund. 

Skolverket (2003) menar att även om gruppstorleken och personaltätheten utpekas som viktiga 

faktorer för kvalité så utesluter det inte övriga faktorer. De beskriver att samspelet mellan olika 

faktorer är avgörande för kvalité och inte enskilda faktorer. Faktorer som lyfts fram är 

gruppstorlek, personaltäthet, utbildningsnivå i arbetslagen och miljö i förskolan. Rosenqvist 

(2014) argumenterar för att en mindre barngrupp inte behöver betyda bättre kvalité. Den mindre 

gruppen med samma personaltäthet kan brista i trygghet och stimulans.  

 

Asplund Carlsson m.fl. (2001) beskriver framtidens lärandemiljö och att den bland annat är 

beroende av barngruppens storlek. De lyfter fram att det är något som pedagogerna inte kan 

påverka men att de däremot kan styra vilken syn de har på barngruppen – ifall de ser möjligheter 

eller ifall de ser hinder. De menar att dessa faktorer påverkar varandra.  De påvisar att 

jämförelser mellan barngrupper på 7-12 respektive 13-18 barn visat att kommunikationen 

mellan barnen är större i större barngrupper. Däremot har det även visat att kontakten mellan 

barnen och pedagogerna är mindre.  

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) belyser att förskollärare upplever det viktigt att dela upp 

barnen i mindre grupper när de har stora barngrupper. Detta för att kunna möta det enskilda 

barnets behov och intresse. De skriver dock att även de mindre uppdelade grupperna blir allt 
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större i takt med att barngruppen ökar. Rosenqvist (2014) lyfter fram att arbetssätt kan variera 

i arbetslag på förskolan. En del riktar in sig på aktiviteter som stärker gruppen och andra 

fokuserar på uppdelning av den stora gruppen till mindre grupper. Uppdelning förekommer i 

varierande barngruppsstorlekar. I dagens förskola är gruppindelning inte ovanligt. Rosenqvist 

(2014) gör en referens till Sheridan m.fl. som synliggör möjligheterna genom detta arbetssätt. 

Barnen får en möjlighet till interaktion med barn i olika åldrar. Det kan även stärka relationen 

med de andra barnen och de får en möjlighet till lugnare stunder. Vidare fortsätter Rosenqvist 

(2014) med att uppmärksamma fasta gruppindelningar, hon menar på att det i exempelvis 

aktiviteter bidrar till att barnen skapar trygghet i den lilla gruppen som succesivt kan överföras 

till den stora. 

 

Pramling Samuelsson m.fl. (2015) lyfter fram att det förekommer stress hos förskollärare som 

grundar sig i mindre möjlighet att arbeta med läroplanen. Allt som ofta hinner de inte med 

planerade aktiviteter.  Skapande aktiviteter, experiment och reflektionstid är något som lyfts 

fram som något förskollärare undviker. Detta orsakas av att förskollärare upplever ett hinder att 

låta alla barn komma till tals, hinna lyssna på varje individuellt barn samt att ge det stöd de 

behöver.  Något mer som författarna menar är att det finns risker att välja bort vissa typer av 

aktiviteter och poängterar att det kan finnas konsekvenser i att göra dessa bortval. Dessa 

konsekvenser ligger i barns möjligheter för lärande som försvåras. Niss (2011) berör även 

diskursen kring detta och menar att barngruppens storlek inte bör påverka genomförandet av 

arbetet med läroplanen. 

 

 

2.2.4. Lämplig barngruppsstorlek? 

 
Det var utmanande att hitta befintliga direktiv kring vad som anses vara en lämplig 

barngruppsstorlek i förskolan. Oftast säger rekommendationerna att det ska vara en ”lämplig 

storlek”. Utbildningsdepartementet (2010) lyfter fram följande i skollagen; ”8 § Huvudmannen 

ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i 

övrigt erbjuds en god miljö” (Utbildningsdepartementet, 2010:800). Eriksson & Fahlström 

(1994) berör även detta och menar just att barngruppen i förskolan ska ha en lämplig storlek. 

Vad är det som kategoriseras som en lämplig barngruppsstorlek?  

 

Svelid (2008) lyfter fram att en gruppsammansättning i förskolor inte benämns i ett specifikt 

antal i någon av de styrdokument och lokala föreskrifter som avser förskoleverksamheten. 

Barngruppsstorleken beskrivs endast i termer som lämplig gruppsammansättning. Författaren 

menar att Skolinspektionen inte kan utgå från någon uttalad norm i denna fråga. 

Skolinspektionen går mer på förskolornas motivering utifrån vilka förutsättningar som ligger 

till grund för att ha ett visst antal barn i vardera grupp.  

 

En barngrupp anses för stor när barngruppens välbefinnande och utveckling påverkas negativt 

(Rosenqvist, 2014). Större barngrupper samt mindre personaltäthet kräver att personalen har en 

god förmåga att kunna se den enskilda individen i den stora gruppen (Guvå & Sonde, 1994). 

Rosenqvist (2014) skriver om att förskollärare upplever att de inte alltid kan vara närvarande i 
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barnens aktiviteter. Persson (2012) beskriver vikten av goda relationer mellan barn och vuxna. 

Han menar att goda relationer kan främja lärandet i både förskolan och skolan. Skolverket 

(2015) lyfter fram ett regeringsbeslut som grundläggande handlar om hur barngrupperna i 

förskolan ska minskas. Ett av flera tillvägagångssätt är att återinföra riktmärken som liknar 

tidigare riktlinjer från skolverket. Dessa råd kommer läggas till i Allmänna råd om förskolan.  

 

Gruppens storlek har en inverkan på arbetslagets möjligheter med att planera och strukturera 

det pedagogiska arbetet. Istället för att arbeta efter en god personaltäthet bör förskolan snarare 

lägga sitt fokus på barngruppen. Personalens kompetens kan inte väga upp antalet i 

barngruppen. De mindre barngrupperna är att föredra – framförallt för yngre barn och barn i 

behov av särskilt stöd (Rosenqvist, 2014). Däremot visar förskollärares reflektioner i den studie 

författaren genomförde att deras kompetens kan få en större effekt på barns lärande och 

utveckling än olika stora barngruppskonstellationer. Respondenterna i studien menade att deras 

barnsyn och arbetssätt har stor vikt för främjandet av barnens utveckling och lärande 

(Rosenqvist, 2014). 

 

Asplund Carlsson m.fl. (2001) hänvisar till en studie som genomfördes 1993. Denna studie 

genomfördes under tiden som de skulle minska på personaltätheten. Resultatet av minskningen 

blev att personalen uppfattade en tidsbrist för att möta alla enskilda barn. Spontaniteten 

minskade och föräldrakontakten blev även lidande. Personalen uppfattade även att samlingar 

blev mer utmanande att genomföra och att det blev svårt att arbeta med uppdelning av 

barngruppen. Några i personalen ansåg dock att istället för att arbeta med individuella barn blev 

det istället fokus på de mindre barngrupperna. Barn som innan denna minskning hade 

problematik med att hitta någon att leka med blev nu mer ensam. I resultatet framgick det även 

se att den spontana leken nu hade större inslag av grupperingar som präglades utav ålder och 

kön. 

 

Rosenqvist (2014) fortsätter med att lyfta fram att personaltätheten på förskolor också är något 

som det frekvent har diskuterats om. Skolverket hade fram till 2013 som grundprincip att 

Sveriges förskolor skulle ha en gruppstorlek om 15 barn. Detta var något som försvann redan 

året efter. De riktlinjer som fanns eftersträvades inte av förskolorna vilket heller inte gav det 

resultat som de trodde skulle ge. Idag gäller alltså inte 15 barn per avdelning. Istället är det 

andra faktorer som ligger som grund för hur många barn en grupp kan bestå av. Det vill säga, 

lokalernas utformning och miljö och bland annat kompetensen i förskolans arbetslag m.m. 

Utifrån dessa faktorer så görs det sedan en bedömning om hur stor respektive liten en barngrupp 

kan vara på förskolan och avdelningarna, även lokalens utformning samt material har en 

inverkan på barnens välbefinnande. Författaren hänvisar till Skolinspektionens 

kvalitetsgranskningsrapport från 2012 som poängterade att miljön på många förskolor är 

begränsad. De är inte byggda för antalet barn som många barngrupper har idag, de kan orsaka 

att pedagogerna blir begränsade när de ska organisera verksamheten. Det arbetssätt 

pedagogerna vill arbeta med för att främja barns lärande blir därav inte möjligt. 

 

Olika faktorer bör påverka beslut kring en lämplig storlek. Dessa faktorer är barnets ålder, 

pedagogernas olika kompetenser samt barnets mognad och utveckling i språk (Von Essen, 
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2011). Detta är även något som Rosenqvist (2014) styrker och poängterar att det allt som oftast 

glömmer att ta med barnens behov i beslutet. Kågeson (2006) hänvisar till barnombudsmannen 

som med oro redan under 2002 ansåg att barngrupperna var allt för stora – storleken hade 

uppnått ett antal som tidigare sågs som orimlig. 

 

2.2.5. Barngruppsstorlekens påverkan på barngruppen och det 

individuella barnet 

 
Barngruppsstorleken och sammansättningen är ramfaktor som är viktig att ta hänsyn till. 

Barnets sociala och kulturella bakgrund har en påverkan på deras relationer. Barngruppens 

storlek och ålderssammansättning påverkar hur det pedagogiska arbetet upplevs av 

pedagogerna (Skolverket, 2003). En tydligare struktur krävs vid arbetet med större barngrupper 

(Wallskog, 1994). Relationer mellan barn – barn och barn – vuxna kan ge konsekvenser i deras 

inlärning högre upp i åldrarna. En allt för stor barngrupp under förskoletiden kan upplevas som 

stressig hos barnen. Arbetslaget måste vara överens om hur det pedagogiska arbetet ska 

utformas (Rosenqvist, 2014). Allt innehåll i förskolan bör planeras som exempelvis den fria 

leken (Wallskog, 1994). Redan på början av 80-talet lyftes det fram att ett arbete i större 

barngrupper kräver tydligare struktur och organisation (Korpi, 1983). Wallskog (1994) 

återkommer till struktur genom att lägga fram ett förslag, som handlar om att arbeta kring en 

välplanerad struktur. Genom det så upplever pedagogerna en större motivation samt en 

tydligare helhetsbild. Det i sin tur skapar en trygghet i barngruppen, barnen blir bekanta med 

arbetssättet som pedagogerna följer. Något mer som påpekas är att den fysiska miljön bör 

anpassas enligt barngruppens storlek. Innehållet bör passa samtliga individer i barngruppen. 

Rosenqvists (2014) studie visade att förskollärare ansåg att den stora barngruppen orsakade 

svårigheter med att anpassa innehållet i verksamheten till varje enskild individ. Det blev istället 

samma tillämpning till alla barn som grupp istället för varje enskilt barn. 

 

Pramling Samuelsson (2011) hänvisar till studier som tyder på att ett bättre lärande uppkommer 

i de mindre barngrupperna. Vidare menar hon att forskningen inom förskolan måste behandla 

hur både det enskilda barnet men även barngruppen upplever en trygghet i verksamheten, 

upplever glädje och hur lärandet sker. De menar att det måste beröra konsekvenserna av 

barngruppens storlek i kombination till pedagogernas kompetens. Rosenqvist (2014) belyser 

också att en diskussion gällande barngruppsstorleken i förskolan många gånger har berörts av 

media och i politiska debatter. Diskussion har handlat om vilken inverkan gruppstorleken har 

för barns utveckling, då det har påvisats att en allt för stor barngrupp får negativa följder för 

barnens utveckling och lärande. Ur medias synvinkel om de ”stora barngrupperna” så ges en 

bild av att alla barnen på förskolan är på plats samtidigt. Vilket inte är fallet, utan större delen 

av dagen är barngruppen inte fulltalig. Skolverket (2003) refererar till en enkätundersökning 

gjord av skolverket själv 2002 och skriver att under 90-talets slut minskade barnens 

vistelsetider. En trolig anledning som lyfts fram är även barn vars föräldrar var arbetslösa eller 

föräldralediga nu fick rätt till förskola. Förskollärare i Rosenqvists (2014) studie berörde även 

barngruppens vistelsetider. Förskollärare i studien menade att föräldrarnas antal arbetstimmar 

påverkar hur stor barngruppen upplevs.  De menade att när större delen av barngruppen vistades 
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på förskolan under större delen av dagen så fanns det mindre möjligheter till att varva ner och 

vila.  

 

Svensk forskning inom förskolan har berört språkutveckling och språklig kommunikation. 

Studiens resultat tyder på negativa konsekvenser på barns språkliga utveckling när förskolorna 

har många barn. Hög personaltäthet visade få positiva följder på barnens språkliga utveckling. 

Detta för att de större barngrupperna tenderar att orsaka att pedagogerna får mindre tid till det 

enskilda barnet. Istället pratar pedagogerna till barnen som grupp. Ljudnivån är något som 

upplevs som allt för hög vid stora barngrupper (Skolverket, 2003). 

 

Kågeson (2006) refererar till en studie gjord av Temo som redovisades 2002. Större delen av 

de intervjuade förskollärarna samt fritidspedagoger upplevde en större stress i barngruppen. 

Rosenqvist (2014) bygger vidare på detta och förklarar mer ingående att när barnen upplever 

stress så uppkommer svårigheter att finna ro. Därför kan barnen få svårigheter med sin 

koncentration och resultatet blir ett flertal byten av aktivitet. Kågeson (2006) skriver även att 

tiden som pedagogerna hade till varje enskilt barn upplevdes mer begränsad vid studiens 

tidpunkt jämfört med tidigare. Främsta effekterna som observerades utifrån förskollärarna var 

upplevelsen att barngrupperna var stökigare samt att det var en högre ljudnivå. Skolverket 

(2003) menar att effekten av stora barngrupper i relation till låg personaltäthet kan leda till 

sämre interaktion mellan barnen. Det i sin tur kan orsaka mobbing och förstärkta könsroller. 

Kågeson (2006) gör en referens till en forskningsöversikt av Munton m.fl. från 2002. Resultatet 

beskrev att barnen i de stora barngrupperna riskerade att bli överstimulerade och avbrutna i 

leken. Det skapades en konkurrens mellan barnen. Rosenqvist (2014) lyfter även fram en 

ökning av konflikter och menade att barnen kunde bråka över material och utrymme. 

Pedagogerna upplevde att de inte hade tid att stötta alla barn i deras konflikter. 
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3. Metod 

 
Här klargörs vilken metod som används för insamling av empirin i denna rapport och hur etiska 

aspekter behandlas. Det innehåller även en kort motivering till vårt urval av respondenter. 

 

3.1. Metodval och data 

 
Den metod vi valt till insamlingen av empirin i vår studie är kvalitativa intervjuer. I likhet med 

Johansson och Svedner (2010) hade vi förutbestämda frågeområden. Genom att intervjua med 

den metoden så kunde vi få mer omfattande resultat. Det viktiga var att frågorna anpassades 

efter den enskilda intervjupersonen för att de skulle få möjligheten att prata om det som kändes 

betydelsefullt. Vi spelade in hela samtalet, anledningen till det var att vi ville fånga upp 

eventuella icke verbala språk såsom tonfall och pauser. Intervjuerna varade mellan ca 20-40 

minuter. Vid resultatskrivning var tonfall och pauser inte något som vi ansåg spelade in på 

betydelsen av respondenternas svar. 

 

I enlighet med det Trost (2005) skriver är vi intresserade av att ta reda på respondenternas 

reflektioner och tankar kring frågeställningarna, därför är en kvalitativ intervju mer rimlig för 

vår studie. Vi kommer inte använda oss av en hög grad av standardisering, istället tänkte vi 

ställa frågorna i en mer blandad ordningsföljd utifrån intervjupersonens svar. Därav kan det bli 

en variation mellan de följdfrågor vi ställer. Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram att som 

intervjuare är det viktigt att besitta en god kunskap om studiens område. Det för att eventuella 

följdfrågor på bästa sätt ska kunna vidareutveckla huvudfrågorna. Vi vill använda oss av en mer 

ostrukturerad metod som inte innehåller förutbestämda svarsalternativ. Kvale och Brinkmann 

(2014) poängterar att en kvalitativ forskningsintervju har samma struktur som ett vardagligt 

samtal.  

 

Vidare av inspiration från Trost (2005) har vi valt att genomföra några intervjuer var. Detta för 

att intervjupersonen inte ska känna sig utsatt eller satta i underläge. En risk vid gruppintervjuer 

är att alla inte kommer till tals. Löfdahl (2014) skriver att deltagarna kan känna sig obekväma 

med vissa frågor ifall kollegorna hör på. Därför har vi valt att rikta in oss på att genomföra varje 

intervjutillfälle enskilt. Ännu ett motargument till ett genomförande av en gruppintervju är att 

intervjupersonerna inte har tystnadsplikt. Detta kan eventuellt resultera i att innehållet i 

gruppintervjun sprids vidare från övriga deltagare. 

 

Eftersom vi valt att dela upp oss i genomförandet av intervjuer så kommer även 

transkriberingarna göras var för sig. För att de ska bli av samma kvalité så har vi redan innan 

beslutat oss för hur dessa ska göras genom att bortse från irrelevanta ord såsom ”mm” och 

tystnader. 
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3.1.1 Bearbetning av data 

  

Löfdahl (2014) poängterar vikten av att deltagarna inte ska känna sig kränkta därför blir det 

viktigt för hur vi planerar för intervjuerna. Frågorna bör vara väl genomtänkta. Det är även 

viktigt att frågorna blir välförankrade i undersökningens syfte och frågeställningar. Franzén 

(2014) beskriver hur data ska bearbetas. Resultatet ska ha en klar koppling till syftet och 

innehålla ett svar till frågeställningarna. Det ska även fungera som en påbyggnad till den 

tidigare forskningen som lyfts fram inom området. I enlighet med Trost (2005) analyserades 

resultatet när all data var insamlad, för att hinna distansera oss från de genomförda intervjuerna. 

Vi skrev däremot spontana anteckningar till analysen ifall de skulle dyka upp under 

bearbetningen av resultatet. Trost (2005) menar att analys inte ska genomföras under press. 

Bearbetningen av inspelningarna skedde via transkribering. Genom det kunde vi precis som det 

Trost (2005) skriver om – ta bort det som inte var relevant för studiens syfte. En risk var att 

material kunde tas bort vid transkriberingen som skulle kunna vara relevant för studien. Trost 

(2005) menar att risken blir mindre eftersom inspelningarna sparas under bearbetningsperioden. 

Något ytterligare som lyfts fram är att de sparade inspelningarna underlättar analysarbetet, detta 

för att vi lätt kan återgå till dem vid behov. 

 

3.2. Urval 

 
I vårt urval valde vi med inspiration av Trost (2005) att genomföra våra intervjuer på olika 

rektorsområden inom samma kommun. Detta på grund av att vi ville sträva efter att få en 

bredare variation i resultatet. 

 

Vi valde att rikta in oss på två förskolor inom samma kommun. Vi bestämde oss för att 

genomföra tre intervjuer på varje förskola, förskolechefen och två medarbetare. Resultatet från 

de olika förskolorna redovisas i form av förskola A-B, där respondenterna från respektive 

förskola redovisas i fiktiva efternamn med samma struktur. 

 

Vi kände även till verksamhetens struktur kring barngruppens storlek på både förskola A och 

B då det var verksamheter vi hade tidigare erfarenheter ifrån. Vi valde att genomföra intervjuer 

på dessa förskolor då det var verksamheter som vi haft kontakt med. Vi kunde fråga redan innan 

arbetet skulle påbörjas ifall det fanns en möjlighet till en intervju. Dessa faktorer ansåg vi vara 

som stöd både för oss men även för respondenterna. Respondenterna fick gott om tid till ett 

beslut kring en tänkbar intervju. Vår tanke var att respondenterna öppet skulle berätta om sin 

syn över våra frågeområden och ge ett sannerligt svar och inte ett svar de tror att vi vill höra. 

Genom att vi mötts tidigare kunde de känna sig bekväm under intervjuerna. På varje förskola 

genomförde vi intervjuer av två pedagoger oberoende av utbildningsnivå därav är både 

förskollärare och barnskötare representerade i vår studie, vi har även intervjuat förskolechefen. 

Anledningen till detta var att vi vill få en mer omfattande bild över verksamheten med koppling 

till vårt syfte. 
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3.3. Trovärdighet 
 

Många studier skulle ha haft bättre kvalitét genom att ha mindre antal intervjuer (Kvale & 

Brinkmann, 2014). På det viset kan förberedelserna och analysen av resultatet få mer 

tidsutrymme. Att genomföra ett större antal långa intervjuer behöver inte betyda att resultatet 

ger en bättre kvalitét. Många forskningsintervjuer behöver inte vara långa då det kan leda till 

annat innehåll än vad studiens syfte belyser. En intervju med god kvalitét kan mycket väl vara 

kort, förutsatt att det finns goda förberedelser (Kvale & Brinkmann, 2014). Därför har vi valt 

att inte genomföra ett större antal intervjuer. Vår planering var redan från början att planera en 

grund med sex stycken intervjuer och sedan beroende på insamlad data genomföra fler ifall 

behovet visat sig. Innan de första intervjuerna kontaktade vi andra förskolor för att eventuellt 

genomföra fler. Genom att arbeta med ett färre antal intervjuer kunde vi lägga ett större fokus 

kring våra förberedelser och bearbetning av intervjuerna. Vi lade inte fokus på att varje intervju 

skulle pågå under en viss tid utan istället fokusera på att ha en ungefärlig tidsplan och kunde 

sen anpassa oss efter varje respondent. Genom att arbeta på det sättet undvek vi mängden tomt 

prat för att ”fylla ut tiden” eller behöva stressa igenom intervjun ifall respondenten hade mycket 

att lägga fram. 

 

Eftersom frågeställningar riktar sig mot olika delar av verksamheten blev därav förberedelserna 

även olika. Däremot fanns det en likhet i en del av frågeställningarna till förskolecheferna och 

pedagogerna. Genom att undersöka dessa två frågeställningar kunde vi få ett bredare resultat av 

vår undersökning. Resultatet speglar därför inte enbart hur det pedagogiska arbetet påverkas 

och anpassas till barngruppen, det kommer även visa reflektioner kring hur besluten togs kring 

vilken storlek som är lämplig. 

 

Vi valde att dokumentera på samma sätt. Detta med anledning av att kunna behandla resultatet 

likvärdigt trots att det är två intervjuare.  Detta är något som Trost (2005) lyfter fram, för att 

resultatet av studien ska vara av hög tillförlitlighet. 

 

 

3.4. Forskningsetiska principer 

 
Vi kommer här beskriva vad de olika forskningsetiska principerna har för betydelse inom vår 

studie. Vi kommer även belysa hur vi kommer att förhålla oss till dem under den pågående 

undersökningen. De fyra huvudprinciperna lyfts fram som informationskravet, 

samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Struktureringen av dessa 

principer redovisas här i två underrubriker. 

 

3.4.1. Informations- och samtyckeskravet 
 

I enlighet med Johansson & Svedner (2010) informerades alla respondenter om att deras 

deltagande var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Informationsbrevet (se bilaga 2) som 

skickades ut belyste detta men också syftet med undersökningen. Respondenterna fick 

information om intervjuns längd vid telefon- och mailkontakt för tidsbokning. Vi informerade 
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även om det igen vid det aktuella intervjutillfället. Anledningen var att respondenterna skulle 

vara väl informerade om de forskningsetiska principerna. Vi berättade även om att de när som 

helst kunde ställa en eventuell fråga. Samtliga deltagare var myndiga och därför behövdes inte 

målsmans tillstånd. Däremot lät vi med inspiration från Löfdahl (2014) respondenterna 

godkänna sitt deltagande via en blankett (se bilaga 3). Blanketten var inspirerad av Eriksson 

(2014). Löfdahl (2014) skriver om vikten av respondenternas godkännande av sitt deltagande. 

Hon anser att samtyckeskravet och informationskravet är viktigaste av de olika forskningsetiska 

principerna. Detta är även något som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram, om att det är 

viktigt att respondenten får information om studiens syfte samt om konfidentialiteten. 

Riktlinjerna i vår intervju var att få en god balans mellan att ge för mycket- eller för lite 

information till respondenterna. Risken med att ge respondenterna för mycket information om 

den aktuella studien var att de kunde bli styrda i sina svar. Vi gav därför enbart information om 

studiens syfte. 

 

 

3.4.2. Nyttjande- och konfidentialitetskravet 

 
Löfdahl (2014) skriver även om nyttjandekravet. Det innebär att respondenterna skulle 

informeras om hur vi sedan skulle använda oss av ljudinspelningen. Nyttjandekravet innebär 

även att all insamlad data inte skulle användas till något annat än till studien. Med 

konfidentialitetskravet skriver Vetenskapsrådet (2002) att personuppgifter inte ska kunna 

spridas till obehöriga. Vidare belyser Vetenskapsrådet (2002) att allt material rörande 

undersökningen ska avrapporteras. Löfdahl (2014) beskriver avrapportering och menar att all 

data ska raderas efter att studien är avklarad. Detta för att undvika att obehöriga får tag på 

insamlad data och eventuellt sprider det vidare. Vetenskapsrådet (2002) menar att data både 

som skriftliga och muntliga ska avrapporteras efter avslutad undersökning. I enlighet med 

Löfdahl (2014)  bytte vi ut deltagarnas namn till fiktiva. Detta för att deltagarna skulle vara 

anonyma och identiteten inte kunna röjas av någon obehörig. 
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4. Resultat 

 
Resultatet från vår empiri kommer redovisas utifrån Förskola A och Förskola B. Anledningen 

till det är att tydligt visa resultatet från respektive förskola. Underrubrikerna är densamma som 

i bakgrunden och återkommer även i analysen. 

 

4.1. Förskola A 
 

Förskola A hade tre avdelningar som var åldersindelade. Två avdelningar hade åldrarna 1-3år 

och i den tredje gick barn som var 3-5år. Avander hade arbetat 20år inom förskolans 

verksamhet, och arbetade heltid tillsammans med två andra heltider på en av de yngre 

barnavdelningarna. Ahnfeldt arbetade på äldre barnavdelningen tillsammans med vad som 

omfattades som två heltidstjänster. Ahnfeldt hade arbetat sedan 1988 inom 

förskoleverksamheten. Förskolechef Albertz hade också arbetat inom förskoleverksamheten 

sedan 1988 och var inne på sitt fjärde år som förskolechef på den nuvarande förskolan. 

 

4.1.1. Ramfaktorernas betydelse 
 

Avander lyfte fram att avdelningarna på förskolan var byggda för 17 barn. Avander pratade om 

sin tid på avdelningen för äldre barn och ansåg att ljudnivån var väldigt hög och att det blev en 

stressig miljö för både barnen och personalen. Avander lyfte även fram att barngruppernas 

storlek kunde variera från olika kommuner och ansåg att det prioriterades olika med de 

ekonomiska resurserna. En annan ramfaktor som berördes av Avander var lokalerna. I stora 

barngrupper upplevde Avander att det fanns det mindre möjligheter för barnen att få lugn och 

ro, då avdelningens alla rum inte riktigt räckte till.  

 

Även Ahnfeldt berörde miljöns betydelse för hur barngruppens storlek upplevs och menade att 

lokalens utrymme, möbler och ljudisolering i väggarna påverkar. Ahnfeldt pratade om sina 

tidigare erfarenheter av nybyggd förskola där det var ljudisolerade väggar vilket ledde till lägre 

ljudnivåer. 

 

Albertz pratade runt begreppet ”lämplig sammansättning” av barngruppens storlek som nämns 

i både skollagen och läroplanen och lyfte fram följande: 

 

Lämplig är ju ett sådant generellt begrepp, så det ger ju så mycket utrymme för tolkning 

om vad som är lämpligt. Det är ju oerhört avhängt, en barngrupp på 50 barn kan ju i en 

miljö som är genomtänkt upplevas som 5, och omvänt kan ju 5 barn i en miljö som inte 

är genomtänkt upplevas som 50. 

 

Vidare fortsatte Albertz med att nämna budget i balans, och menade att verksamheten ska bära 

sig själv. Men det menade Albertz att varje barn genererar en viss peng till förskolans budget. 

Den totala summan för alla barn i förskolan avgör hur mycket bemanning i tjänst som förskolan 

har råd till. Detta menade Albertz är den främsta faktorn som avgör storleken på barngruppen. 

Detta kommer problematiseras vidare i avsnitt 4.1.2. Albertz belyste även miljöperspektivet 
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och dess påverkan hur barngrupperna upplevs. Till en stor del är förskolorna byggda vid en 

tidsperiod innan läroplanen fanns. Många gånger är lokalerna inte ändamålsenliga, vilket i sin 

tur försvårar föreningen mellan ett miljöperspektiv och arbetet med läroplanens intentioner. En 

annan viktig ramfaktor som Albertz lyfte fram var barngruppen. Albertz menade att den ska 

vara utgångspunkten när verksamheten organiseras, skapar miljöer och förhållningssätt och 

genom det möter de behov som finns i barngruppen. 

 

4.1.2. Verksamhetens ledning och ansvar 
 

Avander uppfattade att kommunikation till förskolechefen sker mindre idag än tidigare. 

Samtidigt poängterade Avander att arbetslaget arbetade väldigt självständigt, därav påverkades 

inte barngruppen negativt. Ahnfeldt däremot upplevde kommunikationen som relativt bra 

mellan arbetslaget och förskolechefen. 

 

Albertz berättade att kommunikationen mellan förskolechef och kommun över tid har 

förbättrats då det finns en annan tydlighet idag i hur politiken styr. Albertz lyfte även fram att 

de har ledardagar tillsammans, och att de har mötts i värdegrundsarbetet som de ska arbeta med. 

Vidare belyste Albertz att det fanns en svårighet i att förena kraven från stat och kommun i ett 

politiskt sammanhang. Med det menade Albertz att från staten följer skollagen och läroplanen, 

och att kommunen försvårar detta genom sin resurstilldelning och menade på att det borde ske 

en förändring. 

 

 

4.1.3. Förskolans kvalité kopplat till barngruppsstorlek 

 
Personaltätheten på den yngre barnavdelningen där intervjuerna ägt rum låg på 5.0 och ≈ 6.6 

på den äldre barnavdelningen. 

 

Avander berättade hur arbetslaget strukturerade planerade aktiviteter, och talade om att 

aktiviteterna skedde minst 1-2 gånger i veckan. Bortfall av personal kunde i sin tur påverka hur 

ofta de skedde. Avander ansåg även att det var viktigt att det fanns just planerade aktiviteter 

och lyfte fram att spontana aktiviteter inte längre var möjligt i samma utsträckning och 

tydliggjorde med följande exempel:  

 
Ja, det var betydligt lättare förut. När det var minde antal barn och fler personal per 

barngrupp så var det lättare att komma... liksom Kalle är jättesugen på bygga fågelholk 

t.ex. ja, men nu går vi och bygger en fågelholk. Det är inte lika lätt i dagsläget att liksom 

gå på impuls bara. 

 

Vidare förklarade Avander att de delade upp barngruppen under planerade aktiviteter. Hur de 

sedan delade upp barngruppen var enligt Avander varierande beroende på aktivitetens karaktär, 

exempelvis vid ett skapande av ljuslyktor så kunde det vara 2-3 barn åt gången. Medan vid 

andra tillfällen delades barngruppen in i ålder.  

 

Ahnfeldt belyste att gruppindelningar var något som avdelningen arbetade med över hela dagen, 

både vad gäller planerade aktiviteter och i den dagliga verksamheten. Något som kunde påverka 
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detta arbetssätt var om någon pedagog inte fanns på plats på avdelningen. Under planerade 

aktiviteter delades barngruppen in i två mindre grupper om 10 barn, detta för att barnen skulle 

få mer taltid och få möjlighet till att kunna ta mer utrymme enligt Ahnfeldt. Vad de planerande 

aktiviteterna innehöll berodde till stor del på barnens egna intressen. Exempel på planerade 

aktiviteter som Ahnfeldt lyfte fram var projektet de arbetade med på förskolan, projektet 

genomfördes under förmiddagar när personalstyrkan är fulltalig. 

 

Avander och Ahnfeldt påpekade att det fanns positiva effekter av att arbeta med uppdelningar 

av barngruppen, vilket kommer belysas närmare under avsnitt 4.1.5. 

 

Planeringstiden på Avanders avdelning var något som skedde under mellanmålstiden på 

avdelningen. Detta resulterade i att det endast var två pedagoger kvar på avdelningen under 

denna tid. Avander menade att denna möjlighet fanns då några av barnen gått hem innan 

mellanmålet. Planeringstiden bortprioriterades ofta när personal var borta eller vid andra 

oförutsägbara händelser. Ahnfeldt uppfattade arbetet utanför barngruppen exempelvis 

planeringstiden som problematiskt. Grundtanken var att planeringstiden skulle ske under 

mellanmålet men på grund av den stora barngruppstoleken under denna tidpunkt på dagen var 

det inte rimligt. Istället skedde planeringstiden mer spontat när tillfällen gavs, exempelvis när 

barn var sjuka eller lediga. Även Albertz lyfte fram en medvetenhet kring att det kunde vara 

problematiskt att få tid till just planeringstiden och menade att den enda faktorn inte var 

barngruppens storlek utan att det var flera faktorer som spelade in. Däremot tyckte Albertz att 

pedagogerna på förskolan var duktiga till att samarbeta och skapa sig tid till detta. 

 

 

4.1.4. Lämplig barngruppsstorlek? 

 
Avander ansåg att den ökande barngruppsstorleken och den minskande personaltätheten 

skapade andra förutsättningar för ett lämpligt arbetssätt i förhållande till barngruppen. Avander 

hade en upplevelse av att barngruppen fungerade bra men att barngruppernas storlek begränsade 

möjligheter för planeringstiden. Tidigare när barngrupperna var mindre i antal upplevde 

Avander att det var lättare att genomföra aktiviteter, detta kopplades direkt till barngruppens 

storlek samt personaltäthet. En lämplig barngruppsstorlek skulle enligt Avander inte överstiga 

17 barn på äldre barnavdelningen och 10-12 på yngre med tre heltidstjänster i vardera grupp. I 

en barngrupp med barn i behov av särskilt stöd bör antalet barn minskas eller sätta in extra 

personal, något som Avander föredrog var att minska barngruppens storlek när det kom till barn 

i behov av särskilt stöd.  

 

Ahnfeldt upplevde att barngruppen fungerade bra men hade en önskan om att öka 

personaltätheten mitt över dagen, detta för att kunna vara två pedagoger på halva barngruppen 

var. I och med att öka personaltätheten mitt över dagen kunde varje enskilt barn få mer tid med 

pedagogerna. Angående barngruppsstorleken ansåg Ahnfeldt att ett antal på 15-18 barn skulle 

vara mer lämpligt än det nuvarande antalet om 20 barn. Genom att minska barngruppen skulle 

barngruppen bli lugnare. Ahnfeldt menade att om barngruppen skulle bestå av 20 barn bör 
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antalet pedagoger vara fler än nuvarande antalet tre, detta med anledning av att äldre barnen 

förutsätter aktiva pedagoger. 

 

Albertz pratade om att det självklart gick att göra mer och få mer tid i en minde barngrupp, och 

att det kunde vara mer slitsamt i en större barngrupp. Vidare poängterade Albertz en önskan om 

att minska barngrupperna mer än vad målen säger och lyfte sedan fram:  

 

För om man tittar på 15 barngruppsmål, så om jag skulle ha det på alla mina avdelningar 

skulle det räcka till 2.75 grundbemanning om man tittar på det här med budget i balans. 

 

Med detta menade Albertz att det skulle innebära färre personal och att det inte har diskuterats 

om vad bibehållen personaltäthet innebar. Detta var något som Albertz ansåg vara viktigt och 

att ingen skulle motsätta sig till att ha en barngrupp om 15 barn. Samtidigt pratade Albertz om 

att en förändring av lokalerna kunde ge en lika stor inverkan som en förändring av barngruppens 

storlek. 

 

4.1.5.  Barngruppsstorlekens påverkan på barngruppen och det 

individuella barnet 
 

En fördel med att arbeta med uppdelade barngrupper under planerade aktiviteter var enligt 

Avander att det blev lugnare.  Ibland hade en del barn fått vara ute medan resterande barn 

arbetade med planerade aktiviteter inomhus. Det gjorde att det blev mindre rörelser och lägre 

ljudnivå för de barn som var inne. Avander hade observerat en skillnad när hela barngruppen 

inte hade varit fulltalig. När den var mindre hade barngruppen uppfattats som lugnare och 

pedagogerna räckte till på ett annat sätt. Vidare berättade Avander om sin erfarenhet på den 

äldre barnavdelning och talade om att barnen vid många tillfällen fick vänta på stöd av 

pedagogerna på grund av de upplevde att det inte fanns möjlighet till att stötta barnet vid det 

aktuella tillfället, exempelvis när personalstyrkan inte var fulltalig. 

 

Fler fördelar med detta arbetssätt med uppdelning av barngruppen var enligt Ahnfeldt att barn 

som var inne gavs möjlighet till att ta mer plats. I likhet med Avanders upplevelse såg Ahnfeldt 

också att barngruppen blev lugnare i och med detta arbetssätt. Ahnfeldt menade att uppdelning 

även ledde till bättre koncentrationsförmåga i leken. Ahnfeldt poängterade att en uppdelning av 

barngruppen även gynnade de barn som ofta kom i konflikter med varandra. Ahnfeldt menade 

att till en början delades dessa barn in i olika grupper så att de kunde skapa positiva erfarenheter 

av sociala relationer. När vädret orsakade att hela gruppen behövde vara inomhus samtidigt 

försökte pedagogerna använda sig av den gemensamma lekhallen som fanns på förskolan för 

att kunna arbeta med gruppindelning som arbetssätt. Ahnfeldt lyfte fram att avdelningarna 

samarbetade med varandra vid sjukdom hos personalen. Detta kunde vara genom att några barn 

gick över till en annan avdelning eller att de hjälptes åt vid utomhusvistelse. 

 

Ahnfeldt menade att ju större barngruppen var ju fler relationer behövde barnet handskas med. 

När den upplevdes lugnare var det lättare att som pedagog hantera konflikter. Ahnfeldt 



[Skriv här] 

 

19 

 

poängterade även att två lika stora barngrupper kunde uppfattas som olika stora och 

specificerade med följande citat: 

 

Ja, det måste man ju se över vilka barn man har i gruppen. De måste ju vara det som 

avgör hur många som är lämpligt, likaväl som att vi ska utgå ifrån barnens egna intressen 

och lust till lärande och allt det här, för att hitta de saker vi ska göra tillsammans med 

barnen. 

 

4.2. Förskola B 

 
Förskola B hade två åldersindelade avdelningar med barn från 1-4år på yngre barnavdelning 

och 4-5år på äldre. Totalt var det 32 barn inskrivna på förskolan. De tre respondenterna var en 

förskolechef, en förskollärare och en barnskötare. Bierg jobbade på den äldre barnavdelningen 

tillsammans med tre andra pedagoger. På avdelningen arbetade två heltidsanställda, en 60 % 

och en 75 % som resurs. Barzén jobbade på den yngre barnavdelningen tillsammans med två 

andra heltidspedagoger. Förskolechef Bielke hade arbetat som förskollärare i 15år och 

påbörjade sedan sin rektorsutbildning 2002.  

 

 

4.2.1. Ramfaktorernas betydelse 

 
Barzén menade att lokalerna kunde vara en avgörande betydelse för hur barngruppens storlek 

upplevdes. Barzén menade att de nybyggda förskolorna var mer anpassade för förskolans 

verksamhet. Barzén lyfte även fram att förskolor som har äldre lokaler inte är byggda för dagens 

barngruppsstorlekar och arbetssätt.  

 

Bielke lyfte fram att den främsta faktorn var budgeten. Vidare förklarade Bielke att med varje 

barn följde det en viss peng. Denna peng baserades utifrån barnets ålder och omfattning i 

vistelsetid på förskolan. Budgeten i sin tur avgjorde sedan hur mycket personal som kunde 

”köpas” i tjänst. Angående begreppen barngruppsstorlek och personaltäthet, argumenterade 

Bielke för att det inte fanns någon gyllene regel kring dessa begrepp. Bielke menade på att flera 

ramfaktorer inverkade kring dessa begrepp, bland annat lokaler och engagerad kunnig personal.   

 

 

4.2.2. Verksamhetens leding och ansvar 

 

 
Bierg lyfte fram att kommunikationen mellan arbetslaget och förskolechefen hade förändrats 

under sina 30år inom förskoleverksamheten. Bierg menade att kommunikationen hade minskat 

i och med att förskolechefens ansvarsområde hade utökats. Med det menade Bierg att 

förskolechefen idag har ansvar för mer än en förskola. Bierg problematiserade detta och menade 

att det blev mindre möjligheter till fysiska möten med förskolechefen. De flesta tillfällen där de 

fick träffa förskolechefen menade Bierg skedde med hela arbetslaget under arbetsplatsträffar 
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som skedde ungefär en gång i månaden. Bierg utvecklade problematiseringen och beskrev att 

förskolechefens utökade ansvarområden ledde till mer jobb och sa följande:  

 

De har ju också träffar. Jag menar de har ledarträffar typ tisdagar och de har uppbokade 

ledarträffar. Det är ju mycket. De har ju mycket mer folk under sig också. 

  

Barzén lyfte även fram avståndet mellan arbetslaget och förskolechefen. Barzén menade att 

avståndet blivit längre i och med att förskolechefen har ansvar över fler förskolor. Ansvaret hos 

förskolan och förskolechefen idag orsakade enligt Barzén problematik för de spontana 

samtalen. Idag sker kommunikationen mindre spontant. Pedagogerna kunde inte längre ” titta 

förbi” och ställa en fråga. 

 

Bielke var på förskola B 1½ dag i veckan samt vid behov. Utöver dessa dagar medverkade 

Bielke på alla möten som berörde förskolan. Vidare preciserade Bielke kommunikationen och 

sa: 

 

Det är grunden i att jag är fysiskt närvarande. Men det är ju långt ifrån all 

kommunikation. Snabbaste kommunikationen sker genom mail, telefonsamtal, sms och 

de bitarna. Så bara för att jag inte är fysiskt här så är det ju inte så att vi inte 

kommunicerar. 

 

Bielke problematiserade kommunikationen mellan skolkontoret och förskolan som verksamhet 

och menade att den var enkelriktad från skolkontoret ned till förskolan. Kommunikationen 

skedde via kommunens intranät där bland annat nya riktlinjer lades ut som förskolan sedan 

skulle sträva efter. Denna plattform fungerade till största delen som en samlingsplats för all 

information som på olika sätt berörde förskolan. Bielke poängterade att ledarskapet idag är 

tydligare. Tidigare under sin tid som förskollärare uppfattade Bielke att chefsledarskapet var 

otydligare. Detta genom att förskolechefen då betraktades som en jämlike gentemot arbetslaget. 

 

4.2.3. Förskolans kvalité kopplat till barngruppsstorlek 

 
Personaltätheten på den äldre barnavdelningen var ≈ 4.8. Däremot lyfte Bierg fram att det fanns 

planer om att avdelningen skulle utökas med tre barn till. Därav kom personaltätheten att 

ändras. På den yngre barnavdelningen låg personaltätheten på ≈ 5.3. Eftersom tre barn skulle 

byta avdelning skulle även personaltätheten på denna avdelning ändras. 

 

Bierg berättade hur de anpassade det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens storlek. Bierg 

berättade att två dagar i veckan genomfördes planerade aktiviteter. Dessa aktiviteter hade 

gruppindelningen baserat på ålder. De barn som var 4år arbetade en dag medan barnen som var 

5år hade aktiviteter en annan dag. När en grupp hade aktivitet genomfördes den inomhus och 

övriga barn var utomhus. Den grupp där barnen var 4år hade ett antal på 10 stycken barn. Tre 

av dessa barn var från den yngre barnavdelningen. Detta för att de barnen under terminen skulle 

byta till den avdelning där Bierg arbetade. Under aktiviteterna med barnen som var 4år deltog 

tre pedagoger. Eftersom de var tre pedagoger lyfte Bierg fram möjligheter till att det gick att 

genomföra fler uppdelningar av barngruppen under aktiviteterna. Detta var något som Bierg 
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berättade var ett genomgående inslag även i aktiviteter med barnen som var 5år. De var då två 

pedagoger som genomförde aktiviteten. Bierg menade att det fanns positiva effekter av att 

arbeta med uppdelning av barngruppen, något som kommer beskrivas ytterligare under avsnitt 

4.2.4. 

 

Även Barzén beskrev hur de arbetade med planerade aktiviteter och berättade att även de delade 

upp barngruppen. Som Bierg beskrev deltog tre barn från den yngre barnavdelningen under de 

äldre barnens planerade aktiviteter. Barzén beskrev att de inte hade några fasta 

gruppkonstellationer under de planerade aktiviteterna på den yngre avdelningen. Istället 

anpassades gruppen utifrån vilka barn som var på plats för dagen, därav menade Barzén att 

varje aktivitet krävde olika konstellationer. Vidare berättade Barzén att vid planerade aktiviteter 

var de deltagande barnen inomhus medan övriga var utomhus. De anpassade antalet pedagoger 

beroende på antalet barn som deltog, ett exempel som Barzén lyfte fram var en aktivitet där fem 

barn och två pedagoger deltog. 

 

Bierg beskrev behovet i barngruppen och hur den i sin tur påverkade verksamhetens struktur, 

ett exempel var att avdelningen hade två barn som var i behov av egen vila i varsitt rum 

tillsammans med egen pedagog. Detta gjorde att det fanns mindre möjlighet till läsvila för 

övriga barn. Istället hade avdelningen valt att införa en valtavla där barnen själva fick välja 

aktiviteter fram till mellanmål. Uppdelning av barngruppen under den dagliga verksamheten 

var något som Bierg poängterade, det var något som skedde även utanför de planerade 

aktiviteterna. Bierg lyfte fram mellanmålet som ett exempel och under mellanmålet var barnen 

uppdelade i två grupper och åt i två omgångar. Eftersom det fanns ont om möjligheter till läsvila 

efter lunch blev mellanmålet kombinerat med sagostund, detta var något som Bierg ansåg som 

väldigt mysigt. 

 

Bierg lyfte fram att det kunde vara svårt att få tid till arbetet utanför barngruppen, exempelvis 

planeringstid utifrån den aktuella barngruppen. Både Barzén och Bierg berörde ett utökat ansvar 

för arbetet utanför barngruppen. Barzén menade att arbetssättet hade förändrats till ett mer 

barncentrerat förhållningssätt, därav baserades nästkommande aktivitet utifrån barnen intresse 

och reflektioner från det tidigare genomförandet. 

 

4.2.4. Lämplig barngruppsstorlek? 

 
Bierg beskrev sina erfarenheter kring olika barngruppsstorlekar och berättade att förgående 

läsår hade de 21 barn på avdelningen. I dagsläget var det 16 barn men skulle under terminen 

utökas till 19. Bierg lyfte fram en uppfattning om att avdelningen var för liten när avdelningen 

hade en barngrupp om 21 barn i jämförelse med de nuvarande antalet om 16. Något som Bierg 

observerat var att det hade blivit en markant skillnad under inomhusvistelsen. Bierg 

poängterade att i nuläget var barngruppen bättre lämpad för verksamhetens lokaler. Bierg 

nämnde att de under förgående läsår uppfattat barngruppen som stor och menade att de helt 

klart kunnat vara fler pedagoger. Bierg lyfte även fram en önskan om större satsningar på stöd 

för de barn som var i behov av särskilt stöd och menade att det skulle gynna barnen då de väl 

började skolan.  
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Barzén lyfte även fram personaltätheten och menade att fokus borde ligga på barngruppens 

behov och inte enbart personaltäthet. Barzén belyste vad som uppfattades som en för stor 

barngrupp inte behövde betyda desamma i en annan situation. Barzén ansåg att de individuella 

barnen i gruppen var det som avgjorde hur stor eller liten barngruppen uppfattades. Det var 

viktigt att se på barngruppens behov. En närmare förklaring kring detta berättade Barzén och 

sa följande:  

 

Det är ju hemskt stor betydelse för vilken barngrupp du har. Vad de har för behov, hur 

de är som personer, och vad de har för personligheter. Och det är ju alla ytterligheter 

och allting som finns som styr det. 

 

Vidare angående lämplig barngruppsstorlek belyste Bielke under frågan om att få en 

självständig bestämmanderätt kring bestämmelser av barngruppens storlek och sammansättning 

att åldersindelade grupper var att föredra. Bielke lyfte fram ett önskemål om riktlinjer om 20-

21 barn på äldre barnavdelning och 12 barn på yngre, med tre heltidsanställda pedagoger på 

båda avdelningarna. Detta vidareutvecklas under avsnitt 4.2.5. 

 

 

4.2.5. Barngruppsstorlekens påverkan på barngruppen och det 

individuella barnet 

 

Bierg beskrev de positiva effekterna för det enskilda barnet genom att arbeta med 

gruppindelning under planerade aktiviteter och lyfte fram: 

 

Man behöver inte vara 7-8 barn och man har ju chans att prata med dem på ett helt annat 

sätt när det inte är i stor grupp. De är ju ändå i stor grupp större delen av dagen. Så det 

är faktiskt en jättevinst! Även med 5 åringarna för då har de varit 5 och 4 st. Det blir 

mer ro också. 

 
Även Barzén lyfte fram betydelsen av uppdelning av barngruppen och inte bara av planerade 

aktiviteter. Effekten blev enligt Barzén en lugnare barngrupp och även mindre stök i gruppen i 

form av ljud och hastighet. Barzén menade att genom detta arbetssätt kunde barnen äga 

avdelningen själva vid exempelvis planerade aktiviteter och pedagogerna kunde ge kvalitetstid 

till varje enskilt barn. Barnen kunde i dessa gruppindelningar få en känsla av ett lugn och ingen 

tidspress.  

 

Bielke preciserade varför åldersindelade grupper var att föredra och menade att anledningen 

var för att kunna ha färre barn på yngre barnavdelningen. Genom det kunde barnen få en bra 

och trygg tillvaro redan från starten. Detta kunde enligt Bielke göra att föräldrar upplevde en 

trygghet hos barnet som hade skapat relationer, och det i sin tur gav positiva effekter under hela 

förskoletiden. 
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5. Analys 

 
Här analyseras resultatet från de genomförda intervjuerna med koppling till bakgrunden. Även 

här som tidigare finns en tydlig struktur med samma rubriker som bakgrund och resultat. 

 

5.1. Ramfaktorernas betydelse 
 

Förskolecheferna Albertz och Bielke lyfte fram att budgeten låg som dem främsta faktorn i hur 

stora barngrupperna kunde vara på respektive förskola. Niss (2011) skrev att resurserna skulle 

fördelas enligt barngruppens behov och att genom det så blev denna fördelning olika bland 

förskolorna. Detta stämde överens med vilket sätt både Albertz och Bielke pratade om att varje 

barn genererade en peng till förskolans budget. Eftersom gruppstorlekarna bland förskolorna 

varierade blev resultatet en skillnad i hur stor budget de hade. Även Kihblom (2004) lyfte fram 

att den främsta faktorn som idag påverkade barngruppernas storlek var ekonomin.  

 

Samtidigt poängterade de tidigare nämnda respondenterna att budgeten inte var det enda som 

låg till grund. Bielke belyste även att lokalerna hade en lika stor inverkan på hur stora 

barngrupperna kunde vara. Albertz däremot berörde barngruppen som en betydande faktor och 

menade att den skulle vara utgångspunkten i verksamhetens innehåll. Största delen av 

respondenterna från de båda förskolorna som deltog i studien pratade på olika sätt om miljöns 

betydelse. Bland annat lyfte Albertz fram att det var gamla lokaler som var byggda på en tid då 

läroplanen inte fanns.  Detta var även något som Lindström och Pennlert (2012) skrev om, 

genom att analysera dessa ramfaktorer kunde verksamheten anpassas utifrån dess 

förutsättningar. De ramfaktorer som ett flertal författare lyfte fram i bakgrunden var i enlighet 

med de som respondenterna beskrev (Eriksson 2014; Lindström & Pennlert 2012 & Rosenqvist 

2014). Rosenqvist (2014) menade att ramfaktorerna var det som låg till grund för vad som var 

en lämplig barngruppsstorlek. Respondenterna lyfte däremot inte fram detta utan pratade istället 

främst om budgeten. De övriga ramfaktorerna som nämndes var snarare hur de påverkade hur 

barngruppen upplevdes men diskuterade inte hur de påverkade beslutet kring en lämplig 

barngruppsstorlek. 

 

Albertz problematiserade begreppet ”lämplig sammansättning” av barngruppen och menade att 

detta öppnade upp till egen tolkning och menade att miljön påverkade hur stor en barngrupp 

upplevdes. Wallskog (1994) skrev om det Albertz lyfte fram och menade att miljön skulle 

anpassas till barngruppen. Rosenqvist (2014) berörde detta och menade att barngruppen inte 

var lämplig då barnen på olika sätt påverkas negativt. 

 

 

5.2. Verksamhetens ledning och ansvar 
 

Flertalet av pedagogerna uppfattade kommunikationen som bra mellan arbetslaget och 

förskolechefen. Däremot lyftes det fram att den hade minskat, en uppfattning från en respondent 

var att orsaken låg i förskolechefens utökande ansvarområden. Båda förskolecheferna 

problematiserade kommunikationen mellan förskola – stat- och kommun. Dels genom att stat 
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och kommun ibland gav olika signaler, staten förmedlade läroplanen och skollagen och 

kommunen gav ekonomiska förutsättningar med sin resurstilldelning och det upplevdes som 

svårt att förena. Även kommunikationen mot skolkontoret berördes och beskrevs som 

enkelriktad. Jarl (2012) skrev om detta och menade att kommunerna hade ett ansvar för 

måluppfyllelserna som staten förmedlat. Svelid (2008) berörde även det och menade att 

kommunerna skulle utforma verksamheten på ett sätt som möjliggjorde ett arbete mot 

läroplanen och övriga mål. Författaren belyste även vikten av en god kommunikation mellan 

förskolechef – kommunen och att det var en förutsättning för en bra verksamhet. Jarl (2012) 

beskrev att kommunerna förhöll sig olika mot sin huvudmannauppgift och lyfte fram att det 

dels kunde visa sig genom utvärderingsdagar som möjliggjorde kommunikation mellan olika 

aktörer. Detta var något som även framkom i vårt resultat. 

 

 

5.3. Förskolans kvalité kopplat till barngruppsstorleken 

 
Personaltätheten på de avdelningarna där intervjuer genomfördes låg på 4,8 – 6,6 och 

uppgifterna från Skolverket (2014) visade att personaltätheten under 2014 låg på 5.3 (se bilaga 

1), resultatet från vår studie blev spritt, det var avdelningar som låg kring det värdet och de som 

låg både under och över. Vi såg likheter i resultatet från respondenterna trots att det fanns en 

skillnad i barngruppernas storlek. De likheter vi såg gällde gruppindelning som arbetssätt och 

problematik kring planeringstid. 

 

Samtliga pedagoger i vår undersökning lyfte fram gruppindelning som ett fungerande 

arbetssätt. Rosenqvist (2014) poängterade att gruppindelning var ett vanligt arbetssätt i 

förskolan. Hur denna uppdelning av barngruppen skedde av respondenterna i vår studie var 

olika. Förskola A arbetade utifrån varierande gruppindelningar vid planerade aktiviteter och det 

var även ett arbetssätt som skedde på den yngre barnavdelningen på förskola B. Den äldre 

barnavdelningen på förskola B arbetade efter fasta gruppindelningar under planerade 

aktiviteter. Rosenqvist (2014) styrkte arbetssättet med fasta gruppindelningar och menade att 

barnen kunde skapa trygghet i dessa grupper. De planerade aktiviteterna respondenterna i vår 

studie beskrev skedde på båda förskolorna ungefär två gånger i veckan.  På förskolorna förekom 

ett arbetssätt med gruppindelningar även utöver de planerade aktiviteterna. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) lyfte fram just gruppindelning som viktigt när barngrupperna i 

förskolan var stora, genom det kunde de möta det enskilda barnets behov. 

 

Resultatet av intervjuerna visade på en problematik kring planeringstid. Det var något som ett 

flertal respondenter pratade om och menade att de inte alltid fick ut den tid som behövdes. Det 

var något som Rosenqvist (2014) belyste och menade att stora barngrupper orsakade tidsbrist 

för att kunna gå ifrån barngruppen för planeringstid.  Pramling Samuelsson m.fl. (2015) lyfte 

även fram att reflektionstid var något som undveks på grund av bristande förutsättningar. 

Planerade aktiviteter såsom skapande och experiment var även något som berördes i detta 

sammanhang. Respondenterna i studien lyfte inte fram att skapande och experiment var något 

som undveks därför kan ingen korrelation dras i vår studie. 
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5.4. Lämplig barngruppsstorlek? 

 
Avander upplevde att den ökande barngruppsstorleken skapade andra förutsättningar för vad 

som var ett lämpligt arbetssätt i förhållande till storleken på barngruppen. Rosenqvist (2014) 

styrkte detta som påvisade en koppling mellan barngruppsstorlek och möjligt arbetssätt. Guvå 

och Sonde (1994) berörde även detta som menade att större barngrupper och lägre 

personaltäthet krävde att pedagogerna kunde se det enskilda barnet i den stora gruppen. 

Avander ansåg även att det var lättare att både ta ut planeringstid och även att genomföra 

planerade aktiviteter när barngruppen var mindre. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) lyfte fram 

detta och menade att de stora barngrupperna orsakade att pedagoger inte alltid hann genomföra 

planerade aktiviteter och genom det arbeta mot målen i läroplanen. Niss (2011) menade att 

storleken på barngruppen inte skulle vara ett hinder med arbetet med läroplanen. 

 

Några av respondenterna lade fram en önskan om minskade barngrupper och- eller ökad 

personaltäthet. Detta var något som överensstämde med Skolinspektionens (2015) granskning 

där förskolechefer lyfte fram liknande önskemål, däremot poängterade en av respondenterna i 

sammanhangen vad en mindre barngrupp skulle få för konsekvenser. Respondenten menade på 

att det skulle leda till ett minskade av pedagoger för att eftersträva bibehållen personaltäthet 

och sa fortsättningsvis att lokalerna kunde ge en lika stor inverkan som en förändring på 

barngruppens storlek. Det poängterades även av Eriksson (2014) som ansåg att bland annat 

miljön var en strukturell faktor som var viktigt och inte enbart barngruppsstorlek och 

personaltäthet.  

 

Resultatet från undersökningen visade även att Barzéns uppfattning om vad som var en för stor 

barngruppsstorlek varierade beroende på förskolans förutsättningar. Von Essen (2001) skrev 

just detta och menade att lämplig barngruppsstorlek hade en koppling till olika ramfaktorer. 

Asplund Carlsson m.fl. (2001) poängterade att arbetssätt och medvetenheten hos personal var 

två av dessa förutsättningar som påverkade hur stor barngruppen upplevdes. Detta var även 

något som Albertz lyfte fram som analyserades i tidigare avsnitt 5.1. Vidare förklarade Barzén 

att det var flera faktorer som påverkade hur en barngrupp uppfattades i storlek exempelvis 

individen i barngruppen. Bierg ansåg att deras lokaler på den äldre barnavdelningen var 

lämpade för mindre barngrupper och att de fungerade bättre när den låg på 16 barn istället för 

21 barn som de hade förgående läsår. Utbildningsdepartementet (2010) lyfte fram i Skollagen 

att huvudmannen skulle erbjuda barngrupperna både en lämplig sammansättning, storlek och 

miljö. Svelid (2008) menade att skolinspektionen kollade på vilken motivering förskolorna 

hade kring deras barngruppsstorlekar. Precis som respondenterna menade var det flera faktorer 

som samspelade. 

 

5.5. Barngruppsstorlekens påverkan på barngruppen och det 

individuella barnet 

 
Genom att arbeta med gruppuppdelning menade samtliga pedagoger under intervjuerna att 

resultatet bland annat blev en lugnare barngrupp, detta visade sig genom lägre ljudnivåer, 
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hastigheter- och rörelser. Respondenternas uppfattning om lugnare barngrupp genom 

gruppindelning är något som styrks av Rosenqvist (2014) som skrev att gruppindelning kunde 

stärka relationen mellan barnen och barnet fick fler möjligheter till lugnare stunder. Skolverket 

(2003) lyfte fram att de stora barngrupperna orsakade hög ljudnivå. Respondenterna i 

undersökningen berättade om att de hanterade deras barngruppsstorlek med gruppindelning och 

uppfattade därav att ljudnivån blev lägre.  

 

Några fler effekter som uppmärksammades av respondenterna var att det även ledde till mer tid 

för det enskilda barnet, barnen kunde ta mer plats, det fanns större möjlighet till att ta till vara 

barnens spontana önskemål, större koncentration för barnen och bättre konflikthantering. 

Rosenqvist (2014) poängterade att barnen i de stora barngrupperna kunde få sämre 

koncentration och bytte därför oftare aktivitet. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) lyfte fram 

vikten av gruppindelning och menade precis som respondenterna i vår studie att det ledde till 

att pedagogerna kunde möta det enskilda barnet och dess behov. Pramling Samuelsson (2011) 

menade även att studier visat att i mindre barngrupper skedde ett bättre lärande och detta kan 

kopplas till vårt resultat som visat en bättre koncentrationsförmåga i aktiviteter där de arbetat 

med gruppindelningar. Kihblom (2004) lyfte fram att just stora barngrupper kunde leda till en 

bristande kontakt med vuxna. Även Pramling Samuelsson m.fl. (2015) diskuterade kring 

problematiken för det enskilda barnet i de stora barngrupperna och menade att den gav negativa 

effekter för det enskilda barnets relationer. Resultatet i vår studie visade att genom 

gruppindelningar kunde barnen ta större plats och pedagogerna kunde ge mer tid för det 

enskilda barnet och dess möjlighet att få sin röst hörd. 

 

Resultatet visade även att det fanns en observation från en av pedagogerna att ju fler barn som 

fanns i barngruppen desto fler relationer skapade barnet. Den visade även en syn om att det var 

individerna i barngruppen som avgjorde vad som var en lämplig barngruppsstorlek. Skolverket 

(2003) skrev kring barnens relationer kopplat till barngruppens storlek och menade att det samt 

barnets sociala och kulturella bakgrund påverkade relationerna i förskolan. Persson (2012) 

skrev att goda relationer kunde främja lärandet i förskolan.  Rosenqvist (2014) berörde även 

sociala relationer för barn i förskolan och menade också att den påverkade lärandet högre upp 

i åldrarna. 
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6. Diskussion  

 
Vi kommer nu sammanfatta vad denna studie har visat och vår reflektioner kring det. 

Underrubrikerna här är strukturerade enligt frågeställningarna för att tydligt visa rapportens 

resultat. Vi kommer även beröra hur rapporten i helhet har fungerat och förslag på vidare 

forskning. 

  

6.1. Metodreflektion 

 
Vi valde att samla in vår empiri genom intervjuer med anledning av frågeställningarnas 

karaktär. Vi var intresserad av att undersöka personalens arbetssätt och besluttagande inom 

förskolans verksamhet med koppling till barngruppens storlek. Vi ville även undersöka deras 

uppfattningar och åsikter kring frågeställningarna. Vi anser att det i stort sätt gått bra och 

upplever att vi valt rätt metod. Att anpassa varje intervju efter enskild respondent gick bra, 

genom att genomföra intervjuer på det sättet kunde vi fokusera på det respondenterna ville lyfta 

fram. Vi ville i största möjliga mån anpassa oss efter deras schema och genomföra intervjuer 

vid en tidpunkt som var möjlig för respondenterna, däremot upplevde vi att respondenterna 

hade svårigheter att hitta lämpliga datum för en aktuell intervju. Det blev även ändringar efter 

att alla intervjutider var bokade vilket ledde till att vi upplevde oss mindre mentalt förberedda 

då det bland annat blev tidigare än tänkt. I slutändan fick vi dock de kvalitativa intervjuerna vi 

ville ha då vi fick gott om data att ta med oss till resultatet och analysen. Vi bedömde därför att 

vi inte behövde genomföra fler intervjuer än den grund vi hade planerat för. 

 

6.2. Hur tänker förskolechefer kring avgörande faktorer som påverkar 

barngruppens storlek? 

 
Den främsta faktorn som påvisats i vår analys var budget i balans, förskolans ekonomi var en 

stor del av beslutet för hur stora barngrupperna kunde vara. Både litteratur och respondenter 

har gett uttryck för att budgeten hade en stor inverkan. Den peng varje barn genererade till 

förskolans budget avgjorde även hur mycket tjänster som förskolechefen kunde ta in till 

förskolan. Det har framkommit en önskan om en ändring i resurstilldelning. Vi känner en 

förståelse för att budget i balans är den främsta faktorn i hur stora barngrupperna kan vara, 

däremot reflekterar vi kring vad det får för konsekvenser. Dessa konsekvenser anser vi kan vara 

negativ för förskolan. Pedagogerna får inte ut den tid som de behöver för arbetet utanför 

barngruppen och det kan även leda till att storleken inte anpassas till de övriga ramfaktorer som 

lyfts fram som viktiga i denna undersökning. En reflektion från vår sida är att ändra 

resurstilldelning, att den peng som varje barn genererar höjs. Genom detta kan de andra 

ramfaktorerna eventuellt få mer inverkan i ett beslut över en lämplig barngruppsstorlek. Jarl 

(2012) belyste att det förekom skillnader men också likheter mellan kommuner i Sverige. 

Eftersom intervjuerna i vår studie genomfördes på två förskolor inom samma kommun kan vi 

inte dra samma slutsatser som Jarl (2012) gjorde. 
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En ramfaktor som respondenterna lade fram utöver budgeten var lokalerna. Eriksson (2014) 

lyfte även fram lokalen som en viktig strukturell faktor i detta sammanhang. Vi håller med om 

vad Eriksson (2014)  skriver om lokalerna och kopplar till vårt resultat. Det poängterades att ett 

flertal förskolor var byggda på en tid innan läroplanen fanns. Detta anser vi försvårar arbetet 

med läroplanen exempelvis för att dels lokalerna var byggda för en annan barngruppsstorlek 

men även för ett annat arbetssätt. I analysen lyftes det fram att de övriga ramfaktorerna inte 

påverkade i lika stor utsträckning ett beslut kring antal barn i gruppen. Istället pratades de övriga 

ramfaktorerna snarare i termer om hur de påverkade hur barngruppen upplevdes. Vi anser att 

alla ramfaktorer bör väga lika mycket. Som respondenterna sa påverkade fler faktorer hur 

barngruppen upplevdes, därför borde dessa enligt oss även ha en inverkan på beslut kring 

barngruppens storlek. Genom att som tidigare skrivet ändra resurstilldelning anser vi att de 

övriga ramfaktorerna eventuellt skulle få större möjligheter till en inverkan på besluten kring 

hur många barn som ska finnas i barngrupperna. 

 

6.3. Hur anpassar förskollärare det pedagogiska arbetet till 

barngruppens storlek? 
 

Respondenterna i vår studie anpassade det pedagogiska arbetet utifrån barngruppens storlek 

genom att arbeta med uppdelningar av barnen. Rosenqvist (2014) menade att det var ett vanligt 

arbetssätt i förskolan. Gruppindelningarna av barnen skedde på olika vis av våra respondenter, 

en del hade fasta konstellationer medan andra varierade utifrån typ av aktivitet och närvarande 

barn för dagen. Litteraturen påvisade positiva följder med mindre barngrupper, exempelvis 

Pramling Samuelsson (2011) som beskrev att ett bättre lärande skedde i mindre barngrupper 

och Rosenqvist (2014) som hänvisade till Sheridan som menade att barnen fick möjlighet till 

lugnare stunder. Vad litteraturen och tidigare forskning beskrev som positiva följder av mindre 

barngrupper stämde överens med vad pedagogerna upplevde genom att arbeta med 

gruppindelningar. Positiva effekter som vårt resultat påvisat var främst en lugnare barngrupp 

och en chans att se det individuella barnet. Vi anser att det kan vara ett positivt arbetssätt för att 

hantera barngruppens storlek stor som liten. Eftersom resultatet påvisat att ekonomin styr till 

största delen hur barngruppens storlek ser ut reflekterar vi över att det kan vara svårt att minska 

den utan att förändra tjänsternas omfattning. Gruppindelning kan därav vara ett arbetssätt att 

hantera barngrupperna i förhållande till dess storlek och genom det fortfarande arbeta med varje 

individ och läroplanen i övrigt. Precis som respondenterna lyfte fram kunde gruppindelningarna 

ske även utanför planerade aktiviteter och över stora delar av dagen. Eftersom respondenterna 

i vår studie arbetade med det som arbetssätt och det var även något som litteraturen påvisat, så 

generaliserar vi att gruppindelning förkommer som ett arbetssätt på ett eller annat sätt i de flesta 

förskolor. Dock reflekterar vi över att en mer omfattande studie kring detta hade gett en högre 

trovärdighet.  

 

Däremot har det visat sig att även om gruppindelningar har positiva följder kvarstår 

problematiken kring möjligheterna till arbetet utanför barngruppen. Den problematiken har 

berörts både av respondenter och litteratur. Respondenterna pratade kring en uppfattning om en 

svårighet med möjligheter för arbetet utanför barngruppen, exempelvis planeringstid. Pramling 

Samuelsson m.fl. (2015) och Rosenqvist (2014) var författare som styrkte respondenternas 
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uppfattning. Pramling Samuelsson m.fl. (2015) gick vidare i resonemanget och skrev att det 

fanns en uppfattning om ett försvårat arbete mot läroplanen med koppling till stora barngrupper 

i förskolan. Vi anser i enlighet med Niss (2011) att barngruppens storlek inte ska påverka ett 

arbete mot läroplanen. Däremot är vi fullt medvetna om att det finns fler faktorer som spelar in 

vid möjligheter att ta ut exempelvis reflektionstid och planeringstid. Faktorer som vi väger in i 

möjligheterna är bland annat pedagogernas arbetstider, barngruppens behov och strukturering 

av dagen. Genom att reflektera över de tre nämnda faktorerna anser vi att det möjliggörs fler 

stunder för arbetet utanför barngruppen. Enligt oss är det viktigt att förskolan har en så god 

kvalité som möjligt, i och med att möjliggöra tid för arbetet utanför barngruppen blir strävan 

efter en god kvalité lättare. 

 

 

6.4. Slutord 

 
 

Vi anser att vi haft ett gott samarbete under rapportskrivningen och inte stött på några större 

problem. Däremot ser vi i efterhand att vi hade kunnat göra vissa saker annorlunda, bland annat 

att genomföra intervjuerna några dagar tidigare. Tanken var att arbetet innan intervjuerna skulle 

ta mer tid än den gjorde. Resultatet blev att vi hade några få dagar där vi inte kunde arbeta 

effektivt då vi upplevde att det inte fanns särskilt mycket att göra innan intervjuerna var 

genomförda. Vid uppstarten av vår rapport hade vi ett öppet sinne för vad resultatet skulle visa. 

Vi har däremot fått större uppfattningar och djupare kunskaper kring vad som idag påverkar 

barngruppens storlek och ett möjligt arbetssätt i förskolan. Vi valde vårt syfte av den enkla 

anledningen då vi upplevde dagens barngrupper i förskolan som för stora. Vi har genom detta 

arbete fått en tydligare insikt i hur en förändring av barngruppens storlek skulle kunna ske, 

vilket är en förändring i resurstilldelningen. Vi har även insett betydelsen av vilket arbetssätt 

pedagogerna arbetar efter kan påverka hur barngruppens storlek upplevs. 

 

 

6.5. Vidare forskning 

 
Utifrån studiens resultat och analys anser vi att vidare forskning inom området kan beröra 

följande område: 

 

 Vad blir effekterna av en minskad barngrupp med oförändrad resurstilldelning? 

 

För att undersöka detta tänker vi att aktionsforskning skulle vara ett lämpligt sätt. Ett antal 

förskolor skulle då blir ”pilotförskolor” för studien och minska sina barngrupper. 

Aktionsforskningen anser vi skulle analyseras genom både intervjuer och observationer, detta 

för att på bästa möjliga sätt kunna få ut ett resultat som speglar både pedagogernas uppfattning 

om effekten men även observationer om hur det fungerar i praktiken. 
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8. Bilagor 

 

 

Bilaga 1 – Genomsnittlig gruppstorlek och personaltäthet i förskolan 1985-2014 
 

 
Källa: Statistik om förskolan, Skolverket. 2014 
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Bilaga 2 – Informationsbrev 

 
Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter vid namn Sara och Linda. Vi är just nu inne på vår sista termin 

av utbildningen. Nu har det blivit dags för oss att skriva vårt examensarbete. Vårt 

examensarbete kommer behandla storleken i barngruppen på förskolan och hur det i sin tur 

påverkar det pedagogiska arbetet. Vi har tänkt oss att intervjua både förskolechefer och 

förskollärare/barnskötare. Tanken från vår sida är att intervjua två förskollärare- och 

barnskötare och en förskolechef på er arbetsplats. Detta för att skapa oss en helhetsbild av 

varför barngruppskonstellationerna ser ut som de gör idag. 

Vårt tillvägagångssätt kommer att ske genom intervjuer. Er medverkan i vår undersökning är 

helt frivillig och ni kommer när som helst kunna avbryta ert deltagande. Resultaten från våra 

intervjuer kommer behandlas med sekretess och enbart tillhandahållas av oss. 

Vi önskar att kunna intervjua er vid ett tillfälle mellan 21/10-23/10 alternativt 26/10-28/10. Vi 

är självklart anpassningsbara efter era önskemål om tidpunkt. 

Ni är välkommen att kontakta någon av oss när ni vet en möjlig tidpunkt för en tänkbar 

intervju. 

 

Om ni har några övriga funderingar så är ni välkommen att kontakta oss. 

Hälsningar Sara Karlsson & Linda Midenborg 

Sara Karlsson, mail: karlsson.sara@XXXXX.se el, XXX-XX XX XXX 

Linda Midenborg, mail: linda.midenborg@XXXXX.com el, XXX-XX XX XXX 

  

mailto:karlsson.sara@XXXXX.se
mailto:linda.midenborg@XXXXX.com
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Bilaga 3 - Samtyckesblankett 

 

 
Deltagarens samtycke 

 

Härmed intygar jag att jag ger mitt samtyckte till att delta i studien om barngruppens storlek 

och dess påverkan i den pedagogiska praktiken. Jag har blivit skriftligt informerad om att 

mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min medverkan. Jag har 

även fått information om hur min medverkan kommer behandlas i den aktuella studien. 

 

Namn: ______________________________________________________ 

Namnförtydligande:____________________________________________ 

Ort & datum: _________________________________________________ 
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Bilaga 4 - Intervjufrågor 
 

Intervjufrågor – Förskollärare 

 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur många års erfarenheter har du av förskoleverksamheten? 

3. Vilka erfarenheter har du av olika gruppkonstellationer?  

- Vilka är era reflektioner kring de olika gruppkonstellationerna? 

4. Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? 

- Vilken omfattning har tjänsterna? 

5. Hur många timmar per/dag är arbetslaget aktiv i barngruppen samtidigt? 

6. Hur ser er barngrupp ut? 

- Antal barn? 

- Ålder? 

7. Hur upplever ni att barngruppen fungerar? 

- Vad är era reflektioner kring barngruppsstorlekens påverkan? 

8. När upplever ni att det finns möjlighet för det administrativa arbetet? 

- Hur upplever ni den? 

9. Hur upplever ni hur kommunikationen mellan arbetslag- Förskolechef fungerar? 

10. Berätta om en typisk dag/vecka på avdelningen 

- Hur arbetar ni med planerade aktiviteter utifrån barngruppens storlek? 

- Vad betyder det för barngruppen att ni arbetar på det sättet? 

11.   Hur tänker ni kring personaltäthet kontra barngruppsstorlek? 

 

Intervjufrågor – Förskolechef 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Vilken erfarenhet har du av förskoleverksamheten? 

- Hur många års erfarenhet har du av förskoleverksamhet? 

3. Hur många barn har ni inskrivna på förskolan? 

4. Hur många anställda pedagoger har ni på förskolan? 

5. Hur upplever Ni att kommunikation över de olika nivåerna (kommun- förskolechef 

och förskolechef – arbetslag) fungerar?  

- Hur har den sett ut över tid? Förändring/orsak 

6. Vilka faktorer reflekterar Ni över kring ett beslut om barngruppens storlek? 

- Vad ser ni för effekter av det? 

- Hur uppfattar du hur barngrupperna fungerar idag? 

7. När upplever ni att det finns möjlighet för det administrativa arbetet hos arbetslaget? 

8. Hur reflekterar ni med planerade aktiviteter utifrån barngruppens storlek? 

- Hur reflekterar ni kring betydelsen för barngruppen utifrån olika arbetssätt? 

9. Hur tänker ni kring personaltäthet kontra barngruppsstorlek? 

10. Om du får fantisera fritt. Om Ni fick hela ansvaret att bestämma 

barngruppsstorleken på denna förskola. Hur skulle Ni tänka kring det 


