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Abstrakt  
Syftet med denna studie har varit att öka kunskapen om hur sex förskollärare arbetar med stora 

barngrupper i förskolan. Studien har utförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare och för att få fram resultatet har det använts en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet 

visar att det anses som ett hinder med stora barngrupper och att det är svårt att hinna med 

förskolläraruppdraget, men de flesta av de intervjuade förskollärarna anser att man ändå får med det 

man ska ur förskolans läroplan. I arbetet så finns det mycket man kan göra för att förbättra 

förutsättningarna för grupperna. I detta arbete finns olika teman som beskriver detta. De teman som 

presenteras i studien är: indelning i mindre grupper, samarbete mellan avdelningar, dokumentera och följa 

upp, barns inflytande, arbeta mot samma mål och en bra start. Under dessa olika teman så beskrivs det hur 

6 förskollärare berättar om hur de arbetar med stora barngrupper och vad som anses viktigt i arbetet 

för att det ska bli så bra som möjligt för barnen på förskolan. Även om det blir större arbetsbelastning 

med barngrupper med många barn så finns det saker man kan göra för att förbättra arbetssituationen. 

 

Nyckelord: Förskola, stora barngrupper, förskollärares syn, gruppindelning, samarbete 
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Introduktion 

Inledning  

Stora barngrupper i förskolan är ett väldigt aktuellt ämne just nu, något som det skrivs om i många 

olika tidskrifter, bloggar och i grupper på sociala medier. Bland annat så har det skapats en grupp på 

Facebook som heter Förskoleupproret där man diskuterar kring bland annat stora barngrupper. Där 

klagas det på att det är för stora barngrupper, att man inte räcker till som pedagog och många lämnar 

förskolans värld på grund av allt för stor arbetsbelastning. 

 

År 2016 kom ett nytt riktmärke, från Skolverket, om hur stora barngrupperna ska vara på förskolorna 

i Sverige. Riktmärket för barngrupper med barn mellan ett och tre år är att det ska mellan finnas sex 

till tolv barn i barngruppen. Riktmärket för barngrupper i förskolan med barn mellan fyra och fem år 

är att det ska finnas nio till femton i samma barngrupp. Detta är endast riktlinjer från Skolverket 

(2016) och det ser långt ifrån ut så här på förskolor runt om i Sverige (se rapport från Sveriges 

kommuner och landsting, 2016). Skolverket skapade dessa riktmärken eftersom de såg att det 

behövdes som stöd för att förskolorna i Sverige ska uppfylla kraven som ställs på dem. Det som 

definieras som stora barngrupper, i denna studie, menas att det är fler barn i barngruppen än vad 

Skolverkets riktmärke anger.  

 

Olika forskare har kommit fram till att stora barngrupper är ett problem på förskolorna i Sverige. 

Enligt Alvestads et al. (2013) studie så framkommer det att det blir problematiskt med för stora 

grupper när man arbetar med de yngsta barnen i förskolan, då de behöver mycket trygghet och 

omsorg. Det blir mer fokus på struktur och ordning när man har stora barngrupper i förskolan. Man 

försöker följa de rutiner som finns för att barn ska må bra och känna sig trygga. I förskolans läroplan 

(Skolverket, 2016) står det: 

 

Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan. Hänsyn ska tas till barnens olika förutsättningar och behov. 

Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att 

förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. (s.5) 

 

I och med de stora barngrupperna koncentrerar man sig alltså mer på barnens välmående än på lek 

och lärande. Yngre barn och barn i behov av särskilt stöd är de barn som kräver mer omsorg och 

uppmärksamhet av de vuxna och påverkas därför av de stora barngrupperna har Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) kommit fram till i sin studie. I och med att vissa barn 

kräver mer omsorg och uppmärksamhet blir då bland annat de äldre barnens intressen, möjligheter 

och utmaningar lidande. Olika innehåll från läroplanen väljs därför bort påstår Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Williams (2015). Trygghet och omsorg går också ihop med en bra anknytning till 

föräldrarna. I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det: 

 

Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 

och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 

varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (s.5) 

 

Vad som kan utläsas från olika litteratur, tidningar och sidor på internet är att de flesta ser stora 

barngrupper som ett problem (se längre upp på sidan), men de ger ingen lösning på hur man arbetar 

med stora barngrupper, mer än att de tycker att grupperna bör bli mindre. Jag vill därför själv 
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undersöka hur man arbetar med stora barngrupper i förskolan och se om det verkligen är ett så stort 

problem som målas upp och hur jag senare som nyexaminerad förskollärare kan arbeta med de stora 

barngrupperna jag kommer att stöta på ute i arbetslivet. Jag har därför intervjuat några förskollärare 

och tittat på hur de ser på stora barngrupper och hur man arbetar just nu med de barngrupper man 

har. 
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Bakgrund 

Jag kommer här att redogöra för vad olika forskning säger om problemområdet. Jag tittar dels på vad 

forskning säger om stora barngrupper, dels på vad forskning säger om hur man arbetar med stora 

barngrupper.   

Stora barngrupper 

Hellman, Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2016) gjorde sin studie med 698 pedagoger 

från olika förskolor runtom i Sverige. Nästan alla pedagoger uttryckte att de vill ha färre barn i sin 

barngrupp och många refererade till Skolverkets rekommendation om antalet barn. Som jag tog upp 

här ovan så är riktmärket från Skolverket (2016) för en grupp med 1 – 3-åringar sex till tolv barn och 4 

– 5-åringar nio till femton barn per grupp. Pedagogerna i Hellman et al. (2016) studie medger också att 

ett "bra antal" är svårt att definiera eftersom det finns många olika aspekter och orsaker att se till.  

 

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) räknar upp en lång lista över hur stora barngrupper och låg 

personaltäthet påverkar den pedagogiska verksamheten negativt. Det som tas upp är att det blir 

sämre kontakt mellan barn och vuxna, eftersom man inte hinner med att se alla barn och därmed 

försämras barnens trygghet. Det kan bli högre ljudnivå och på så sätt finns det risk för hörselskador 

hos barn och personal och stressnivån förhöjs för alla som vistas på förskolan. Det kan också bli ökad 

sjuklighet bland barn och vuxna då risken för infektioner och olycksfall ökar ju större barngruppen är. 

Som jag skrev i inledningen har bland annat Alvestads et al. (2013) i sin studie kommit fram till att det 

blir problematiskt med för stora grupper när man arbetar med de yngsta barnen i förskolan och det 

fokuseras mest på omsorg och att barnen ska känna sig trygga. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) 

menar att de yngsta barnen på förskolan har lite andra behov och deras utveckling skiljer sig en del 

från de äldre barnen på förskolan. Det som är avgörande för de yngre barnen är att de har goda 

relationer i både förskolan och hemma, även att vårdnadshavarna känner trygghet med personalen på 

förskolan.  

Broberg, Broberg och Hagström (2012) påpekar att anknytningen mellan förskollärare och barn är 

viktig för att barnet ska känna sig tryggt på förskolan. Förskollärarna ska utgöra en trygg bas för 

barnets utforskande och de ska även vara som en säker hamn dit barnet kan återvända när det känner 

sig osäkert, oroligt eller ledset. Det är viktigt att barnen känner trygghet med både personal, den 

fysiska miljön och barngruppen. Författarna menar att om barnen har en trygg bas så skapas det goda 

förutsättningar för barns utforskande och lärande utifrån det. Förskolans värdegrund verkar oftare 

vara i fokus än andra punkter från Förskolans läroplan och det visar sig även i Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Williams (2015) forskning. De har intervjuat 24 förskollärare från 12 olika förskolor i 

Sverige. Förskollärarna i undersökningen väljer att fokusera mest på att barn ska må bra, att de får 

omsorg och till deras sociala utveckling. Författarna menar att det ibland kan tas som ett argument att 

man låter barnens intresse styra verksamheten och att man därför ibland avstår från att arbeta med 

läroplanen. I detta fall får storleken på barngruppen en mindre betydelse.  I en studie från Finland 

som gjordes utav Brotherus, Leinonen och Venninen (2014) så kan man utifrån resultatet se att de 

pedagoger som de intervjuade, som hade mindre barngrupper, låter barnen vara mer delaktiga på 

förskolan, medan de med större barngrupper är mer strikta med rutiner, även om de försöker göra 

barnen så mycket delaktiga som de har möjlighet till. Det beror dock också på hur förskollärare ser på 

barns delaktighet (Brotherus, Leinonen & Venninen, 2014). 
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Det anses svårare att fånga upp barns intressen i stora grupper, enligt förskollärarna i Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) studie. Att aktiviteterna som förskollärarna planerar görs 

kortare med mer avgränsat innehåll är en av konsekvenserna av detta, vilket senare kan bidra till att 

barn inte får utveckla sin fulla potential inom ett visst område. De menar att ”Alla barn får helt enkelt 

inte de utmaningar de skulle behöva” (s.11). Man väljer bort aktiviteter som kräver mer personal och 

några exempel på detta är skapande innehåll, utflykter och att läsa för barnen. Att läsa för barnen väljs 

också bort för att det kan vara svårt att hitta böcker som passar den stora åldersskillnaden som kan bli 

i stora barngrupper. Naturkunskap och teknik är också något som väljs bort, enligt Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) studie. Så fort en kollega blir sjuk, eller är borta från arbetet 

av andra skäl, så spricker planeringen påstår även Kihlbom, Lidholt och Niss (2009). Detta är något 

som även Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) påstår. 

Mindre grupper 

När det av olika anledningar är färre barn i barngruppen eller när man arbetar i smågrupper 

förbättras förutsättningarna för att arbeta med förskolans läroplan menar förskollärarna i Pramling 

Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) studie. Gruppindelning under dagen kan ske på olika sätt. 

Det sker gruppindelningar vid samling, måltider, lek, utevistelse, vila och arbete av olika slag 

(Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams, 2016). Själva gruppindelningen görs inte endast utav de 

vuxna utan också av barnen själva. När barn tillåts att leka och bestämma själva så skapar barn egna 

grupper.  

Gruppindelning som görs av pedagogerna sker oftast under specifika tider på dagen och barnen delas 

oftast in i fasta grupperingar utifrån ålder, under vissa dagar. När barn delas in i åldersgrupper 

arbetar man ofta med ett tema, ett projekt eller en specifik aktivitet berättar förskollärarna i studien. 

Med gruppindelningar menar man att det blir lättare att arbeta mer temainriktat när man har färre 

barn i samma ålder. Pedagogen har större möjlighet att i de små gruppindelningarna se alla barn och 

kunna lyssna på barnen och prata med dem kring temat som man arbetar med (Pramling Samuelsson, 

Sheridan & Williams, 2016).  

Planerat innehåll hinns ofta inte med och det kan skyllas på att man har för många barn, men ibland 

menar Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) att det även kan bero på att man planerat 

för en verksamhet med färre barn än vad man har. Ibland räknar man alltså med att det ska vara 

något frånvarande barn så att gruppen blir mindre.  

Brodin och Renblad (2012) har intervjuat 4 förskolechefer om den nya läroplanen som kom 2011 samt 

om kvaliteten i förskolan. Förskolecheferna i studien medger att det är svårt med barns individuella 

lärande i förskolan. Pedagogerna på förskolan ska arbeta gruppfokuserat samtidigt som de också ska 

se varje enskilt barn. En av de saker som är viktig för att barn ska känna sig trygga i sin förskolegrupp 

menar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) är att de vuxna visar respekt och har ett personligt 

bemötande till det enskilda barnet. Dock så påverkas även smågrupperna av ökningen av barn i 

barngrupperna, eftersom även smågrupperna får ett större antal barn som konsekvens.  

Alvestad et al. (2013) upptäckte i sin studie att många av förskollärarna de intervjuade ofta delade in 

barnen i mindre grupper för att minimera stress och ljud. De menade att när barnen blev indelade i 

mindre grupper får de mer chanser till lek och att det hjälpte barnen att bli med koncentrerade. Detta 
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medförde att det blev lättare för barns lärande att bli mer tydligt i de mindre grupperna. Det upplevs 

också från pedagogerna i Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2016) studie att barnen 

kommer fram mer i mindre grupper, att barnen kommunicerar mer med varandra. Alvestad et al. 

(2013) kom dock även fram till att det har betydelse för barns lärande hur man organiserar grupperna, 

vilka barn som är med i vilken grupp. Så ett annat problem som de kom fram till förutom 

gruppstorleken är alltså att det har betydelse hur man gör indelningen av barnen i de mindre 

grupperna. Nybyggda förskolor där man har många gemensamma rum för hela förskolan är något 

som också försvårar indelning i smågrupper, enligt förskollärarna i Alvestad et al. (2013) studie.  

Även Nyholm (2016) menar att ju fler antal barn det är i barngruppen desto mer stressade blir både 

barn och vuxna. Det blir också svårare för barnen att samspela med andra, dvs att kunna läsa av 

känslor, förstå andras behov, läsa av andras kroppsspråk och mimik. Bratterud, Hansen Sandseter och 

Seland (2015) har även de kommit fram till att det är lättare för förskollärarna att se och samtala med 

varje barn när man befinner sig i en mindre grupp. Alvestad et al. (2013) menar att man i mindre 

grupper kan fokusera mer på enskilda barn och att de får mycket mer tid till att lyssna och se alla 

barn. Med mindre barngrupper kan pedagogerna ge alla barn lika mycket uppmärksamhet och det 

stöd de behöver, skriver Hellman et al. (2016). När det finns tid att observera alla barn blir arbetet mer 

professionellt och man kan ge alla barn det de behöver. Författarna menar också att det blir lugnare 

och mer harmoniskt med färre barn i barngruppen, vilket i sin tur förbättrar möjligheterna till lärande. 

Barnen får med mindre barngrupper mer plats att röra sig på, mer inflytande och kan få bestämma 

mer själva över sin tid i förskolan.  

 

Bratterud, Hansen Sandseter och Seland (2015) fann i sin studie att när barn och förskollärare 

integrerade med varandra på ett mottagligt och värmande sätt befann sig barnen i ett välbefinnande. 

När ett barn och en förskollärare är ensamma med varandra sker detta. Exempel på det är när vi 

hjälper barnen att klä på sig för att gå ut eller när barnen känner välbefinnande under fri lek. De ger 

ett exempel på när det händer under fri lek från en observation. I observationen ser man en flicka som 

släpper ned saker från en rutschkana och en förskollärare blir tvungen att flytta på fötterna för att inte 

få leksakerna på sig. Flickan säger namnet på leksaken först innan hon släpper den ned för 

rutschkanan och förskolläraren upprepar det hon sagt och sedan lyfter hon på fötterna för att undvika 

den och flickan skrattar och upprepar aktiviteten flera gånger. Chen och De Groot Kim (2014) har 

även kommit fram till i sin studie att ”Play Time” var den aktivitet då lärarna de observerade 

verkligen engagerade sig och kunde föra ett samtal med barnen ansikte mot ansikte. Lärarna 

samtalade och ställde frågor till barnen kring deras lek.  

Arbete i stora barngrupper 

Utifrån Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) studie kan man förstå att det är många av 

de intervjuade förskollärarna som anser att inte bara antalet barn i barngruppen påverkar arbetet på 

förskolan, utan det kan handla mer om hur gruppen ser ut, vilka barn man har i gruppen. De menar 

att om man anser att det bara är för många barn i barngruppen som försvårar arbetet med läroplanen 

så bör man ändra sitt arbetssätt. De menar att man ofta får organisera de stora barngrupperna under 

dagen och att det lätt blir väldigt strukturerat arbete.  

Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) skriver att rutiner och struktur är ett bra hjälpmedel för att ge barn 

trygghet. De menar att det förutsägbara ger en trygghet. Hellman et al. (2016) menar heller inte att det 

bara är faktorn för stor barngrupp som försvårar verksamheten. Det handlar också om att man ska ha 
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balans i gruppen och då menar de att det ska vara blandade kön, barnen bör vara ungefär samma 

ålder, olika etniciteter och sociala bakgrunder. Det anses vara svårare att anpassa pedagogiken med 

stor åldersskillnad, men man vill heller inte bara ha små barn i en grupp. Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Williams (2015) menar att om man har en väldigt blandad grupp med olika åldrar kan 

det bli svårt att ge de äldre barnen det de behöver, eftersom att de yngre tar så mycket plats. 

Förskolecheferna som Brodin och Renblad (2012) intervjuat påstår att kvalitetsarbetet ute på 

förskolorna i Sverige bland annat påverkas utav tidsbrist för planering, miljön och storleken på 

förskolan samt barngruppernas storlek och sammansättning. Förskolans kvalitet är viktig för barns 

välbefinnande. Förskolecheferna menar att det är viktigt att på förskolan skapa trygghet och rutiner 

för att barn ska känna sig respekterade, trygga och bekräftade. Tiden som barnen går i förskolan anses 

vara en av de mest intensiva perioderna i barns liv och utveckling. Det är också under denna tid som 

möjligheter för barns socialisering till samhället, trygghet samt kommunikation med andra läggs till 

grund. Brodin och Renblad (2012) menar därför att det är viktigt med kvalificerade pedagoger, 

eftersom förskolan är en stor del av barnens framtid. Barns hälsa och välbefinnande gynnas alltså ifall 

förskolan har en god kvalitet.  

Även några av förskollärarna i studien av Hellman et al. (2016) menar att det handlar om pedagogers 

kompetens när det gäller att lösa problem som kommer med en stor barngrupp. Kihlbom, Lidholt och 

Niss (2009) menar att det i förskolan är ett allvarligt problem att det är brist på outbildad personal. De 

menar att det är viktigt med personal som har kompetens för att arbeta med barn i förskolan, kvalitet 

är viktigt. Förskollärare som Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2016) intervjuat anser, 

även de, att en viktig del för att kunna lösa problemet med för många barn i en grupp är förskollärares 

egen kompetens. De tycker också att det är viktigt med ett fungerande arbetslag. Alla i arbetslaget bör 

vara medvetna om sina uppgifter och ansvarsområden. Det är även viktigt att man i arbetslaget 

strävar mot samma mål. Om man har kompetens och ett fungerade arbetslag tror de att det inte blir 

lika avgörande med antalet barn och hur sammansättningen av gruppen ser ut, eftersom de 

tillsammans kan hantera problem som uppstår, i arbetslaget (Pramling Samuelsson, Sheridan & 

Williams, 2016).  

Om man har en god omsorg och en god pedagogisk verksamhet i förskolan bidrar det till barns 

utveckling och det kan också hjälpa till att kompensera upp för de med mindre goda hemförhållanden 

(Kihlbom, Lidholt & Niss, 2009). Det är de vuxna på förskolan som har ansvar för att skapa goda 

relationer till barnen på förskolan. Det gör man genom att vara intresserad och engagerad i varje 

enskilt barn. Utvärdering av den egna verksamheten är viktigt för att man ska kunna upptäcka var 

svårigheter och problem ligger i arbetet. Med utvärdering kan man titta på hur man arbetar och vad 

man kan göra bättre i sitt arbete. Utvärdering menar Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) är något som 

behöver göras mer i förskolan. De säger att det inte görs tillräckligt. 

Miljön spelar också en stor roll för barngruppen. Utrymmet måste vara anpassat till antalet barn som 

rör sig där (Hellman et al., 2016). Att den omgivande fysiska och psykiska miljön är positiv och 

utvecklande på förskolan är bra för barns välbefinnande menar förskolecheferna i Brodin och Renblad 

(2012) studie. Johansson och Pramling Samuelsson skriver i Harvard och Jensen (2009) att miljön som 

lärarna skapar på förskolan kan i helhet kännetecknas som en lekvärld, som kan vara stimulerande 

och öppen för lek och lärande. Det ställs krav på lärarna att analysera den miljö man har och se dess 
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betydelse och funktioner, eftersom miljön är till för att stödja barnen i deras utveckling i lek och 

lärande. Man måste i miljön skapa både utmaningar och kontinuitet. Det är också viktigt att man som 

lärare har med barnen när man ändrar om i miljön, eftersom det är för deras skull man gör det. Barn 

kan komma med många bra idéer, menar författarna och man måste hela tiden se vad det är barnen 

behöver just nu. Det handlar också om att låta barnens olika miljöer som de skapar för stunden får 

vara orörda, inte städas undan på en gång efter att leken avslutats. Barn måste få ges utrymme att ha 

kontroll och att få ta egna initiativ till att skapa en rolig lekmiljö, samtidigt som lärarna har sina mål 

och intentioner med det hela. Olika miljöer bjuder in till olika aktiviteter utifrån hur det är 

uppbyggda. Selander skriver i boken Lärande, skola, bildning (Liberg, Lundgren & Säljö, 2012) att 

rörelserna i rummet påverkas av hur man bygger upp rummet, hur man placerar möbler och hur och 

var man sätter upp tavlor. Olika leksaker och möbler lockar olika barn och till olika lekar, antyder 

Lokken, Haugen och Röthle (2006). De menar att exempelvis lådor kan vara spännande för de yngre 

barnen att använda till att stoppa i saker och ta ur, medan de äldre barnen på förskolan kanske 

använder lådorna till att leka butik och då får lådorna olika innebörd för olika barn. Broberg, Broberg 

och Hagström (2012) menar också att det är viktigt att miljön är anpassad för de små barnens 

omsorgsbehov. De menar att barnet ska kunna känna de vuxnas tillgänglighet och närvaro. Barnen 

ska också ha möjlighet att se den vuxne i hens ögonvrån för att kunna känna trygghet och ro att ta 

vara på det som förskolan erbjuder, så som lek, lärande och samvaro med de andra barnen.  
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Syfte 

Syftet är att öka kunskapen om hur sex förskollärare arbetar med stora barngrupper i förskolan. Med 

stora barngrupper menas, i denna studie, att det är fler barn i barngruppen än vad riktmärket från 

Skolverket anger. Frågeställningarna för detta arbete ser därför ut så här: 

• Vilka föreställningar har förskollärarna om stora barngrupper i förskolan? 

• Hur beskriver förskollärarna att de arbetar med stora barngrupper i förskolan? 
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Metod  

Metodval 

När ett ämne beslutats växte en frågeställning fram som passade det jag var ute efter. Frågeställningen 

och syftet har förbättrats och ändrats lite under arbetets gång, för att det ska passa problemområdet 

bättre. När ett lämpligt syfte och frågeställning växt fram så var det dags att välja utformningen av 

undersökningen. För att få svar på frågeställningen gjordes intervjuer, eftersom studien går ut på att 

höra några förskollärare berätta om hur de arbetar med stora barngrupper. Det är deras åsikter och 

erfarenheter som studien är byggd på. Studien gjordes genom att intervjua sex förskollärare i ungefär 

en halvtimme vardera. 

 

Intervjuer är samtal med andra människor där vi lär känna varandra, vi får kunskap om andras 

erfarenheter, om andras levda värld. En grundläggande form av mänsklig interaktion är just att 

samtala, menar Brinkmann och Kvale (2014). Genom intervju får vi lyssna när andra uttrycker sina 

åsikter och vi får ta del av deras kunskap. Att kunna lyssna är en stor del i att intervjua och därför 

kändes denna metod oerhört passande, eftersom jag är en lyssnare och tycker om att ta del av andras 

erfarenheter och historier. Att lyssna aktivt i en intervju är lika viktigt som att kunna kontrollera 

frågetekniken menar Brinkmann och Kvale (2014). Man måste kunna lyssna på vad som sägs och hur 

det sägs. Svårigheten med att intervjua pedagoger kan vara att de säger det som det förväntas av dem. 

  

Intervjumetoden som var tänkt att användas för detta arbete var en helt strukturerad intervju, men 

under förloppet så insågs att det blev mer semi-strukturerade intervjuer, eftersom att det användes 

följdfrågor. Alla pedagoger som har blivit intervjuade fick exakt samma frågor och det blev därför 

mer rättvist med denna typ av intervju, med undantag för planerade följdfrågor.  

 

Stukat (2011) berättar att när man utför en strukturerad intervju är frågornas ordningsföljd och deras 

formuleringar bestämda. Man har ett fastställt intervjuschema för alla intervjuer. Denna metod passar 

alltså den som gärna vill ha ett manus framför sig. Stukat (2011) säger att en strukturerad intervju och 

enkäter är snarlika, men att man med strukturerad intervju ger mindre bortfall än vad enkäter gör. En 

fördel med strukturerade intervjuer är att själva resultatet blir lätt att bearbeta och man kan lättare 

jämföra svar från olika människor med varandra (Stukat, 2011). Därför valdes strukturerad intervju 

från början, men det har använts följdfrågor så därför skulle jag mer vilja kalla det för semi-

strukturerad intervju, med som sagt samma följdfrågor för att några gånger få ett mer utförligt svar på 

frågorna. 

 

I min pilotstudie som jag gjorde för att prova mitt ämne och själva intervjuandet gjorde jag en 

ostrukturerad intervju, där jag endast hade diskussionsämnen som jag ville att pedagogen skulle 

berätta om. Pilotstudien gick inte bra och kände då att ostrukturerad intervju inte passade mig, då det 

kändes svårt att endast ha diskussionsområden som man ska prata om. Inga färdiga frågor medtogs.  

Genomförande och urval 

Innan intervjuerna påbörjades gjordes en litteratursökning inom det valda området. Det har sökts 

efter forskningsartiklar och litteratur som skriver om stora barngrupper i förskolan och hur man 

arbetar med det. 
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Det som upptäckts under litteratursökningen är att just en forskare förekommer i väldigt många 

artiklar och böcker inom området (Pramling Samuelsson), vilket kan göra att det blir en enformig syn 

på ämnet. För undersökningen söktes relevant forskning och litteratur som inte denne forskare har 

arbetat med. Bland annat har jag sökt mig utanför Sveriges gränser för att hitta lämpliga artiklar om 

området.  

 

När det sökts efter artiklar så användes mest databasen Primo, men också utav Education Resources 

Information Center (ERIC via Proquest). Det användes både svenska och engelska sökord så som 

exempelvis ”gruppstorlekar förskolan”, barngrupper, ”kvalitet förskolan”, ”stress förskolan”, ”preschool group 

size”, ”large group preschool”, ”quality preschool”. Några artiklar hittades på en gång, men det behövdes 

att man undersökte vad avhandlingar och studentuppsatser hade använt sig av för artiklar och hittade 

också artiklar på så vis. Det har undersökts noga att de forskningsartiklar som använts är Peer-

Reviewed Journals. När det sökts efter böcker har det använts Google och sökt på det lokala 

biblioteket, via helgebiblioteken.se. 

 

Brinkmann och Kvale (2009) berättar att när man utför en strukturerad intervju är den som intervjuar 

ansvarig för intervjuns gång, hen styr hur den ska gå till. Intervjuaren bör även markera när ett ämne 

är uttömt. Brinkmann och Kvale (2009) menar alltså att intervjuaren kan när som helst också avbryta 

den som blir intervjuad ifall hen kommer med ett långt och irrelevant svar som inte har med 

undersökningen att göra. Detta är något som inte behövde göras ofta, utan respondenterna höll sig för 

det mesta inom frågorna.  

 

Frågorna är ett manus som ska följas till punkt och pricka, berättar Brinkmann och Kvale (2009). Här 

blev det därför inte fullt ut en strukturerad intervju; i vissa intervjuer så behövdes inte de förberedda 

följdfrågorna ställas utan respondenten kom med ett utförligt svar. Detta leder alltså fram till att 

intervjuerna mer blev semi-strukturerade än fullt strukturerade intervjuer, för att jag ibland använde 

följdfrågorna, ibland inte. Manuset följdes inte helt och hållet för varje intervju, utan intervjuerna blev 

en aning olika. Detta kan självklart ha påverkat resultatet.  

 

I studien valdes det att göras intervjuer med sex förskollärare som har fler barn än vad riktmärket från 

Skolverket rekommenderar. Det är, som togs upp tidigare i inledningen, 1–3 år ska det vara sex till 

tolv barn i barngruppen. Riktmärket för barngrupper i förskolan med barn mellan 4–5 år är att det ska 

finnas nio till femton i barngruppen. Förskollärarna jag har intervjuat har mellan 15-23 barn i sina 

barngrupper och de arbetar med olika åldrar, eftersom att studien studerar hela förskolan och ingen 

speciell ålder. Alla kommer även från en mindre kommun i Sverige. Förskollärarna som valts att 

intervjua har arbetat inom förskolan i minst fyra år, så att de ska ha lite mer erfarenhet av just stora 

barngrupper så de kunde berätta hur de arbetar eller har arbetat med det. De intervjuade har fiktiva 

namn och jobbar på fiktiva förskolor för att läsare ska kunna följa med lättare i vem som säger vad. 

Anna, Karin, och Maria arbetar på förskolan Fjärilen som ligger i ett villaområde i en liten stad i 

Sverige. Maja och Elsa arbetar på förskolan Nyckelpigan i en liten ort utanför staden. Sara arbetar på 

förskolan Flugan i ett område med lägenheter.  
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Analysmetod 

För att analysera de data som framkommit användes kvalitativ analys som Fejes och Thornberg (2015) 

skriver om. Med kvalitativ analys menar man att jag som forskare arbetar aktivt med de data som har 

kommit fram i intervjuerna och organiserar dem. Man ska sedan bryta ned den data man fått till 

hanterbara enheter, koda den och söker sedan efter mönster som man kan hitta. Detta var något som 

också gjordes och det växte fram olika teman utifrån mitt syfte. De olika teman som växt fram har 

gjort det på grund av att det är något som kom upp under ett flertal intervjuer, eller som 

förskollärarna pekade på var viktigt, enligt min tolkning. De teman som kom fram för hur man 

arbetar med stora barngrupper är: 

• Indelning i mindre grupper 

• Samarbete mellan avdelningarna 

• Dokumentera och följa upp 

• Barns inflytande 

• Arbeta mot samma mål 

• En bra start 

Inom kvalitativa analyser tar Fejes och Thornberg (2015) upp tre olika inriktningar: subjektiva 

erfarenheter, beskriva hur sociala situationer görs och sätta fokus på implicita och omedvetna 

aspekter av sociala fenomen. För denna undersökning så passade inriktningen med subjektiva 

erfarenheter in bäst. Det innebär att titta efter vad förskollärarna som intervjuats har för uppfattningar 

om stora barngrupper och upplevelser av att arbeta med stora barngrupper.  

Etiska överväganden 

Först informerades de som skulle bli intervjuade via ett missiv om vetenskapsrådets (Vetenskapsrådet 

2011) etiska riktlinjer. Alla intervjuer har genomförts i enlighet med Vetenskapsrådets etiska principer 

och att detta innebär att deltagandet är frivilligt och man får när som helst avbryta intervjun och sitt 

deltagande. Det kan också vara så att jag avbryter ifall jag anser att det är nödvändigt. Materialet som 

framkommit ur intervjuerna avidentifieras så att det inte kommer att framgå vare sig enskilda 

personers namn, förskolans namn eller vilken stad intervjuerna utförts i. Det skrevs även att 

materialet endast kommer att användas för mitt examensarbete. När jag var på plats för att göra 

intervjuerna tog jag åter igen upp de etiska riktlinjerna. Jag benämner de intervjuade med fiktiva 

namn som jag beskrev ovan.  

Metoddiskussion 

Mitt val av strukturerade intervjuer har självklart sina begränsningar. Stukat (2011) berättar att det 

ställer stora krav på frågorna, just på grund av att frågorna måste förstås av alla. Problem som kan 

uppstå i och med en strukturerad intervju, menar Bryman (2009), är att frågorna kan vara konstigt 

formulerade, vilket tonfall jag som intervjuare har när jag ställer frågan eller att respondenten 

missförstår frågan. Att frågorna har förståtts av alla är ändå något som jag tror att jag lyckats med, för 

det har i alla fall inte varit någon som påpekat något annat. Alla respondenter har kunnat svara på 

mina frågor och inte frågat vad det är jag menar. Man kan heller inte använda diffusa ord som 

exempelvis: ibland, ofta, vanligen, brukar och så vidare (Stukat, 2011), vilket jag heller inte använt. 
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Man ska även passa sig för ledande frågar menar Stukat (2011), så jag har försökt att göra mina frågor 

så neutrala som möjligt, men kanske har det varit så att frågorna upplevts som ledande utav några av 

de som blev intervjuade. Det jag tänker på då är att 4 av 6 förskollärare svarade att de ansåg sig ha 

stora barngrupper. 2 av 6 ansåg inte att de hade stora barngrupper, men att det vid vissa tillfällen 

ändå kunde kännas som att barngrupperna hade för många barn.  

 

Eftersom jag gjorde min pilotstudie med en ostrukturerad intervju så hade jag inte testat mina 

strukturerade frågor innan som Stukat (2011) påpekar är något som man bör göra för att få så bra 

frågor som möjligt. Stukat (2011) menar också att metoden inte är flexibel och att det därför är svårt att 

fånga upp det oförutsedda. Det på grund av att man redan innan har bestämt sig för vad man vill ha 

svar på. Jag kan se så här i efterhand, när intervjuerna är gjorda, att några av mina frågor är väldigt 

ledande mot att se stora barngrupper som ett problem. Jag kan också se att några av frågorna jag ställt 

endast är ja- och nejfrågor, där har jag redan innan bestämt vad det är som jag vill ha svar på, det vill 

säga: är det så här eller är det inte så här?  

 

Intervjuerna blev väldigt enformiga i och med att det var så strukturerade och kanske hade det 

fungerat bättre med andra frågor, men det är svårt att veta eftersom jag inte testat frågorna innan. Om 

man dock har många öppna frågor så menar Bryman (2009) att det är större möjlighet för mig som 

intervjuare att misstolka och göra fel bedömning av respondentens svar. De mer slutna frågorna gör 

det mer enkelt, för då slipper man dessa felkällor berättar Bryman (2009), då frågorna redan är 

förkodade och inte går att misstolka. De slutna frågorna har oftast olika svarsalternativ som 

respondenten kan välja mellan. I mina intervjuer har det ju som sagt funnits ja- och nejfrågor, men 

även andra frågor som varit lite mer öppna, där jag inte gett respondenten rena svarsalternativ.  

 

I en strukturerad intervju kan det också vara så att jag har registrerat information från respondenter 

på ett felaktigt sätt och sen kan det vara så att informationen påverkats av hur den bearbetas och 

analyserats, menar Bryman (2009). En utmaning som Fejes och Thornberg (2015) tar upp om kvalitativ 

analys är att skapa mening ur en stor mängd data. De menar att det kan vara svårt att skilja mellan 

betydelsefull och inte så betydelsefull data och att identifiera betydelsefulla mönster. Nu har inte jag 

intervjuat så många och intervjuerna hölls inom 30 minuter, så min analys blev inte så stor och 

oöverkomlig. Det kan också ses som en nackdel att jag inte intervjuat så många förskollärare inom 

detta. Kanske skulle jag få en bättre bild av hur man arbetar, med antingen fler intervjuer eller genom 

en enkät, som Stukat (2011) menar är snarlik den strukturerade intervjun. Jag kunde med enkäter ha 

nått ut till fler förskollärare, men det kunde då också blivit för stort arbete och för mycket att 

analysera.  
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Resultat  
Utifrån frågeställningen har det skapats två stora rubriker som ramar in frågorna: pedagogernas syn 

på stora barngrupper samt att arbeta med stora barngrupper. Svaren har sedan brutits ner i 

underrubriker utifrån det som har kommit fram i intervjuerna.  

Förskollärarnas syn på stora barngrupper 

För många barn i barngruppen 

Riktmärket från Skolverket är som jag nämnt tidigare 1–3 år: sex till tolv barn i barngruppen. 

Riktmärket för barngrupper med barn mellan 4–5 år: nio till femton barn i barngruppen. 

Barngrupperna, till förskollärarna jag intervjuat, är fler barn än vad riktmärket från Skolverket anger. 

4 av 6 förskollärare anser här att de har en stor barngrupp. Dock anser en av de förskollärare som inte 

tycker att de har för stor barngrupp att det kan kännas som för stor barngrupp när de har 

inskolningar. 

 

Sara: Nej, 15 barn är helt okej då vi har blandade åldrar från 1 - 3 år. Men kan självklart 

kännas för stor ibland, t ex. under tiden man har inskolningar osv. Där det finns barn 

som är otrygga i den nya miljön och de äldre kompisarna som också vill och självklart 

har rätt till att bli sedda, få bekräftelse och trygghet, närhet, kärlek. 

 

Det kan under inskolningarna finnas barn som känner sig otrygga i den nya miljön och med de äldre 

kompisarna. Även de äldre som gått på förskolan under en tid kan bli otrygga och behöva extra 

närhet och uppmärksamhet under inskolningarna. Även om barn anpassar sig fort, blir det ändå ett 

stopp i verksamheten och man måste åter igen börja om med att arbeta ihop gruppen. En förskollärare 

menar att de har för stor barngrupp och att det skulle vara bättre för både barn och vuxna om det var 

färre barn. Hen menar att det handlar om bland annat ljudnivå och arbetsmiljö, även för barnen som 

är där hela dagarna.  

Stora barngrupper är ett problem 

De flesta ser stora barngrupper mer som ett hinder än en möjlighet. De berättar att man inte hinner 

med allt vad förskolläraruppdraget innebär och att få en kvalité på arbetet man gör. Ett stort hinder är 

att man känner sig otillräcklig och att man som pedagog till slut kanske slutar tro på sig själv.  

 

Maria: Oftast är det ju ett hinder eftersom man måste vrida ut och in på sig själv för att 

verksamheten ska gå ihop.  

 

Elsa: Definitivt ett hinder, men det kan vara en möjlighet också. I vår barngrupp som har 

väldigt många ettåringar och tvååringar så anser jag att det är ett hinder. De små barnen 

behöver och kräver så mycket mer av oss vuxna än vad kanske de stora på 

storbarnsavdelningarna gör. Eller ja, det kräver på ett annat sätt. De små barnen kan 

behöva mer närhet och trygghet. 
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Är alla pedagoger på plats och har skapat en tydlig plan på hur man vill jobba för att stärka och 

utmana respektive barn i deras olika faser finns det inte så många stora hinder menar en förskollärare. 

Men problemen uppstår då det kommer till allt administrativt vid sidan om att vara i barngruppen. 

Det handlar om pedagogisk dokumentation eller har planeringstid. De menar att det lätt kan bli så att 

sådant faller bort i arbetet, på grund av att man har för många barn i sin barngrupp.  

 

Det kan också vara att när en kollega inte är på plats av någon anledning, exempelvis sjuk eller 

utarbetad som just nu är väldigt vanligt, kan man ibland inte fullfölja den planering som man gjort. 

Planeringstid är något som ofta faller bort. Dokumentationer och uppföljning av projekt är också 

sådant som stannar upp eller att man inte kommer iväg på någon utflykt som man tidigare har 

planerat, exempelvis att gå till biblioteket eller promenad till skogen. Det är ofta så att man gör 

utflykter eller sådant som kräver mycket personal och övervakning när det är väldigt många barn som 

är lediga eller sjuka, eftersom man inte har lust att gå med för många barn och för få vuxna när man 

ska lämna gården. En förskollärare menar att man blir ganska bekväm att vara kvar på gården på 

grund av detta.  

 

Det är för många barn på samma plats, tycker en förskollärare. Det blir väldigt rörigt och stökigt och 

särskilt för barn med särskilda behov blir det extra stökigt. Det blir många intryck och röster, så för de 

barnen blir det extra känsligt. Man måste prata högt för att höras i ett sådan stor grupp och det blir 

jobbigt i längden. På avdelningar med yngre barn menar man också att det kan vara extra jobbigt med 

för många barn, då de små barnen kräver mer närhet och behöver mer trygghet än vad de äldre 

barnen på förskolan gör. Barngrupperna för de yngre åldrarna ökar och det blir svårare att se och 

stärka varje enskilt barn, som en förskollärare menar är så viktigt. En av de intervjuade, som har 22 

barn mellan 2 och 6 år i sin barngrupp, säger att det märks en stor skillnad när det är många barn 

sjuka. Hen menar att det blir ett helt annat lugn. En annan förskollärare säger: 

 

Maja: Den totala storleken på barngruppen påverkar inte verksamheten då vi har 

utrymme och personal nog. Det som kan påverka är att vi har många små barn, 22 

stycken 1 – 3-åringar. Vilket kan ställa till det lite med personaltätheten på 

eftermiddagarna då det ibland kan vara många små barn på bara två personal eftersom 

öppningspersonalen gått hem, samtidigt som det är för många stora barn för att någon 

ska kunna vara ensam med dem.  

 

De pratar också om att en tvååring kräver mer än en femåring och då måste man vrida ut och in på sig 

själv för att tillgodose allas behov och önskemål, vilket kan vara svårt. Det är alltid de ”duktiga” 

barnen som får stryka med, berättar en förskollärare. De duktiga 2-åringarna som flyttar upp till de 

äldre barnens avdelning får lämnas därhän ifall man har 5-åringar som kräver mer. Men oavsett ålder 

så menar hen att det är de ”duktiga” barnen som blir lämnade åt sitt öde och så får man ägna tid åt 

dem som kräver en vuxen. Hen menar att det oavsett socioekonomiska områden så finns det alltid 

barn som kräver en vuxen lite mer än de andra barnen.  

 

En förskollärare berättar att när det är färre barn en dag kan man öppna upp och ha ett mer öppet 

klimat i hela huset. Man öppnar upp mellan avdelningarna på förskolan och barnen kan få bestämma 

var de vill vara. När det är mycket barn blir det mycket stängda dörrar, man delar upp sig i olika rum. 

Det krävs mer planering och man tänker mycket på säkerheten för barnen. Hen säger att man måste 
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vara mer på alerten när man har en stor barngrupp. De flesta förskolor har ganska stor beläggning. 

Det är inte så att det faller bort barn mitt på dagen, utan barnen är verkligen på förskolan hela dagen, 

vilket gör att belastningen ligger på hela tiden. Det är också så att oftast är man full personalstyrka 

endast mellan klockan nio och tolv, efter det så går någon hem eller har planeringstid.  

 

I det stora hela säger förskollärarna i intervjuerna att det är ett hinder med för stora barngrupper och 

att det blir ett extra stort problem då någon ur arbetslaget är borta av någon anledning. Det anses dock 

inte bara vara ett hinder med stora barngrupper, utifrån det som kommit fram i intervjuerna. Några 

menar att det också kan ses som en möjlighet att ha många barn. Barn har olika kunskaper och kan på 

så vis i en stor grupp komplettera varandra och lära av varandra. Har man olika åldrar i barngruppen 

stärker de och utmanar varandra, berättar en förskollärare, men man utmanas också som pedagog när 

man arbetar med olika åldrar. Både vuxna och barn kan lära sig saker av att ha en stor barngrupp, 

men det anses inte vara något som man kanske uppmärksammar och uppskattar på samma sätt som 

andra saker. En förskollärare säger så här: 

 

Karin: Man kanske inte säger ”Åh vilken tur att vi har en stor barngrupp så att vi fick 

möjlighet att lära oss det här idag!” Men det är klart att man lär sig saker och hittar 

lösningar. Man blir ju en lösningsmänniska, för att man måste. 

Förskolans läroplan 

Alla intervjuade förskollärare tycker ändå att de får med det mesta ur läroplanen i allt de gör. Det är 

inte alltid man tänker på att läroplanen hör ihop med det man gör, menar några, men tittar man 

tillbaka på det man gjort kan man se att man fått med läroplanen i sitt arbete. En berättar att när man 

inte får ut all sin planeringstid kan det bli svårt att rutinmässigt följa upp och utvärdera om alla delar i 

läroplanen finns med. Delarna som inte fångas upp i lika stor utsträckning, får man diskutera kring i 

sitt arbetslag eller försöka hitta tips och idéer på annat håll som exempelvis på internet eller hos sina 

andra kollegor.  

 

På en förskola använder de sig av föräldraenkäter varje läsår, där föräldrarna får fylla i hur de trivs 

med förskolan och om föräldrarna ser eller känner igen sig kring delarna i läroplanen. De kan då se 

vilka delar föräldrarna ger dåliga betyg och arbeta med de delarna mer året efter. En annan berättar 

att de har ett bra samarbete på avdelningen, de fokuserar på olika saker i läroplanen och delar in 

barngruppen och tar en del var.  

 

Anna: Ja, jag tycker att vi är ganska haj på att få med läroplanen. Vi har ett jättebra 

samarbete på avdelningen, vi fokuserar på olika saker och vi delar barngruppen. Till 

exempel så är det jag som har ... Vi delar upp arbetsuppgifterna och olika delar av 

läroplanen. Allt går ihop och det känns som att vi ändå når målen.  

 

De tycker att det är ganska enkelt att jobba när man jobbar med bara förskollärare, för då har alla 

samma insikt av vad det är man sträva mot, än om man skulle jobba som ensam förskollärare med 

barnskötare. Det är viktigt att sträva efter samma sak och samma mål. Alla i arbetslaget måste hänga 

med i det man gör för att det ska rulla på och fungera i vardagen.   
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Att arbeta med stora barngrupper 

Indelning i mindre grupper 

Något som går som en tråd igenom alla intervjuer är att man talar om gruppindelning. Man delar in 

barnen i grupper på olika sätt för att kunna se alla barn och för att barnen ska få komma fram på 

bättre sätt än vad de anses göra i en stor barngrupp.  

 

Det är olika hur man delar in barnen i grupper. Det verkar som man oftast delar in barnen utifrån 

deras ålder, men också utifrån deras utvecklingsnivå. Man gör denna typ av indelning för att barnen 

ska utmanas på den nivå de behöver och få det utrymme de behöver. Ibland kan det också vara så att 

man delar in barnen i blandade åldrar, för att barnen ska stötta varandra på sina olika 

utvecklingsnivåer. Några har schemalagda aktiviteter där de delar in barnen i mindre grupper. 

Grupperna kan bli olika stora varje gång och det beror lite på hur många vuxna det finns att tillgå. 

Man måste dela så att man som vuxen räcker till och det kan vara det krångliga med delningen. När 

man delat in barnen i mindre grupper så arbetar man oftast med olika teman, beroende på vilken 

ålder barnen har. De vuxna har olika ansvarsområden och ansvarsgrupper. En av förskolorna 

samarbetar väldigt mycket med avdelningen bredvid och kan på så vis kan man dela upp alla barn 

och de vuxna tillsammans för att det ska fungera. De delar ofta in sig så att de är två vuxna med varje 

barngrupp. 

 

Anna: Vi försöker dela så att de blir mindre grupper. Sen har vi ju schemalagt, mer eller 

mindre, förmiddagarna 3 dagar i veckan. Femårsgruppen går iväg har … NTA, 

värdegrundsarbete till exempel. Då är det en personal som går iväg med dom och har 

tillsammans med den andra storbarnsavdelningen. Så dom är två eller tre personal som 

är med hela den gruppen. Det är 18 barn tillsammans. De barn som är kvar har vi 

antingen storgrupp med eller så delar vi de ytterligare då. 

 

Några berättar att de har bestämda dagar där de arbetar med teman i sina mindre grupper och att det 

är då man gör själva delningen, medan andra berättar att man delar in barnen i mindre grupper i stort 

sett alla dagar i veckan under så många timmar det går under dagen. Oftast så kan man göra 

gruppindelningar mellan klockan 9 och 12 under dagarna, då alla i arbetslaget är där. Det är alltså 

mestadels under dessa timmar som man arbetar allihop tillsammans, eftersom man börjar och slutar 

så olika tider.  

Samarbete mellan avdelningar 

Något som tycks vara ett återkommande fenomen är att man försöker samarbeta med andra 

avdelningar på förskolorna. Man tar hjälp av varandra. Ibland kan det vara så att väldigt många barn 

är på plats, en kollega i arbetslaget är sjuk och man får ingen vikarie till denna en dag.  

 

Sara: Eller en vanlig sak som absolut är ett vanligt scenario inom förskolan... Kollegor 

som är sönderarbetade och som ofta är borta, då drar man ner kostnaden på vikarier 

genom att låta andra avdelningar som har färre barn en dag, stötta och hjälpa till. 

 

I sådana fall försöker man ta hjälp av de andra avdelningarna med att antingen en från någon av de 

andra avdelningarna kommer över och hjälper till en stund under dagen när det behövs fler eller att 
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några barn får gå över till en av de andra avdelningarna så att man får färre barn på sin avdelning. 

Under lov då det är färre barn på förskolan berättar en förskollärare att de brukar ha öppet mellan 

avdelningarna och hjälpas åt. Barnen kan gå emellan och bestämma lite mer själva var de vill vara och 

vad de vill göra.  

Dokumentera och följa upp 

Det pratas även en del om att det är viktigt med pedagogisk dokumentation och att följa upp den. Det 

är viktigt att man i arbetslaget går igenom det man sett i observationer som man gjort i barngruppen 

och sedan tittar på hur man ska gå vidare.  

 

Elsa: Planeringstiden är otroligt viktig. Tyvärr får den ju flytta på sig om det är någon 

som är sjuk eller något inträffar.  

 

Sara: Veckoplaneringar, där vi går igenom arbetsplanen. Vad vi gjort och vad vi kan 

förbättra, går igenom veckan som varit. Gå igenom om det är något som hänt. Vad 

behöver vi träna mer på? 

 

Uppföljning gör man för att få ut den bästa av verksamheten och för att barnen ska utmanas och ha 

det så bra de kan på förskolan. Man tittar bland annat på hur lokalerna är anpassade och går igenom 

varför det blir som det blir i barngruppen. Exempelvis varför det blir så springigt eller varför de leker 

en sorts lek, och hur man kan ändra om i miljön och flytta om möbler för att det ska bli så bra som 

möjligt. Lokalerna anses påverka barngruppen oerhört mycket och bjuder de in till spring eller 

aggressiva lekar så går ljudnivån upp, vilket inte är bra för någon.  

Barns inflytande 

En annan viktig punkt är att fråga barnen hur de vill ha det. Förskollärarna pratar om att man måste 

fråga barnen hur de vill ha det.  

 

Maria: Hur ska vi möblera om för att ni ska kunna leka det här? 

 

Barnen har en viktig talan om sin tid på förskolan. Man låter barnen komma med förslag och idéer 

under dagarna och förskollärarna överväger och bejakar deras önskemål så långt det går. 

 

Karin: Där det går att få vara med och bestämma, där försöker vi låta dem. Vi försöker 

låta barnen vara med och påverka sin vardag och sin situation och sånt. 

 

En förskollärare berättar att de tagit bort fasta rutiner kring bland annat måltider, vila och samling för 

att skapa stunder där barnen kan göra egna val kring rutiner. Några av de intervjuade berättar även 

att de på deras olika förskolor använder sig av ”Barnråd”, med de äldre barnen på förskolan, där 

barnen själva kan få vara med och påverka.  

 

Maria: Barnråd har vi haft. En gång i månaden. Vi hade olika frågeställningar – vad de 

tycker är roligt, vad de vill göra mer av. Vi har gått till lekparken någon gång. Sen lyssnar 

vi ju på dem överlag. Man försöker lyssna in dom hur de vill ha det. Det är ju för deras 

skull vi är här också, för att de ska få en bra start. 
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Förskollärarna försöker att låta barnen vara med och bestämma där det går. Barnen ger förslag 

på att gå till en lekpark och förskollärarna lyssnar och försöker sedan att utföra barnens 

önskemål.  

Arbeta mot samma mål 

Det som verkar vara otroligt viktigt för att vardagen ska fungera i förskolan är att arbetslaget fungerar 

som det ska. Om alla vet vad de ska göra inom sina olika ansvarsområden, vilka rutiner och regler 

som gäller, så fungerar det bra. Har man ett stadigt arbetslag är det inte ett lika stort problem att man 

har en stor barngrupp. Alla i arbetslaget måste känna till målet så att alla strävar mot samma mål. 

Ibland kan det vara så att några i arbetslaget inte kan arbeta ihop eller inte tycker om varandra, men 

då menar de, jag intervjuat, att man måste arbeta på det. Det är inte fel att ta hjälp utifrån, att få någon 

oberoende att komma in i arbetslaget och hjälpa till att styra upp situationen. En berättar att de fått 

hjälp av en coach att styra upp arbetslaget, inte på grund av att de inte tyckte om varandra, men för 

att de inte kände varandra riktigt och behövde hjälp för att förstå varandra.  

 

Anna: Vi har fått lite extra coaching i vårat arbetslag för att det har varit lite stökigt och 

stressigt och vi har varit ny för varandra, vi fyra som har jobbat. Fått hjälp av coach, fått 

tips och satt upp mål för oss som arbetslag. Träffat denna coach två gånger och det är 

tack vare att chefen har vågat satsa lite på oss. 

 

Förskolläraren Anna menar berättar att de behövt hjälp och påpekar också att man inte ska vara 

rädd för att ta hjälp om arbetslaget inte fungerar. Att få hjälp från chefen är också uppskattat.  

En bra start 

Några av förskollärarna påpekar också att det är viktigt att ha en bra start på hösten. De tänker 

mycket på uppstarten och att man ska bygga en bra grund för barnen och barngruppen då.  

 

Karin: Vi försöker lägga krut på hösten, när det är många nya barn. Få en 

gruppsammanhållning för att de ska bli trygga med varandra och trygga med oss vuxna. 

 

De menar att det är viktigt att man sätter tydliga ramar från början och går igenom alla rutiner med 

barnen, till exempel att när man kommer in så hänger man upp kläderna på sin krok och så går man 

och tvättar händerna, sen går man och sätter sig i soffan, därefter blir det mat, osv. Om man är tydlig 

med regler och rutiner redan från början vet barnen vad det är som gäller. Då får de trygghet i vad de 

håller på med. De menar att det oftast är när man inte har någon struktur som barnen blir osäkra och 

exempelvis bara börjar springa runt istället. Har man struktur i början kan man släppa barnen att 

sköta det själv lite eftersom och få mer självgående barn. För att få en bra start med barnen så ingår 

det också en bra föräldrakontakt. Man försöker få en bra anknytning till barnen och föräldrarna. Har 

man trygga föräldrar får man trygga barn, för då kan barnen känna att ”det här är bra och det här är 

tryggt”, säger en förskollärare.  

 



 

 

21 

Diskussion 
Jag har valt att dela upp min diskussion i två delar, utifrån de två frågorna i frågeställningen. Jag gör 

ungefär samma uppdelning som i resultatet. Först tittar jag på synen på stora barngrupper och sedan hur 

man arbetar med stora barngrupper. I slutet har jag sammanställt en sammanfattning som ramar in mitt 

syfte med studien: att öka kunskapen om hur några förskollärare arbetar med stora barngrupper i 

förskolan samt vidare forskning som kan vara intressant inom området. 

Synen på stora barngrupper 

Något som även framkommit i tidigare forskning är att de flesta förskollärarna såg stora barngrupper 

som ett problem och ett hinder för den dagliga verksamheten, som också kom fram i resultatet. 

Mycket av den litteratur jag hittat bekräftar detta, att det anses vara ett stort problem och att det finns 

mycket som blir sämre i och med stora barngrupper. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) räknar upp en 

lång lista där de bland annat tar upp att med många barn i en grupp så stiger risken för hörselskador, 

vilket också en av de förskollärare som blir intervjuad påpekar.  

 

I intervjuerna kom det även fram att otrygghet är något som ökar i stora barngrupper i och med att 

det ständigt fylls på med nya barn och att man hela tiden måste tänka på säkerheten för både barn och 

vuxna.  Det kräver mer planering och man måste vara mer uppmärksam hela tiden, när man har en 

stor barngrupp. Det blir många stängda dörrar och mer strukturerat för att få en bra överblick på 

barngruppen. Även Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) har kommit fram till att det i 

stora barngrupper fokuseras mer på att barnen ska må bra, känna trygghet och att det lätt blir ett mer 

strukturerat arbete. Även Brotherus, Leinonen och Venninen (2014) har kommit fram till att det med 

större barngrupper kräver mer strikta rutiner än vad man behöver ha i mindre grupper.  

 

Förskollärarna menar också att det är viktigt med trygghet och extra viktigt för vissa barn, men att det 

är svårt att ge alla barn det de behöver i stora grupper. Man får som förskollärare vrida ut och in på 

sig själv och det anses svårt att leva upp till sin yrkesroll, då man inte hinner med allt som 

förskolläraruppdraget innebär. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) kom även i sin 

studie fram till, precis som här, att det är svårt att fånga upp alla barn när man har en stor barngrupp 

och att man därför många gånger kortar ner aktiviteter och avgränsar innehåll. Detta gör ju att barn 

inte alla gånger utmanas på det plan som de kanske skulle behöva. Det kan också vara så, menar 

författarna, att man väljer bort olika aktiviteter. I intervjuerna framkommer också att man ibland väljer 

bort att åka till biblioteket eller att gå till skogen just för att det är så många barn, då gör man hellre 

sådant de dagar då det är färre barn på plats av någon anledning. I och med detta så kanske alla barn 

inte får vara med på alla aktiviteter som görs på förskolan.  

 

En väldigt liten del av intervjuerna gick åt till att tala om vilka möjligheter det fanns med att ha stora 

barngrupper, men i några av intervjuerna framkom det ändå att de tyckte att det fanns möjligheter. 

Förskollärarna menar att barnen kan lära mycket av varandra, eftersom barn besitter olika kunskap 

och kan olika mycket om saker och ting. Barn kan stärka och utmana varandra och även oss vuxna. 

Att det skulle finnas möjligheter med att ha stora barngrupper är dock inget som uppmärksammas på 

samma sätt som andra saker påstår förskollärarna i intervjuerna. Man blir inte lika glad av att lära sig 
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något av att ha en stor grupp, eftersom att det anses vara med ett hinder än en möjlighet att ha en stor 

barngrupp.  

 

När frågan ställdes om de ansåg sig få med hela läroplanen i sitt arbete ansåg de flesta att de fick det. 

Några menar att det mesta man gör kan kopplas till läroplanen, även om man inte tänker på det i 

stunden som man gör det. Någon säger dock att det kan vara svårt att följa upp och se ifall man får 

med läroplanen i de fall man inte får all sin planeringstid, som också verkar vara ett stort problem. Är 

någon i arbetslaget borta så har man inte alltid tid till sin planeringstid eftersom man måste vara i 

barngruppen.  

 

Det finns även de som använder sig av föräldraenkäter där föräldrarna får svara på ifall de ser 

läroplanen i arbetet som görs och man kan då utifrån det arbeta på det som inte synliggjorts i lika stor 

utsträckning som andra delar. Det verkar också vara ett bra sätt att dela upp läroplanens olika delar i 

arbetslaget så att alla arbetar med en del var, för att på så sätt få med det man tänkt arbeta med. 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) påstår att när man har färre barn i gruppen så går 

det lättare att arbeta med läroplanen. Något jag dock tänkt på är att förskolans läroplan ska finnas i 

allt vi gör, men jag kan också förstå att man arbetar med olika teman och då riktar in sig på olika saker 

ur förskolans läroplan.  

Hur man arbetar med stora barngrupper 

Det mest centrala som tas upp i alla intervjuer, när man pratar om att arbeta med stora barngrupper, 

är att man delar in barnen i mindre grupper. Man delar in barnen i mindre grupper för att kunna nå 

barnen bättre, för att kunna utmana dem mer på deras nivå och för att de ska få mer utrymme. I 

mindre grupper så ser man barnen bättre och kan se vad det är de behöver.  

 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2016) menar att gruppindelningar sker under hela 

dagen av olika slag. Det kan vara vid måltider, lek, samling, vila och utevistelser. Delningen kan också 

ske under specifika tider under dagen eller vissa dagar, då man delar in barnen utifrån ålder och 

arbetar med olika teman. Detta bekräftas i intervjuerna. De delar upp barnen i grupper så att de vuxna 

räcker till och det delas upp i ålder och mognad. De arbetar med olika teman i de uppdelade 

grupperna. Några har bestämda dagar för temaarbetena medan några delar upp sig någon timme 

varje dag då alla i arbetslaget är på plats. Alla i arbetslaget har också sitt ansvarsområde och sin 

ansvarsgrupp. Det är också så att de mellan avdelningarna hjälper till med de olika ansvarsgrupperna 

och blandar barnen från de olika avdelningarna med varandra för att man som vuxen ska räcka till. 

Att ha ett bra samarbete mellan avdelningarna verkar också vara viktigt för att man vissa dagar 

kanske inte får någon vikarie och då behöver hjälpas åt på olika sätt.  

 

Något som också framkommit i intervjuerna är att det är viktigt med dokumentation och att följa upp 

den. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) påstår att det inte görs tillräckligt med utvärdering i förskolan 

och att det är viktigt att man gör en utvärdering utav verksamheten för att upptäcka vart olika 

problem ligger. Förskollärarna i min studie menar också att det är så att dokumentation och 

uppföljning kan falla bort just på grund av att man har för stor barngrupp eller att någon kollega inte 

är på plats när man har planeringstid.  
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Att dokumentera och följa upp dokumentationen är viktigt för att kunna utveckla verksamheten och 

utmana barnen i det de behöver, berättar förskollärarna i studien. Man måste titta på varför det blir 

som det blir i barngruppen och kanske ser man då att saker och ting kan höra ihop med annat än att 

man har en för stor barngrupp.  

 

De intervjuade menar att miljön också spelar en stor roll och påverkar barngruppen på olika sätt. Om 

lokalen exempelvis bjuder in till spring höjs ljudnivån och aggressiva lekar kan skapas. Det måste 

finnas utrymme för alla barn att röra sig på. Detta är något som också Selander (Liberg, Lundgren & 

Säljö, 2012) tar upp. Hur man placerar möbler och bygger upp rummet har betydelse för rörelserna i 

rummet. Lokken, Haugen och Röthle (2006) tar också upp att leksakerna i ett rum påverkar vilka olika 

lekar som lockar barnen. I och med detta så kommer också barns inflytande in. Man frågar barnen hur 

de skulle vilja att man möblerar i de olika rummen för att det ska bli så bra som möjligt och för att 

barnen ska kunna göra det som de är intresserade av. Johansson och Pramling Samuelsson (2009) 

anser att man måste låta barn ta egna initiativ att skapa roliga lekmiljöer, samtidigt som förskollärarna 

har sina mål med det hela. Man låter barnen komma med förslag och förskollärarna försöker göra allt 

för att barnen ska kunna påverka så långt det går. Pramling Samuelsson, Sheridan och Williams (2015) 

påstår att man i vissa fall kan ta det som ett argument för att man låter barnens intresse styra 

verksamheten och att man då avstår från att arbeta med läroplanen, men detta är inget som jag har 

upptäckt i min undersökning. Några använder sig av ”Barnråd” med de äldre barnen för att de ska 

kunna vara med och påverka och Hellman et al. (2016) menar också att det är lättare för barn när de är 

i en mindre grupp att kunna få ha inflytande över sin tid på förskolan.  

 

Det stryks också under av de intervjuade att det är viktigt att alla i arbetslaget arbetar mot samma 

mål, att alla vet vad det är man jobbar mot. Förskollärarna i Pramling Samuelsson, Sheridan och 

Williams (2016) studie påpekar även de att det är viktigt för barngruppen att man har ett fungerande 

arbetslag, att alla tar hand om sina ansvarsområden och att man strävar mot samma mål. Hellman et 

al. (2016) menar att det är viktigt att alla pedagoger har en bra kompetens. Om man har både 

pedagoger med kompetens och ett fungerande arbetslag är det lättare att tillsammans hantera 

problem i barngruppen.  

 

I en intervju är det en som säger att det är ganska enkelt att arbeta när man bara arbetar med 

förskollärare, för att man då har samma insikt vad det är man jobbar mot. Jag tolkar det som att hen 

menar att om man bara är förskollärare i ett arbetslag har man samma kompetens, samma utbildning 

och att det därför blir lättare än om man arbetar med barnskötare, som hen säger, för att de inte har 

samma utbildning och liknande kunskaper. Till en början ställde jag mig frågandes till detta och 

tyckte egentligen att det lät elakt, men efter att ha läst det några gånger och funderat på det så kan jag 

ändå förstå hur denna förskollärare menar. Om man har samma utbildning och förståelse kring det 

man arbetar med så kan det bli enklare. Dock är inte detta en självklarhet, utan man kan ändå stöta på 

svårigheter och det kan finnas saker som gör att man ändå inte förstår varandra i ett arbetslag. Det 

kan vara så att ett arbetslag inte alls fungerar, men då är det viktigt att man tar hjälp utifrån så att man 

kan komma på banan igen. Det behöver inte vara att det är på grund av att man inte tycker om 

varandra, utan det kan bara vara att missuppfattningar sker, eller att man helt enkelt inte förstår 

varandra.  
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Det sista jag fått fram i mina intervjuer är att det är otroligt viktigt att man har en bra start för barnen 

och barngruppen när den bildas och när det kommer in nya barn. Det tas upp att det lätt kan bli 

oroligt i barngruppen när man har inskolningar och de sker under hela året, men mest på hösten. 

Några menar att de fokuserar mycket på hösten då det är många nya barn som ansluter sig till 

barngruppen. Man bör ha tydliga ramar och regler redan från början så att barnen vet vad det är som 

gäller och att de då kan känna sig trygg i rutinerna.  

 

Broberg, Broberg och Hagström (2012) tar upp att om man skapar en trygg bas för barnen skapar man 

goda förutsättningar för barnens utforskande och lärande. Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) påstår 

också att ett bra hjälpmedel för att barn ska känna trygghet är att ha rutiner och struktur och menar då 

att det förutsägbara ger en trygghet, man vet vad som ska hända härnäst. Om man har en bra struktur 

och barnen vet vad det är som gäller, menar förskollärarna att barnen slipper bli osäkra och att 

osäkerhet exempelvis kan skapa spring. Föräldrakontakt ingår också i att ha en bra start, då de menar 

att har man trygga föräldrar får man trygga barn. Enligt Kihlbom, Lidholt och Niss (2009) är det också 

en trygghet för barnen att föräldrarna visar att de är trygga med personalen på förskolan.  

Sammanfattning och vidare forskning 

Studien visar att många av de förskollärare som blev intervjuade tycker att det idag är för stora 

barngrupper och att det medför hinder för den dagliga verksamheten. Man hinner inte med allt vad 

förskolläraryrket innebär och fokuserar mer på att barnen ska må bra och känna trygghet, men man 

tycker ändå att man i det stora hela får med det man ska från läroplanen.  

 

För att kunna arbeta med stora barngrupper ingår det en hel del. Jag kan sammanfatta det med de 

rubriker som framgick i resultatet. Man behöver en bra start med barngruppen, där man visar på vilka 

rutiner som gäller, för att barnen ska få en trygghet i vad som händer under dagarna. Alla i 

arbetslaget bör arbeta mot samma mål och det anses viktigt att alla har en bra kompetens för att 

arbetet ska fungera. Man samarbetar en del mellan avdelningarna så där bör det också fungera. Barns 

inflytande är viktigt för att barn ska känna att de kan påverka sin egen vardag och med idéer från 

barnen kan verksamheten förbättras. Man dokumenterar och följer upp dokumentationen för att se 

vad som händer i verksamheten och vad det är man kan göra bättre. Det sista och kanske det allra 

vanligaste när man arbetar med stora barngrupper är gruppindelning. Man delar barngruppen på 

olika sätt: ibland under största delen av dagen eller också några dagar i veckan. Denna indelning kan 

ske på olika sätt, som att dela in efter ålder och mognad eller också blandade åldrar för att de olika 

åldrarna kan stötta varandra. Ofta arbetar man med teman i de olika indelningarna.  

 

Något som inte tas upp i studien är barn med olika språk. Detta också på grund av att intervjuerna 

inte gjordes i områden där det är väldigt blandade språk. Det skulle vara intressant att se hur man 

arbetar i stora barngrupper där, då man måste ta hänsyn till att majoriteten har svenska som andra 

språk. 

 

Jag vill avsluta med att säga att alla förskollärare i intervjuerna ändå berättade att de älskar sitt arbete 

och de inte skulle vilja byta yrke, även om det är ett slitsamt arbete emellanåt.  
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Bilaga 1 

 

Missivbrev 
Bollnäs 2017-04-04 

Hej! 

 

Jag heter Sandra Lockbacken och går sista terminen på Mittuniversitetets förskollärarutbildning i 

Sundsvall. Jag ska nu börja skriva mitt examensarbete. Syftet med min studie är att öka kunskapen om hur 

man arbetar med stora barngrupper i förskolan, enligt pedagoger. Genom att intervjua pedagoger på några 

förskolor vill jag titta på hur några pedagoger arbetar med stora barngrupper.  

 

Jag söker efter pedagoger (förskollärare eller barnskötare) som skulle kunna tänka sig att bli 

intervjuad angående mitt syfte. Jag ser helst att pedagogerna har hand om relativt stora barngrupper, 

med det tänker jag fler än riktmärket från skolverket. Det är en fördel om pedagogerna har arbetat 

inom yrket en längre tid, med det menar jag åtminstone längre än 4 år. Det spelar ingen roll inom 

vilken åldersgrupp som pedagogen arbetar med. Jag behöver spela in intervjun för att kunna 

transkribera den sedan, så den som ska bli intervjuad bör vara med på det. Det är endast jag som 

kommer att lyssna på inspelningen och den kommer att raderas när jag är klar med den. Intervjuerna 

kommer att försöka hållas inom en halvtimme. 

 

Alla intervjuer sker i enligheten med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att 

deltagandet är frivilligt och man får när som helst avbryta intervjun och sitt deltagande, om man så 

skulle vilja. Det kan även vara så att jag avbryter ifall jag anser att det är nödvändigt. Materialet jag får 

fram ur intervjuerna kommer att avidentifieras och jag kommer inte att använda vare sig enskilda 

personers namn, förskolans namn eller vilken stad jag utfört intervjuerna i. Materialet kommer endast 

att användas för mitt examensarbete, inget annat.  

 

Finns det pedagoger på eran förskola som har möjlighet att ställa upp? Intervjuerna skulle behöva 

genomföras under v.15-17 2017. 

 

Kontakta mig gärna på telefon eller via mail om ni har frågor eller funderingar. Om ni tackar ja 

kontaktar jag er för vidare samtal. Svara helst innan vecka 14 tar slut eller början av vecka 15. 

 

Med vänliga hälsningar  

Sandra Lockbacken 

 

Sandra.lockbacken92@hotmail.com 

Mobiltelefonnummer: 070 60 74 527 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor  

 

 

- Hur många barn har ni i er barngrupp? Vilken ålder? Hur mycket personal har ni på er avdelning? 

 

1. Anser du att ni har en stor barngrupp? För stor? 

2. Påverkar storleken på er barngrupp den dagliga verksamheten? Om ja, i så fall hur?  

3. Anser du att det är ett hinder eller en möjlighet med en stor barngrupp? Hur tänker du då? 

4. Hur arbetar ni, på er avdelning, med er barngrupp när alla/de flesta barn är på plats? 

5. Känner du att ni får med alla delar ifrån läroplanen i er verksamhet? Eller finns det saker som 

väljs bort eller prioriteras mer än andra?  

6. Hur arbetar ni med barns inflytande i er barngrupp?  

7. Finns det andra faktorer som kan påverka själva barngruppen? Vilka tänker du på? 

8. Känner du att antalet vuxna räcker till, till ert antal barn?  

9. Hur arbetar ni i ert arbetslag för att få en sån bra barngrupp som möjligt? 

10. Tycker du att förskolechefen gör tillräckligt eller vad skulle du vilja att hen gör? 

11. Finns det något du vill tilläga? 

 


