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 Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares 
uppfattningar och erfarenheter kring barngruppers storlek i förskolans 
verksamhet i relation till förskollärares uppdrag. Studien har 
genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 
åtta förskollärare i en kommun i Västernorrland, för att på så sätt 
undersöka förskollärares uppfattningar av barngruppers storlek och 
vad som påverkar yrkesgruppen i utförandet av förskolans uppdrag. 
Resultatet visar att förskollärare har svårt att precisera vad de anser att 
en lagom stor barngrupp är då inte endast antalet barn i gruppen har 
betydelse för upplevelsen av barngruppens storlek. Det har i studien 
visat sig, utifrån förskollärarnas uppfattningar, bero på gruppens 
sammansättning, vilka individer den består av. Studien visar också på 
att förmåga till organisation och struktur, engagemang och drivkraft hos 
förskollärarna samt vilket arbetssätt som tillämpas påverkar 
möjliggörandet av läroplanens uppdrag. Förskollärarna i studien 
framhåller att det i en för stor barngrupp kan vara svårt att se och möta 
det enskilda barnet samt ta hänsyn till barnets förutsättningar och 
behov, vilket försvårar utförandet av uppdraget. 
 

Nyckelord: barnets bästa, barngrupp, barngruppers sammansättning, 
barngruppers storlek, förskola, förskollärares arbetssituation, 
förskollärares uppdrag, förskollärares uppfattningar, kvalitet i 
förskolan. 
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 Inledning  
Skolverket visar på att under de senaste tjugo åren har antalet barn som 
skrivits in i förskolan ökat. Det har också framkommit att den tid barn 
vistas i förskolan har utökats. (Skolverket, 2016a). Efter 
kommunaliseringen av förskolan i början av 1990-talet har 
barngruppernas storlek till största del grundats utifrån ekonomiska 
ställningstaganden, enligt Skolverkets nationella utvärdering 
(Skolverket, 2008), eftersom kommunerna själva fått bestämma hur 
statliga medel ska fördelas. Dessa ställningstaganden är enligt 
utvärderingen en avgörande aspekt för förskolans kvalitet, där 
gruppstorlek och personaltäthet utgör en viktig faktor. År 2013 valde 
Skolinspektionen att ta bort rekommendationen om 15 barn per 
barngrupp och hänvisade istället till de krav skollagen framhäver, att de 
beslut som tas ska göras i enlighet med barnets bästa (Skolverket, 2013). 
Detta lyfts också fram i barnkonventionens artikel 3, där det poängteras 
att det är barnets bästa som ska komma främst (UNICEF, 2009). 
 

Det finns en pågående debatt om barngruppers storlek i förskolan 
vilken är starkt sammanlänkad med den debatt som samtidigt pågår om 
förskolans kvalitet, vilket bland annat går att läsa om i Lärarnas Tidning 
2016-11-23 och 2016-12-01. (Lärarnas Tidning:  
http://lararnastidning.se/larm-fran-forskolan-grupperna-for-stora/ 
http://lararnastidning.se/battre-begrepp-behovs-for-grupper-i-
forskolan/. Enligt Pramling Samuelsson, Sheridan, Williams och 
Nasiopoulou (2014b) finns en oro bland både forskare, förskollärare och 
föräldrar över det ökade antalet barn i barngrupper i förskolan. De visar 
på att föräldrar är oroliga för barns minskade möjligheter till lärande 
och utveckling samtidigt som förskollärare är oroliga för att inte kunna 
utföra sitt uppdrag. I flera studier uttrycker forskare oro över hur de 
stora barngrupperna kan påverka barns utveckling och lärande på 
längre sikt (Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, 
Pramling Samuelsson & Winger, 2013; Pramling Samuelsson, Williams 
& Sheridan 2015b). Detta grundas utifrån de upplevelser förskollärare 
uttryckt i studier gällande sitt uppdrag att arbeta läroplansinriktat. Stor 
del av förskollärarna uttrycker att de tillbringar den mesta tiden till att 
organisera barngruppen och utföra de dagliga rutinerna och beskriver 
att det är svårt att hinna gå på djupet i olika teman kopplat till barns 
intressen, både enskilda barns och i grupp. Detta gäller främst de 
barngrupper med stort antal barn (Alvestad et al. 2013; Pramling 
Samuelsson et al. 2015b). Pramling Samuelsson, Wallerstedt och 
Pramling (2014a) beskriver att de väsentliga aspekterna i förskolans 
läroplan, lärande, fostran och omsorg, riskeras att försummas i 
barngrupper med högt antal barn, då förskollärare inte hinner tillgodose 
varje barns enskilda behov. En följd av detta är att förskollärare känner 

http://lararnastidning.se/larm-fran-forskolan-grupperna-for-stora/
http://lararnastidning.se/battre-begrepp-behovs-for-grupper-i-forskolan/
http://lararnastidning.se/battre-begrepp-behovs-for-grupper-i-forskolan/
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sig otillräckliga i och med den ökade arbetsbelastningen vilket kan 
tänkas påverka förskollärarna i den riktning att de tillslut byter arbete 
(ibid). 
 

Samtidigt visar Skolverket (2016a) att det också finns många förskolor 
som har stora barngrupper men klarar av att arbeta med gott resultat 
där både barn, personal och föräldrar är nöjda. Vidare beskriver de att 
ett av förskolans uppdrag handlar om barns utveckling tillsammans i 
grupp och då är det av stor vikt att det är en barngrupp som fungerar, 
och även Williams, Sheridan och Sandberg (2014) framhäver gruppens 
betydelse som villkor för barns lärande. Förutom en fungerande 
barngrupp visar Skolverket (2016a) på att det många gånger handlar om 
vilket arbetssätt, organisation och vilken struktur som används i 
verksamheten. Detta i relation till gruppens storlek, för att det 
läroplansinriktade arbetet ska fungera med bra resultat. Vad som är 
lämplig storlek på barngrupp visar sig, med stöd i forskningen, vara en 
komplex fråga, där många faktorer spelar in (Skolverket, 2016a). År 2015 
fick Skolverket i uppdrag av regeringen att återigen införa riktmärke för 
storleken på barngrupperna i förskolan (ibid). 
 

Regeringens beslut att återigen införa ett riktmärke för barngruppernas 
storlek och därmed minska barngrupperna i förskolan, har fångat vårt 
intresse. Vad som ligger till grund för detta beslut framgår inte tydligt i 
de dokument från Skolverket som vi inför denna studie tittat på. 
Däremot talas det mycket om förskolans kvalitet, där barngruppsstorlek 
och personaltäthet är några av grundpelarna (Skolverket, 2016a). 
 

Då barngruppers storlek i förskolan har betydelse dels för förskollärares 
arbetssituation, barns lärande och utveckling samt 
förskoleverksamhetens kvalitet, ser vi detta som en viktig aspekt i 
förskolans organisation. Detta är således problemområdet för denna 
studie. Vi intresserar oss för förskollärares uppfattningar om 
barngruppers storlek i förhållande till det uppdrag som tilldelats dem 
sedan läroplanens uppkomst år 1998. Detta eftersom vi tolkar att det vis 
som förskollärares arbete utförs är avgörande för möjliggörandet av förskolans 
uppdrag och således kvaliteten i förskolans verksamhet. Hur ser resonerar 
förskollärare kring arbetet i förskolan i förhållande till läroplanen och 
barngruppers storlek i verksamheterna? Detta kommer vara det övergripande 
temat som vi i denna studie kommer att undersöka. 
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 Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten inleds med en beskrivning av den historia 
förskolan haft gällande barngrupper och hur det under de senaste 40 
åren har utvecklats till hur barngrupperna är utformade på i dagens 
förskoleverksamheter. Vidare beskrivs det vilka olika politiska beslut 
som påverkat förskolans utformning och organisation. Därefter lyfts 
olika forskares tolkningar om vad en stor och liten barngrupp kan 
tänkas vara och dess betydelse för barns lärande och utveckling. Vi 
beskriver också olika faktorers påverkan på vad en lämplig barngrupp 
kan vara. Efter det tar vi upp hur förskollärares arbete i barngruppen 
kan se ut och vad som kan påverka förskollärarnas arbetssituation. 
Avslutningsvis behandlas förskolans kvalitet och vad som kan påverka 
hur kvaliteten i verksamheten ser ut. 
 

Utveckling och förändring gällande barngruppers storlek 
i förskolan 

Ett historiskt perspektiv på förskolans framväxt 

Förskolan har sedan dess etablering under 1900-talet förändrats i stor 
utsträckning (Rönnerman, 2014). Från att verksamheten endast ha 
kunnat utnyttjas av en liten del av befolkningens barn deltar nu näst 
intill alla barn i förskolans verksamhet och ses som en självklarhet i 
samhället (ibid.). I Sveriges förskolor var år 2015 83 % av landets 1-5 
åringar inskrivna (Skolverket.se). 
 

Under 1970-talet startade en kraftig utbyggnad av förskolans 
verksamhet, vilken fortgick fram till slutet av 1990-talet (Kärrby, 2001). 
Då rekommenderades en personaltäthet på 2:5 och en 
barngruppsstorlek på 10-12 barn (Skolverket, 2016a) och enligt Kärrby 
(2001) omfattade barngrupperna högst 15 stycken barn och tre 
förskollärare. Enligt en rapport från Utbildningsdepartementet (Martin 
Korpi, 2015) ökade barngruppernas storlek drastiskt under första halvan 
av 1990-talet. Den visar på att det tidigare hade varit ovanligt med fler 
än 15 barn i grupperna, men efter det skedde en stor ökning av 
barnantalet. Detta berodde dels på de ökade födelsetalen under 
tidsperioden, men också på utbyggnaden av förskolan, i och med 
kommunernas skärpta krav att erbjuda plats i förskoleverksamhet inom 
rimlig tid. Under denna tidsperiod minskade också antalet barn som 
deltog i verksamhet i familjedaghem. Åren 1990-1995 ökade antalet barn 
i förskolan, enligt Utbildningsdepartementet, med nästan 100 000 barn, 
från 270 000 till 365 000. I slutet av 1990-talet var det vanligt att 
barngrupperna i förskolan var upp emot 20 barn och ibland ännu större, 
vilket skulle varit otänkbart tio år tidigare, enligt rapporten. 
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Personaltätheten varierade mellan 3,9 till 6,7 barn per pedagog. I och 
med den ekonomiska krisen som infann sig under denna tidsperiod 
drogs personalantalet ner för att minska kostnaderna för 
verksamheterna. Det var främst barnskötarna som fick gå, vilket gjorde 
att andelen förskollärare i stort ökade. I mitten av 90-talet var andelen 
utbildade förskollärare 58%, vilket då var den dittills högsta uppmätta 
siffran. I och med det höga antalet välutbildad personal var tanken att 
kvaliteten inte skulle påverkas av den minskade personaltätheten. 
Resultatet visade däremot ett annat, och många förskollärare upplevde 
hur villkoren för yrket förändrades. Även barnen påverkades av de allt 
större grupperna och främst drabbades barn i behov av särskilt stöd, 
vilka också ökade i antal under denna period. Förskolan fick i och med 
nedskärningarna sämre rykte och situationen tärde på personalens 
lojalitet gentemot kommunerna. (Martin Korpi, 2015). 
 

Nedan visas ett utdrag ur skolverkets statistik mellan åren 1985 till 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabell 1. (Skolverket.se) 
 
Under början av 2000-talet förbättrades villkoren till viss del för 
förskollärarna. Personaltätheten ökade en aning och barngrupperna 
minskade likaså, men ganska långt in på 2000-talet fanns spåren kvar av 
den ekonomiska krisen i förskolans kvalitet och arbetsförhållandena för 
förskollärarna. År 2005 och två år framåt tillsattes extra medel till 
kommunerna om totalt 5 miljarder kronor, vilket motsvarade kostnaden 
för 6000 nya tjänster i förskolan. Målet med detta var att höja 
personaltätheten så att den återigen skulle komma upp i en vuxen per 
fem barn och en genomsnittlig barnstorlek på 15 barn. (Martin Korpi, 
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2015). Detta riktmärke fanns kvar sedan Socialstyrelsens allmänna råd 
från 1987 (Skolverket, 2016b), vilket togs bort 2013 och ersattes med en 
hänvisning till skollagen, där det anges att alla beslut ska utgå från 
barns bästa (Skolverket, 2013). De senaste tio åren har barngrupperna 
och likaså personaltätheten i förskolan varit stabil, trots att barnantalet i 
stort har ökat (Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen & Pramling 
Samuelsson, 2015; Skolverket, 2016a). 

Förändrade krav i förskollärarens yrkesroll 

År 1996 blev förskolans verksamhet en del av 
Utbildningsdepartementet, vilket inledde en ny epok inom förskolans 
historia. Genom att förskolans verksamhet blev en del av 
utbildningsväsendet arbetades ett måldokument fram, för att skapa en 
gemensam syn vad gäller kunskap och lärande, men också för att 
tillvarata olika, inom Utbildningsdepartementet, verksamheters 
egenheter och kvaliteter. Sommaren 1998 togs förskolans läroplan i bruk 
där strävansmål anger det pedagogiska innehållet för förskolan, 
inspirerad av Reggio-Emilia-pedagogiken. Där ses barnet som aktivt, 
kompetent och medforskande. Läroplanen redogör strävansmål och 
riktlinjer för förskolans verksamhet, men lämnar utrymme för 
utformning och tolkning för personalen i respektive verksamhet utifrån 
uppdraget, värdegrunden och den demokratiska syn på barnets lärande 
och utveckling som läroplanen anger. (Martin Korpi, 2015). 
 

År 2009 kom förslaget om en revidering av läroplanen i form av 
förtydliganden och vissa nya avsnitt. Bland annat utökades och 
förtydligades målen för barns språkliga och kommunikativa- samt 
matematiska utveckling. Så även för naturvetenskap och teknik. Tillkom 
gjorde även mål och riktlinjer för uppföljning, utvärdering och 
utveckling för att få kunskap om och möjlighet till att förbättra 
kvaliteten i förskolan och i sin tur utveckla verksamheten och på så sätt 
att kunna ge barn bästa möjliga förutsättningar för utveckling och 
lärande. Efter revideringen av förskolans läroplan i början av 2010-talet, 
omfattade begreppen utbildning och undervisning även förskolans 
verksamhet. Samtidigt som revideringen av läroplanen kom, började 
också den nya skollagen att gälla, vilken bland annat ställde krav på att 
det i varje förskola skulle finnas behöriga förskollärare som skulle 
ansvara för undervisningen. (Martin Korpi, 2015). I Läroplanen för 
förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016c) tydliggörs det att det är 
förskollärare som har det pedagogiska ansvaret i verksamheten. Det 
beskrivs att förskollärare tillsammans med barnskötare och andra i 
arbetslaget ska utforma och bedriva det pedagogiska arbetet mot de mål 
som läroplanen anger. 
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Olika faktorers påverkan i stora och små barngrupper i 
förskolan 

Barngruppens betydelse för barns lärande och utveckling 

I läroplanen (Skolverket, 2016c) så förtydligas barngruppens betydelse 
för barns utveckling och lärande. Enligt Williams (2006) så är en 
barngrupp en viktig kunskapskälla där kamratskap och glädje förenas i 
olika situationer och är en utgångspunkt för utveckling och lärande för 
barn. Hon beskriver hur viktigt barns samlärande är mellan varandra 
och med vuxna, en slags kvalitetsaspekt människor emellan, när det 
gäller inhämtande och förståelse av kunskap och hur de ska förhålla sig 
till andra. Detta sker genom att förståelse, innebörd och mening erfars 
och skapas när barn delar sin verklighet och upplevelse tillsammans 
med andra. Vidare beskriver Williams (2006) hur detta samlärande kan 
tolkas som en av förskolans viktigaste frågor i dess verksamhet och 
hänger starkt ihop med den demokratiska värdegrund som behöver 
hållas aktuell och genomsyra förskolan. Alvestad et al. (2013) beskriver 
hur kommunikationen mellan förskollärare och barn har en nyckelroll i 
barns möjligheter till lärande, men att det också är av vikt att 
förskollärare är erfarna, lyhörda och närvarande för att kunna ta tillvara 
på de möjligheter som finns i att skapa en harmonisk lärandemiljö för 
barn. 

En lämplig barngrupp och olika faktorers påverkan 

Att finna svar på vad som är en lämplig storlek på barngrupp är något 
som forskningen framhäver som komplext och har sin grund i många 
olika faktorer (Skolverket, 2016a). Storleken på en barngrupp i förskolan 
är ej bestämd utan är definierad genom ett riktmärke på en 
barngruppsstorlek som Skolverket (2016a) tagit fram på uppdrag av 
regeringen. I och med riktmärket gällande barnantal är det upp till varje 
kommun och sedan vidare som förskolechef att använda som stöd, att 
bedöma och ta hänsyn till när det gäller att besluta om barngruppens 
storlek. Det görs utifrån faktorer som exempelvis socioekonomiska 
förhållanden, upptagningsområden, arbetslagets kompetens, 
personaltäthet i relation till barnantal, hur den fysiska miljön är 
anpassad till antal barn och barngruppens sammansättning av individer 
(Skolverket, 2016a). Riktmärket som finns i Skolverkets Allmänna råd 
för förskolan (2016b) rekommenderar att en barngrupp med 1- 3-åringar 
bör bestå av 6-12 barn och de lite äldre barnen, 4- 5-åringar, bör bestå av 
9-15 barn per grupp. Det är dock viktigt att ha i åtanke att detta är 
format och tänkt som ett stöd, och beroende på hur det tolkas av 
huvudman och förskolechef kan det tänkas påverka barngruppens 
utformning på olika sätt. I och med att det inte finns någon skyldighet 
för kommunerna att använda sig av de råd som Skolverket anger finns 
risken att storleken på barngrupperna i förskolan förblir oförändrade i 
många verksamheter (Skolverket, 2016a). Detta skulle kunna tolkas 
negativt i vissa sammanhang, exempelvis hos föräldrar och 
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förskolepersonal. De kan tänkas ha svårt att påverka ett slutgiltigt 
beslutstagande kring barngruppens storlek när det kommer till antalet 
barn, då det finns många faktorer som huvudman och förskolechef skall 
ta hänsyn till, vilket även Mårdsjö Olsson (2010) pekar på. Författaren 
beskriver att strukturella faktorer överlag i förskolan är svåra för 
förskollärare att påverka, då dessa oftast är grundade i politiska beslut. 
 

I och med att dessa riktmärken togs fram utarbetades också ett 
stödmaterial av Skolverket (2016b) där vägledning ges i hur utformning 
av barngruppens storlek kan arbetas fram och hur en 
barnkonsekvensanalys går till, vilket huvudman och förskolechef 
utifrån de allmänna råden bör göra, enligt Skolverket (ibid.). Utifrån den 
forskning som använts i Skolverkets rapport (2016a) om barngruppers 
storlek poängteras dock att det inte är antalet barn i grupperna som 
definierar vad som är en stor eller liten barngrupp. De beskriver att det 
är förskollärares bedömning och upplevelse av barngruppen när det 
kommer till utförandet av sitt uppdrag med barnen, och de ramar och 
förordningar de har att förhålla sig till, som definierar storleken. Detta 
kopplas till andra faktorer som i sig påverkar hur förutsättningarna för 
att utföra uppdraget möjliggörs, exempelvis barngruppens aktuella 
sammansättning, aktiviteter, innehåll och särskilda situationer som kan 
uppstå (Skolverket, 2016a). 
 

En viktig faktor i sammanhanget, när barngruppens storlek diskuteras, 
är att nämna dess sammansättning. Förskollärare, i en studie gjord av 
Pramling Samuelsson et al. (2015b), uttrycker att det inte alltid är antalet 
barn som är det enda skälet till upplevelsen av vad en stor respektive 
liten barngrupp är. De nämner sammansättningen av gruppens olika 
individer som en viktig aspekt. Det gäller att beakta sammansättningen 
av barngruppen och ta hänsyn till barns olika individualiteter, barn i 
behov av stöd samt kön, ålder och etnicitet, enligt Skolverket (2016a). 
 

Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2015a) tar upp 
att allt fler barn går i förskola idag vilket i sin tur ökat antalet barn i 
grupperna. De beskriver att det finns olika konstellationer när det gäller 
hur förskolor organiserar sina barngrupper och hur de allt fler krav som 
ställs på förskollärare gällande exempelvis dokumentation, 
kvalitetsarbete och arbetet med att implementera läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2016c), ställer förskollärares kompetens på sin 
spets. Pramling Samuelsson et al. (2015a) beskriver hur de tror att 
förskollärares uppfattningar om den optimala barngruppen kan 
påverka hur de upplever det vardagliga arbetet de utför i förskolans 
verksamhet. Det skulle kunna tolkas som att förskollärare, utifrån en i 
förväg bestämd bild av den ideala barngruppen, kan känna sig 
otillräckliga bara genom upplevelsen av att det är stor skillnad på 
antalet och sammansättningen mellan den verkliga gruppen och den 
önskade. Det i sin tur skulle kunna bidra till att förskollärare upplever 
en stress över situationen innan den ens har uppstått. Pramling 
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Samuelsson et al. (2015a) visar i sin studie att det var svårt för 
förskollärarna att kommunicera och interagera med alla barn om det var 
många barn i barngruppen. 

Förskollärares arbete i barngruppen och med det enskilda barnet 

Förskollärare upplever enligt Pramling Samuelsson et al. (2015b) att det 
blir svårare att se och möta alla barn enskilt, men även i grupp, då det 
ökade antalet barn gör att det begränsar varje barns tillgång till tid för 
interaktion med dem. Alvestad et al. (2013) beskriver i sin tur hur 
antalet barn i en barngrupp, möjligheten för förskolläraren till 
interaktion med den enskilda individen och erfarenhet av planerande av 
de dagliga aktiviteterna dessutom kan ha en viktig roll när det gäller 
barns välbefinnande. Pramling Samuelsson et al. (2015b) beskriver att 
ett sätt att möjliggöra mötet med det enskilda barnet i en stor barngrupp 
kan möjliggöras genom att dela in barnen i mindre grupper. Enligt 
författaren skapas genom detta bättre förutsättningar för arbetet med 
läroplanen. Pramling Samuelsson et al. (2015a) och Williams et al. (2014) 
visar på hur viktigt det är med interaktion och kommunikation mellan 
förskollärare och barn i deras lärandeprocess. Detta kräver tid och tid 
visar sig vara en faktor som förskollärare ofta uttrycker som en bristvara 
när det gäller interaktion med det enskilda barnet, enligt Pramling 
Samuelsson et al. (2015b). Det gäller även det tidsutrymme som behövs 
för att kunna lyssna på enskilda barn i grupp. Likaså beskriver de tiden 
som en viktig aspekt för att kunna hinna med de åtaganden 
förskollärare har i sitt uppdrag, och det kopplas till att ett ökat antal 
barn i sin tur kräver fler personer för att kunna lyckas med 
genomförandet av läroplanens strävansmål (Pramling Samuelsson et al., 
2015b). Kvaliteten i förskolan och möjliggörandet av lärande för barn 
visar sig alltså inte endast påverkas av antalet barn i barngruppen, 
enligt Skolverket (2016a).  
 

 

Skolverket (2016a) framhåller att förutsättningarna för barns lärande 
handlar mycket om hur hög kompetens och det intresse förskollärare 
har för att kommunicera med barnen, deras förmåga att utmana dem, 
skapa god struktur i verksamheten samt en inspirerande miljö. Alvestad 
et al. (2013) beskriver hur barngrupper med stort antal barn, främst 
grupper med många yngre barn, av en del förskollärare upplevs som 
svårare att organisera och det kan mynna ut i en mer styrd och 
strukturerad vardag för att hålla verksamheten fungerande. Det kan 
tolkas som att möjligheterna för att se varje enskilt barn begränsas 
avsevärt och lika så möjliggörandet av det läroplansinriktade arbetet. 
Av många förskollärare upplevs det, enligt Pramling Samuelsson et al. 
(2015b) och Skolverket (2016a), som oprofessionellt att behöva välja bort 
vissa målområden på grund av gruppstorleken och därmed inte kunna 
fokusera på barns intressen på djupet och på barnen individuellt. Detta 
är således heller inte i enlighet med de strävansmål som läroplanen 
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anger (Skolverket, 2016c). På grund av förskollärarnas behov av kontroll 
hamnar barnens åsikter och möjlighet till deltagande vid sidan om 
(Alvestad et al. 2013). I det sammanhanget kan det i sin tur påverka 
barns möjligheter till delaktighet och inflytande då verksamheten till 
största del styrs av förskollärarna för att bibehålla struktur och 
organisation av det vardagliga arbetet (ibid.). Det skulle kunna tolkas 
som att tillfällena för barns möjligheter till delaktighet och inflytande 
minskar och de demokratiska värdenas betydelser begränsas i sin 
spridning bland barnen, enskilt och i grupp. 

Möjlig konsekvens av stora barngrupper - svårigheter att se varje 

enskilt barn 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016c) beskrivs att verksamheten 
ska bedrivas på ett sådant sätt att hänsyn tas till barns skilda 
förutsättningar och behov och att resurser också ska fördelas därefter. 
Detta för att skapa en likvärdig förskola där det ges förutsättningar för 
alla barn att sträva mot de mål som finns i läroplanen (ibid). Pramling 
Samuelsson (2014b) ger en bild av att många förskollärare upplever att 
det inte hinner med att se alla barn och tillgodose deras behov. I stora 
barngrupper tar omsorgen mycket av tiden vilket gör att andra delar får 
stå tillbaka, så som till exempel planerade pedagogiska aktiviteter, 
dokumentation och utvärdering av verksamheten. Pramling 
Samuelsson et al. (2015b) visar också på hur det i stora barngrupper kan 
bli svårt att möta varje barns individuella behov och intressen. En 
konsekvens av detta kan enligt författaren vara att pedagogiska 
aktiviteter planeras till kortare stunder med avgränsat innehåll, för att 
på så sätt bättre kunna upprätthålla barns intresse. Genom anpassning 
av innehållet på detta vis, utmanas inte barnen individuellt utifrån deras 
egna förutsättningar, vilket kan påverka deras lärande och utveckling 
på lång sikt (ibid.). Ytterligare en aspekt av minskad tid för det enskilda 
barnet kan vara olika former av beteendeproblem, vilket enligt Skalická, 
Belsky, Stenseng och Wichstrøm (2015) visat sig vara mer 
förekommande i stora barngrupper än i små. De visar på att de mindre 
grupperna genererar mer närhet för barn till förskolläraren, vilket i sin 
tur kan reducera beteendeproblem i början av deras uppkomst. 
 

Personaltäthet i relation till barngruppers storlek och 

sammansättning 

Forskare har enligt Skolverket (2016a) visat på att en hög personaltäthet 
och mindre grupper är mest betydelsefullt för de yngre barnen och barn 
i behov av särskilt stöd, samtidigt som det är viktigt att förskollärarna i 
arbetslaget har förmågan att ta tillvara den lilla gruppens utmaningar i 
att skapa hög kvalitet vad gäller kommunikation och interaktion mellan 
barn och mellan barn och vuxna. I flertalet studier nämns det att 
barngruppsstorleken i en verksamhet är svår att påverka (Sheridan, 
2012; Pramling Samuelsson et al. 2015b). I likhet med det visar Mårdsjö 
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Olsson (2010) på att strukturella faktorer överlag i förskolan är svåra för 
förskollärare att påverka, då dessa oftast är grundade i politiska beslut. 
Pramling Samuelsson et al. (2015b) beskriver att dessa faktorer 
exempelvis kan handla om personaltäthet, miljö och antal barn i 
gruppen. En nödvändighet kan då vara att diskutera hur arbetslag och 
barngrupp på bästa sätt ska kunna ta tillvara på de förutsättningar som 
finns, för att kunna arbeta mot läroplanens strävansmål. Detta kan 
exempelvis uppnås genom kompetensutveckling och omorganisation i 
verksamheten, enligt författarna (ibid.). 
 

Skolverket (2016a) beskriver i sin rapport att det är en tyngre 
kvalitetsfaktor när det kommer till antal barn per grupp än i relation till 
kvalitetsfaktorn personaltäthet. Med andra ord så kan det tolkas som att 
det är mer fördelaktigt med en liten grupp barn med få förskollärare än 
en stor barngrupp med fler förskollärare. I en tidig men i detta 
sammanhang dock intressant studie av Palmérus och Hägglund (1987), 
beskrivs att ett större antal barn i en barngrupp inte alltid visade på 
sämre kvalitet, utan även en mindre grupp med färre antal barn kunde 
visa tecken på sämre förutsättningar gällande stimulans och trygghet än 
en grupp med större antal barn. De fann att på det sätt arbetslaget 
arbetade på och samstämmigheten över hur verksamheten drevs var en 
minst lika viktig faktor som barngruppens storlek. Det skulle kunna 
tolkas som att det inte alltid är säkert att det automatiskt innebär mer 
trygghet och stimulans i en barngrupp där det är färre barn och fler 
förskollärare. Även om inte läroplanen fanns vid tidpunkten då studien 
genomfördes, kan det ändå vara intressant att ta del av dess resultat i 
förhållande till Skolverkets (2016a) rapport, där de ger uttryck för att 
barngruppen är för liten då barnen inte hittar andra likasinnade att 
interagera med. 

Förskollärares arbetsförhållanden i förskolemiljö i relation till 

barngruppers storlek 

Enligt Pramling Samuelsson et al. (2014b) har det ökade antalet barn i 
barngrupperna gjort att många förskollärare har svårt att hinna med 
sina arbetsuppgifter trots ett högt arbetstempo, detta i relation till de 
ökade krav som läroplanen anger och de övriga arbetsuppgifter som 
verksamheten kräver. Vissa arbetsuppgifter görs i hemmet på kvällstid, 
såsom dokumentation, planering och uppföljning, för att hinna med det 
vardagliga arbetet med barnen i verksamheten. Detta gör att många 
förskollärare inte känner sig tillfreds med sitt arbete i förskolan (ibid.). 
Enligt Pramling Samuelsson et al. (2015a) kan förskollärares missnöjdhet 
direkt påverka i bemötandet med barn, vilket i sig skulle kunna tolkas 
som ett sänkande av kvaliteten. Sheridan (2009) redogör för att 
barngruppers storlek påverkar arbetsmiljön i förskolan. I hennes studie 
har det framkommit att de praktiska åtagandena blir fler desto större 
barngruppen är, vilket då tar tid från de pedagogiska aktiviteterna 
tillsammans med barnen. Det framkom även att större barngrupper 
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ökar stressen genom högre ljudnivåer och mindre yta per barn i 
lokalerna (ibid.). Förskollärare i Pramling Samuelssons et al. (2015b) 
studie ger uttryck för flera tillfällen då de upplever stress. Ett sådant 
visar sig vara de krav och förväntningar de upplever uppifrån högre 
instanser, såsom exempelvis huvudman. Detta genom att de känner att 
de ej ges de förutsättningar de behöver för att införliva de strävansmål 
läroplanen har som intention (ibid.). Förutsättningarna skulle där kunna 
tolkas som att minskade barngrupper ökar möjligheterna att hinna med 
de pedagogiska aktiviteterna, att utföra läroplansarbetet samt generera 
en bättre arbetssituation för förskollärarna i verksamheten. 

Förskolans kvalitet är avhängig flertalet faktorer 

För att barn i förskolans verksamhet ska ha möjlighet att utveckla sina 
sociala, emotionella och kognitiva förmågor krävs en god kvalitet, enligt 
Pramling Samuelsson et. al. (2014b). Det finns flertalet saker som 
påverkar förskolans kvalitet. Aspekter så som den fysiska miljöns 
utformning, barngruppens storlek och personaltäthet har stor betydelse 
enligt Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009). Enligt 
Skolverkets rapport (2008) har däremot barngruppens storlek större 
betydelse för verksamhetens kvalitet än personaltätheten. De framhåller 
att mindre grupper är att föredra framför större grupper med samma 
personaltäthet, främst för barn under fyra år och för de barn som är i 
behov av särskilt stöd (ibid.). Även Williams et al. (2015) belyser vikten 
av barngruppens storlek för förskolans kvalitet men visar också på att 
den kompetens som förskolläraren besitter är en viktig faktor. 
 

Men vad kvalitet är och hur den mäts kan betraktas som komplext. 
Kvalitet i förskolan kan ses dels utifrån ett subjektivt perspektiv där 
kvaliteten bedöms utifrån personliga definitioner av god kvalitet, och 
dels utifrån ett objektivt perspektiv där kvaliteten mäts med hjälp av 
olika kriterier som verksamheten ska uppfylla för att uppnå god 
kvalitet. Dessa olika perspektiv utesluter inte varandra och påverkar 
varandras resultat. (Kärrby, 2001). Enligt Skolverkets allmänna råd 
(2016b) ska barns bästa sättas i första hand, vilket även framkommer i 
barnkonventionen (UNICEF, 2009). 
 

Sandell och Nyrén (2013) visar på ett intressant exempel där en och 
samma verksamhet ses utifrån tre skilda perspektiv i form av föräldrar 
som ser verksamheten på olika sätt. 
 

Det är fredag eftermiddag och vi är tre föräldrar som hämtar 
våra barn samtidigt på förskolan. På vägen hem hamnar vi i 
samspråk. Tydligen ska Skolinspektionen komma till barnens 
förskola nästa vecka. En av oss, mamma Kajsa, ska bli 
intervjuad. [...] just hon och några andra ska representera 
föräldrarnas röster på förskolan. Jag och den andra föräldern 
börjar genast ge Kajsa vår bild av förskolan och dess 
verksamhet. Vi är båda relativt insatta i förskolans 
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verksamhet då en av oss arbetar som förskollärare i 
kommunen och den andra utbildar förskollärare och vill 
såklart att just våra synpunkter ska nå fram till 
Skolinspektionen. Vi talar om kvalitet, utvärdering och 
dokumentation, liksom om vikten av att utgå från barns 
erfarenheter och sätt att skapa mening. Vi identifierar olika 
“brister” i förskolans verksamhet som vi vill ska synliggöras. 
Därför blir vi lite paffa när Kajsa säger; “Fast jag är väldigt 
nöjd. Jag är nöjd med det mesta. Frans har det bra här. 
Personalen är alltid väldigt tillmötesgående”. Hon fortsätter; 
“Förskolan kan ju inte ge barnen allt, för mig är deras 
verksamhet “good enough”, det viktigaste är att Frans vill gå 
hit. När det gäller kunskap och kulturella uttryck så räknar 
jag själv med att tillföra mycket. Allt kan inte falla på 
förskolan”. [...] Ställer vi andra för höga krav? Är vi så inlästa 
på de styrdokument som rör förskolan att vi helt enkelt inte 
ser vad som är bra utan enbart landar i kritik? (Sandell & 
Nyrén, 2013, s. 229) 

 

Denna upplevelse, som Sandell och Nyrén (2013) beskriver, visar på hur 
kvalitet kan uppfattas olika och hur uppfattningar om vad som är en 
god kvalitativ verksamhet kan vara. Då läroplanen för förskolan lämnar 
stort utrymme för tolkning gör detta att skapandet av skilda 
uppfattningar och föreställningar möjliggörs, exempelvis vad gäller 
kvalitet. Föräldrar har även de, förutom barn och förskollärare, en viktig 
roll i processen för verksamhetens arbete mot läroplanens mål, vilket gör 
att utformandet av verksamheten skapas utifrån dessa tre perspektiv, 
enligt Sandell och Nyrén (2013). Detta kan tolkas som att verksamhetens 
innehåll kan bli olika förskolor emellan, och således också kvaliteten och 
framförallt synen på vad god kvalitet är, beroende på vilka som 
betraktar den. Utifrån Kärrbys (2001) syn på kvalitet visar det sig att den 
subjektiva kvaliteten kan ses på olika sätt beroende på vem som 
granskar verksamheten. Detta, beskriver Sandell och Nyrén (2013), kan 
sätta förskolans krav på likvärdighet i rubbning, beroende på graden av 
inflytande från de som granskar verksamheten, utifrån den subjektiva 
bedömningen, och vad de har för syn på god kvalitet i förskolans 
verksamhet. 
 

Forskning visar, enligt Sheridan et al. (2009), att interaktion, 
kommunikation, samarbete och delaktighet är saker som kännetecknar 
hög kvalitet i förskolan. Författaren belyser att kunskaper om 
egenskaper i relationen mellan barn och vuxna därför bör vara central. 
Med hjälp av detta kan barns lärande och utveckling fördjupas (ibid.). 
Alvestad et al. (2013) beskriver också vikten av kommunikation och 
interaktion för barns möjlighet till fördjupat lärande och betonar 
betydelsen av att det i sammanhanget också finns erfarna förskollärare 
som är lyhörda och närvarande för att möjliggöra detta. Det skulle 
kunna förstås som att en hög personaltäthet alternativt liten barngrupp 
kan vara avgörande för god kvalitet i förskolan. 
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Sandell och Nyrén (2013) tar upp en intressant problematik och ställer 
sig frågan vad som är viktigt för förskolebarn och om det går och vems 
uppgift det i så fall är att definiera det. Förskolans uppdrag är att 
sammanfläta lärande, fostran och omsorg till en meningsfull verksamhet 
(Skolverket, 2016c). Beroende på hur förskolans uppdrag tolkas och blir 
belyst påverkar det verksamheten och i sin tur förskollärares yrkesroll 
och arbetssituation enligt Sandell och Nyrén (2013). 
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 Syfte 
Då barngruppers storlek i förskolan har betydelse dels för förskollärares 
arbetssituation, barns lärande och utveckling samt 
förskoleverksamhetens kvalitet, ser vi detta som en viktig aspekt i 
förskolans organisation. Syftet med denna studie är att undersöka 
förskollärares uppfattningar och erfarenheter kring barngruppers 
storlek i förskolans verksamhet i relation till förskollärares uppdrag. 
Denna studie kommer att utgå från följande frågeställningar: 
 

 Hur uppfattar förskollärare arbetet i barngrupper, i förhållande 
till antal barn och gruppens sammansättning? 

 Hur uppfattar förskollärare möjligheten till att genomföra 
läroplansuppdraget i förhållande till antalet barn och gruppens 
sammansättning? 

 Hur uppfattar förskollärare arbetssituationen i förhållande till 
barngruppers storlek? 
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 Metod 
Här följer en förklaring av den metod och tillvägagångssätt vi valt att 
använda oss av för insamlingen av datamaterial till vår studie. Därefter 
beskrivs det hur urvalet gjort och hur studien genomförts. I följande del 
redogörs det för de etiska överväganden vi ställts inför samt för den 
analysmetod som använts vid bearbetning av materialet. Slutligen 
diskuterar vi hur metodval, urval och analysmetod påverkat studiens 
resultat. 
 

Metodval 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar av 
barngruppers storlek och sammansättning i relation till förskollärarens 
uppdrag. Vi har för vår studie därför valt att använda oss av intervjuer 
som metod för det vi vill undersöka. Metodvalet grundar sig i att vi 
ansåg att intervjuer hade möjlighet att ge oss bäst inblick i förskollärares 
uppfattningar om vårt problemområde. Genom denna metod har vi 
kunnat komma över kunskap som vi inte känner till, vilket Eriksson-
Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver kan åstadkommas genom 
intervjuer. Författaren belyser att intervjuer kan användas för att få 
insikt i om förhållanden i en social miljö och samla kunskaper om dem 
och människors känslor och upplevelser av den. 
 

I funderingarna kring vilken metod vi skulle välja stod det mellan 
gruppintervjuer eller intervjuer med enskilda personer. Fördelen å ena 
sidan med gruppintervjuer som metod tänkte vi kunde vara att nya 
insikter, frågeställningar och resonemang lyfts fram inom 
forskningsområdet bland deltagarna. Det skulle å andra sidan också 
kunna innebära att deltagarna kunde påverka varandras åsikter och 
kanske skulle de inte våga uttrycka det de upplevt fullt ut inför andra. 
 

I funderingarna kring vilken metod vi skulle välja stod det mellan 
gruppintervjuer eller intervjuer med enskilda personer. Fördelen å ena 
sidan med gruppintervjuer som metod tänkte vi kunde vara att nya 
insikter, frågeställningar och resonemang lyfts fram inom 
forskningsområdet bland deltagarna. Det skulle å andra sidan också 
kunna innebära att deltagarna kunde påverka varandras åsikter och 
kanske skulle de inte våga uttrycka det de upplevt fullt ut inför andra. 
Valet föll på enskild intervju då vi tänkte att det skulle vara mer 
tidskrävande rent praktiskt att få flera förskollärare tillgängliga 
samtidigt för en gruppintervju. Då denna studie är tidsbegränsad 
kändes det mer troligt att hinna genomföra enskilda intervjuer i 
tillräckligt antal för att få ett nog brett datamaterial att utgå ifrån, än om 
vi hade valt den andra metoden. 
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I konstruktionen av intervjufrågorna utgick vi från de tre 
frågeställningar vårt syfte består av samt från den befintliga forskningen 
vi beskrivit i bakgrunden. Genom att vi funderade över vilka frågor som 
skulle kunna få intervjupersonen att besvara vårt syfte och delge oss 
deras uppfattningar av arbetet i barngrupper i förskolans verksamhet 
kom vi fram till ett antal frågor (Se bilaga 3). Vi konstruerade öppna 
frågor där vi, genom frågan, hade som mål att få pedagogen att prata 
ganska fritt om sina upplevelser av barngruppen och dess storlek och 
sammansättning för att på så sätt få fatt i vad just den ansåg påverkade 
arbetet i barngruppen och vad som gav förutsättningar för att utföra 
förskolans uppdrag och vilka hinder det skulle kunna finnas för det. 
Intervjufrågorna konstruerades för att kunna möjliggöra en 
semistrukturerad intervju där vi som intervjuande hade möjlighet att 
efter ett relativt strukturerat frågemönster låta intervjupersonen svara. 
Genom de semistrukturerade intervjumetoden har den intervjuande 
möjlighet, enligt Eliasson (2013), att ställa följdfrågor och därmed gå 
vidare på djupet kring intervjupersonens svar, vilket vi upplevde som 
viktigt att vi hade möjlighet till under intervjuerna. 
 

Inför studien intervjuades åtta förskollärare. Genom detta skapades ett 
brett material som inte färgats av någon enstaka individs åsikter, vilket 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) framhäver kan uppnås genom 
intervjuer med fler än sex personer. Vi använde oss av 
semistrukturerade kvalitativa intervjuer då det med fördel visat sig att 
man genom den intervjumetoden kan anpassa frågor efter situationen 
och likaså den ordning man ställer dem i, vilket kan vara svårare om 
man är bunden till ett givet frågeformulär (Eriksson-Zetterquist & 
Ahrne, 2015; Eliasson, 2013; Stukát, 2011). Med semistrukturerade 
intervjuer menas att de dels är uppbyggda med några förutbestämda 
frågor vilka används som stöd och för att styra intervjun mot önskat 
ämne, men att det också utöver dessa ställs frågor anpassade efter det 
innehåll som intervjupersonens svar ger (Eliasson, 2013). Genom den 
kvalitativa intervjumetoden menar vi att vi på ett bättre sätt haft 
möjlighet att komma åt intervjupersonens upplevelser och 
uppfattningar, eftersom vi kunde anpassa följdfrågor efter de svar vi 
fick. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att en annan fördel 
med att göra kvalitativa intervjuer är att när det gäller hur stort antal 
intervjuer som ska ske, så kan det med fördel varvas mellan intervjuer 
och analyser. Detta för att det enklare ska kunna avgöras när det räcker 
med intervjuer, att det har uppstått en mättnad i intervjumaterialet, det 
vill säga när samma svarsmönster och svar återkommer i flera av 
intervjuerna (ibid). Vi hade detta i åtanke då vi tänkte oss att det under 
intervjuernas gång möjligen kunde behövas mer intervjumaterial eller 
begränsas, för att få en bra grund att utgå ifrån inför arbetet med 
analysen. När de åtta intervjuerna var genomförda upplevde vi att det 
fanns tillräckligt material att arbeta med. 
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Urval 

Studien genomfördes genom intervjuer med åtta förskollärare i en 
kommun i Västernorrland. Intervjupersonerna i studien har olika åldrar 
och arbetar på olika förskolor med olika barngruppskonstellationer, 
men har gemensamt att de har erfarenhet av flera olika barngrupper och 
barngruppsstorlekar. Tanken med de utvalda intervjupersonerna var att 
de skulle ha en relativt lång erfarenhetsbakgrund som förskollärare, för 
att ha mycket erfarenhet och upplevelser att dela med sig av. Genom att 
förskollärarnas uppfattningar efter intervjuerna vidare tolkas av oss kan 
det innebära att resultatet av analysen skulle kunna framkomma på ett 
annat sätt om någon annan tolkar deras svar. Detta menar även 
Svensson (2015) och enligt honom kan olika tolkningar exempelvis bero 
på hur forskarens förkunskaper och hur forskningsprojektets 
frågeställning framstår. I och med att studien är kvalitativ har vi valt att 
fokusera vid förskollärarnas enskilda erfarenheter, egenskaper och 
arbetssituationer drar därmed slutsatser utifrån tolkningen av enskilda 
förskollärares röster.  
 

Vi har eftersträvat en spridning på förskollärarna på så vis att de arbetar 
på olika förskolor runt om i kommunen där studien genomförts. Detta 
för att de eventuellt tillämpar olika pedagogiska inriktningar vid de 
förskolor de arbetar eller har tidigare erfarenhet av, för att på så sätt 
skapa större variation i förhållningssätt, tankesätt och erfarenheter vad 
gäller olika barngrupper och arbetssätt. Stukát (2011) menar att en 
spridning på urvalet av intervjupersoner kan göra att resultatet kan 
utökas och gälla en större grupp. Spridningen i förskollärarnas 
egenskaper fyller funktionen att undersöka yrkesgruppen av 
förskollärares erfarenheter av arbetet med olika typer av 
barngruppsstorlekar. Enligt Svensson och Ahrne (2015) skapar detta 
urval en bredd vilket kan göra studien mer givande då vi har 
möjligheten att jämföra våra svar intervjupersonerna mellan, då det är 
större chans att de har olika erfarenheter att dela med sig av, jämfört 
med om intervjupersonerna arbetat på en och samma förskola, 
exempelvis. Vi har medvetet valt att begränsa studien till en kommun i 
Västernorrland då vi är nyfikna på förskollärares upplevelser och 
erfarenheter av barngruppers storlek och sammansättning just här. 
Detta ser vi begränsar studiens tillförlitlighet ur ett vidare perspektiv, 
men som å andra sidan kan gynna det lokala engagemanget kring 
förskolans verksamhet, då en mer tillförlitlig bild av de lokala 
uppfattningar som finns presenteras här, i jämförelse med om studien 
geografiskt sett skulle varit större. 
 

I konstruktionen av intervjufrågorna utgick vi från de tre 
frågeställningar vårt syfte består av samt från den befintliga forskningen 
vi beskrivit i bakgrunden. Genom att vi funderade över vilka frågor som 
skulle kunna få intervjupersonen att besvara vårt syfte och ge oss dess 
tankar och upplevelser av arbetet i barngrupper i förskolans verksamhet 
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kom vi fram till ett antal frågor (Se bilaga 3). Vi konstruerade öppna 
frågor där vi, genom frågan, hade som mål att få pedagogen att prata 
ganska fritt om sina upplevelser av barngruppen och dess storlek och 
sammansättning för att på så sätt få fatt i vad just den ansåg påverkade 
arbetet i barngruppen och vad som gav förutsättningar för att utföra 
förskolans uppdrag och vilka hinder det skulle kunna finnas för det. 
Intervjufrågorna konstruerades för att kunna möjliggöra en 
semistrukturerad intervju där vi som intervjuande hade möjlighet att 
efter ett relativt strukturerat frågemönster låta intervjupersonen svara. 
Genom de semistrukturerade intervjumetoden har den intervjuande 
möjlighet, enligt Eliasson (2013), att ställa följdfrågor och därmed gå 
vidare på djupet kring intervjupersonens svar, vilket vi upplevde som 
viktigt att vi hade möjlighet till under intervjuerna. 
 

Genomförande 

Inför intervjuerna kontaktade vi de tilltänkta intervjudeltagarna per 
telefon och/eller personlig kontakt. Vi förklarade temat och syftet med 
vår studie och frågade dem om de kunde tänka sig att ställa upp på en 
intervju. 
 

Vi delade upp arbetet mellan oss och genomförde totalt 3-5 intervjuer 
var, vilka spelades in med hjälp av diktafon efter intervjupersonens 
medgivande. Tanken med det var att vi på detta vis får en större del 
realistiskt material, i jämförelse med om vi bara hade antecknat under 
samtalet. Genom denna det inspelade materialet kunde vi på enkelt vis 
gå tillbaka för att se vad våra intervjupersoner hade sagt. Som 
komplement gjorde vi även skriftliga anteckningar under intervjuerna. 
Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att det är bra att 
anteckna under insamlandet av data, oavsett metod, ifall det skulle vara 
så att utrustningen går sönder. Författaren framhåller att en intervju inte 
kan visa hela sanningen men kan skapa intressanta insikter och 
upptäckter hos forskarna. Under hela intervjutillfället tänkte vi på att 
ställa frågorna på ett vänligt vis och att visa intresse för det 
intervjupersonen uttryckte, bland annat genom att upprepa en del av 
det intervjupersonen berättade, vilket enligt Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015) beskriver som centralt i en intervju. På detta vis upplevde 
vi att intervjupersonen slappnade av och märkte vårt intresse för det 
som berättades för oss, vilket också Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015) uttrycker kan möjliggöras genom detta. I vissa av intervjuerna 
lämnades intervjufrågan fram till intervjupersonen att läsa, för att på så 
sätt förtydliga fråga och för att intervjupersonen lättare skulle kunna 
hålla en röd tråd genom intervjusvaret. Detta kom vi fram till då vissa 
intervjupersoner uttryckte att intervjufrågorna var svåra. 
Intervjupersonerna uttryckte att det blev lättare att svara på frågorna på 
detta vis. Intervjuerna fortgick i mellan 25 - 55 minuter per person. 
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Etiska ställningstaganden 

Vid kontakten med de tilltänkta intervjupersonerna informerades de om 
studiens syfte och de kunde då själva avgöra om de var villiga att delta. 
Vi valde att dela ut missiv till intervjupersonerna innan intervjuerna 
utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, där det finns krav 
på att de som deltar i studien måste informeras om dess syfte och ge sitt 
samtycke för medverkan i den (Vetenskapsrådet, 2002). Även Svensson 
och Ahrne (2015) beskriver att de personer som deltar i en studie enligt 
etiska principer har rätt till att bli informerade om syftet med den och 
avgöra om de vill delta. Deltagarna i studien ska även ha rätt till att 
deras identiteter hålls konfidentiella (ibid.) vilket också tagits i 
beaktning, då vi i studiens resultatdel och transkriberade material gett 
enskilda personer, förskolor och orter fiktiva namn. Intervjupersonerna 
har också innan intervjutillfället fått gett samtycke till att intervjuerna 
spelades in via diktafon. I samband med kontakten och i missivet 
informerade vi om hur vi tänker kring forskningsetiska principer och att 
det empiriska material som samlas in endast kommer användas i syfte 
för denna studie. 
 

Analysens genomförande 

Efter varje genomförd intervju transkriberades materialet ordagrant, för 
att på så sätt lättare analysera det insamlade materialet. Då 
transkriberingen var gjord tog vi del av det totala insamlade mängden 
material. För att få syn på olika mönster och teman i intervjuerna läste vi 
materialet flera gånger och färgmarkerade intervjusvaren utefter olika 
kategorier som vi utläst utifrån syftesbeskrivningen. Svensson och 
Ahrne (2015) beskriver att bearbetning av empiriskt material handlar 
om att aktivt sortera och kategorisera i materialet för att hitta svar på 
frågeställningen och Rennstam och Wästerfors (2015) menar att 
bearbetningen sker för att definiera skillnader och likheter mellan 
intervjusvaren i materialet vilket vi upplever att vi lyckades med under 
bearbetningen. Vi letade efter enighet i intervjupersonernas svar, men 
även efter svar som visade på variation inom samma område. Detta för 
att visa på förskollärarnas olika uppfattningar om arbetet i förskolans 
verksamhet. Det kunde hända att samma stycke blev flera färger 
beroende på vilket perspektiv det sågs utifrån. Då sammanställningen 
av resultatet gjordes utgick vi från de kategorier vi delat in materialet i 
och såg samband och mönster mellan dessa. För att på ett tydligt sätt 
strukturera upp de färgkodade intervjusvaren ritades under 
analysarbetets gång en tankekarta för varje frågeställning i vårt syfte. 
Tankekartorna har använts som ett analysverktyg för att på så sätt 
tydliggöra samband mellan olika faktorer som påverkar förskollärares 
arbete i barngruppen. 
 

Resultatet presenteras genom de tre frågeställningar som syftet består 
av, för att på ett tydligt sätt visa vad vi kommit fram till. Vi har försökt 
att på ett strukturerat sätt visa på de samband som i analysen av 
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resultatet uppkommit och som länkar samman dessa frågor, vilket vi 
upplevt som en utmaning att möjliggöra. Därför har de tankekartor som 
konstruerades under analysarbetet använts för att i resultatet bildligt 
visa på samband och faktorer som påverkar förskollärares arbete i 
barngruppen i förhållande till dess storlek och sammansättning, och på 
så sätt skapa större förståelse för det nät av faktorer som framkommit i 
studien. 
 

Resultatet strukturerades upp för att besvara de tre frågeställningarna 
enskilt och vi har varit noggranna med att alla intervjupersoner har 
citerats ungefär lika många gånger för att resultatet inte skulle färgas av 
en eller flera röster. I valet av vad som presenterats i resultatet, så menar 
Rennstam och Wästerfors (2015) att det är nödvändigt att ge en rättvis 
bild av materialet då bitar av det empiriska materialet presenteras, 
vilket vi möjliggjort genom att medvetet behandla alla intervjuer i 
ungefär lika stor utsträckning i resultatet.  
 

Metoddiskussion 

Metoden för studien valdes för att vi ansåg att vi på bästa sätt skulle ha 
möjlighet att undersöka förskollärares uppfattningar genom att 
intervjua dem.  Detta med tanke på att möjliggöra hög reliabilitet och 
god validitet för studiens resultat. Materialet upplever vi är bra och av 
hög reliabilitet då vi använt oss av öppna intervjufrågor som gjort att 
förskollärarna fått möjligheten att prata fritt om deras tankar kring 
barngruppers storlek och sammansättning utifrån olika perspektiv. När 
det gäller validiteten och reliabiliteten i det empiriska materialet så 
beskriver Eliasson(2013) och Stukát (2011) att det är viktigt som 
intervjuare att inte påverka den intervjuade personens svar, den så 
kallade intervjuareffekten, för att få så sanna svar som möjligt. Detta kan 
undvikas enligt Eliasson (2013) genom att den som intervjuar är skicklig 
och låter den intervjuade komma till tals opåverkat av frågeställningens 
utformning, vilket vi anser att vi i hög grad har lyckats med, genom att 
vi har använt oss av öppna frågor. Tillförlitligheten anser vi hade 
kunnat höjas om fler förskollärare inom kommunen deltagit och om fler 
rektorsområden hade täckts in i studien. En utökad undersökning hade 
kunnat medföra att mer tillförlitliga och generella slutsatser kring 
förskollärares arbete i området för studiens genomförande kunnat dras. 
Vi menar dock att materialet hade blivit för stort att bearbeta i relation 
till den begränsade tid som vi har att utföra studien på. Detta hade dock 
medfört att den kvalitativa aspekten på studiens karaktär hade 
försvunnit och övergått till att bli mer kvantitativ. Detta hade gjort att vi 
inte hade kunnat gå på djupet i analysen av de enskilda 
intervjupersonernas uttryck som vi nu gjort (Eliasson, 2013).  
 

 

I analysen av datamaterialet transkriberades de inspelade intervjuerna 
ordagrant. Vi upplevde att det kunde vara svårt att på ett bra sätt få 
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med tonfall, känslor och kroppsspråk i det nedskrivna materialet, vilket 
ibland gjorde det svårare att tolka materialet och intervjupersonens 
uppfattning. Det är däremot inte något som vi anser har påverkat det 
resultat vi funnit eller de slutsatser vi dragit utifrån studien. En fördel 
som vi däremot vill lyfta fram med att spela in intervjuerna är att vi 
kunde fokusera helt och hållet på det som berättades och på så vis 
verkligen följa med i intervjupersonens svar. På det viset gavs vi också 
möjligheten att ställa följdfrågor när så behövdes samt att bekräfta det 
som togs upp genom upprepning av de ord som den intervjuade sa, 
vilket enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) och Stukát (2011) 
kan utmynna i att den intervjuade berättar mer samt känner att ett 
genuint intresse av det som berättas äger rum. Vi upplevde att vi på det 
viset även skapade förutsättningar för att intervjumaterialet skulle bli 
fylligare. Att ha möjlighet att anpassa frågorna efter situationen är även 
det något Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) nämner som 
fördelaktigt vid kvalitativa intervjuer i jämförelsevis med exempelvis 
enkäter, där det inte finns samma möjlighet att ställa kompletterande 
frågor. I likhet med det anpassade vi med de fasta frågeformuleringarna 
på små lappar som de intervjuade hade att använda som stöd för 
minnet under intervjuerna, vilket vi upplevde underlättade för dem att 
hålla kvar frågorna och på det viset gav möjlighet till längre svar. Det 
uppdagades efter att vissa av intervjuerna var färdiga att den 
intervjuade hade mer att berätta och då fördes det ner anteckningar som 
renskrevs direkt efter intervjun. Detta för att säkerställa att inte något 
skulle glömmas bort inför den kommande transkriberingen vilket är 
något som även Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) lyfter som bra att 
göra. Möjligen skulle dessa reflektioner kunna tolkas som att intervjun 
avslutades för fort eller helt enkelt att intervjun lämnat kvar 
tankegångar som behövde bearbetas en stund. Det skulle också kunna 
tolkas som en följd av för lite erfarenhet hos intervjuaren som enligt 
Stukát (2011) behöver ha både en god förkunskap och psykologisk 
förmåga. 
 

Under analysen av det empiriska materialet reflekterade vi över att 
samtalen med vissa intervjupersoner nog hade gynnats av att 
genomföras i en gruppintervju, då de visat stort intresse för deltagande i 
studien innan intervjuns genomförande, men att vid intervjutillfället 
visat svårigheter att uttrycka sig om ämnet eller tyckt att 
intervjufrågorna var svåra att besvara. Detta tänker vi hade minimerats 
om intervjuerna genomförts två och två, eller fler, då vi upplever att de 
kunnat kompletterat och driva varandra vidare i samtalet på ett bättre 
sätt än vad vi som intervjuare kunde göra genom följdfrågor. Vi menar 
att intervjupersonerna kunnat relatera till sina egna upplevelser och 
erfarenheter på ett bättre sätt genom att höra på någon annans 
berättelse. I motsats till det lyfter Stukát (2011) att det i en gruppintervju 
också finns risk att de intervjuade påverkar varandras svar, att det kan 
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ges svar som upplevs som en majoritets åsikt, vilken egentligen inte 
någon tänkt uttrycka från början. 
 

Under analysen uppkom tankar och idéer om att göra en andra 
intervjuomgång med samma personer för att kunna gå djupare inom 
vissa frågeställningar och få möjlighet till att få vissa intervjusvar 
förtydligade och mer utförliga. Vi upplevde det som svårt under 
intervjuerna att veta riktigt vad vi kunde förvänta oss av 
intervjupersonerna och deras upplevelser, vilket försvårade 
intervjuprocessen och de följdfrågor som vi under intervjun spontant 
ställde till intervjupersonerna utefter de svar de gav oss. Vi upplevde att 
flera av intervjupersonerna inte var vana att prata om deras 
arbetssituation och upplevelser av barngrupper i denna typ av 
sammanhang, annat än kanske kolleger emellan, vilket vi upplevde 
påverkade de intervjusvar vi fick. Svaren var i vissa fall korta eller så 
hade intervjupersonen svårt att relatera till frågan utifrån sina 
upplevelser. En sådan gång skulle det kunna tolkas som att en 
gruppintervju hade varit fördelaktig (Stukát, 2011) och stimulerat de 
intervjuade så att svaren utvecklats mer och det i sin tur skapat ett 
bredare intervjumaterial, där gruppen skulle kunnat ge nya tankegångar 
och perspektiv (Dahlin-Ivanoff, 2015). Det skulle också ha, tolkar vi, 
gynnats av en andra intervjuomgång då vi som intervjuare skulle ha 
mer “kött på benen” vad gäller vad vi vill komma åt hos 
intervjupersonerna och på så sätt ha möjlighet att ställa lite andra typer 
av frågor. Sannolikt skulle det kunna gjort att vi kommit mer på djupet i 
intervjuerna och de svar vi sedan kunnat jobba vidare med. 
 

Att bearbeta intervjumaterialet utifrån de kategorier som vi hade till 
hjälp under analysarbetet hjälpte oss att se intervjupersonernas svar från 
olika perspektiv vilket vi anser har hjälpt oss i framtagandet av vårt 
resultat och berikat vår kunskap om förskollärares upplevelser av 
barngruppers antal och sammansättning i förskolan. Tack vare vårt 
metodval har vi kunnat undersöka förskollärares uppfattningar där de 
på ett personligt sätt delgivit sig av sina erfarenheter. I likhet med 
Stukát (2011) så tolkar även vi att semistrukturerade intervjuer är en 
följsam metod att kunna få reda på känslor, motiv och svar som 
sannolikt är svåra att nå på andra vis, exempelvis genom enkäter. Vi 
anser att vi lyckats samla in mycket användbart material som underlag 
för studien vilket gjort att vi kunnat undersöka och komma fram till ett 
resultat gällande de frågeställningar vi ställt oss i syftet. Dock är vi 
medvetna om att det genom ytterligare varianter av forskningsmetoder, 
såsom exempelvis metodtriangulering som Stukát (2011) beskriver, 
skulle kunna ge ett ännu bredare empiriskt material. 
Metodtriangulering beskrivs som att ett område studeras genom flera 
metoder, från olika perspektiv, såsom intervjuer, observationer och 
enkäter. 
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I och med att studien genomförts inom ett relativt litet område, 
geografiskt sett, kan inga större tillförlitliga slutsatser dras utifrån ett 
vidare perspektiv. Resultatet hade eventuellt blivit ett annat om 
studiens omfattning utökats och genomförts i fler kommuner eller 
jämförts olika kommuner emellan och därmed också blivit mer 
tillförlitligt utifrån ett vidare perspektiv. Däremot hade då vår 
grundläggande tanke med studien försvunnit. Detta eftersom vår 
nyfikenhet är riktad mot förskollärares uppfattningar gällande detta 
ämne hos förskollärare verksamma i denna kommun. Svensson och 
Ahrne (2015) framhåller att om man som forskare koncentrerar studien 
till en typ av miljö kan man genom studien få  möjlighet till en bättre 
inblick i de rådande förhållandena. Eftersom resultatet kan genomförts 
med ett så pass lokalt fokus, med uppfattningar och upplevelser från 
förskollärare i denna kommun, ser vi att det kan gynna lokala 
engagemanget kring förskolans verksamhet av studien och ge dem en 
bild av de uppfattningar som är rådande, kring detta ämne. 
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 Resultat  
I denna del presenteras det resultat som framkommit genom studien. 
Resultatet i vår studie kommer att presenteras utifrån de tre 
frågeställningar som undersökningen utgått ifrån, för att komma åt 
förskollärares uppfattningar och upplevelser av barngruppers storlek 
och sammansättning i förskolans verksamhet. Frågeställningarna 
presenterades tidigare i syftesbeskrivningen och lyder som följande: 
 

 Hur uppfattar förskollärare arbetet i barngrupper, i förhållande 
till antal barn och gruppens sammansättning? 

 Hur uppfattar förskollärare möjligheten till att genomföra 
läroplansuppdraget i förhållande till antalet barn och gruppens 
sammansättning? 

 Hur uppfattar förskollärare arbetssituationen i förhållande till 
barngruppers storlek? 

 

För varje avsnitt i resultatet finns en tankekarta för att förtydliga de 
samband som kan tolkas utifrån förskollärarnas intervjusvar angående 
uppfattningar om arbetet med barngruppen samt de faktorer som kan 
ses påverka det arbetet. 
 

I resultatet använder vi oss av begrepp som är snarlika men som vi 
menar skiljer sig åt i betydelse. Barngruppskonstellation kopplas till den 
form och konstellation av barn i grupperna som förskolan arbetar 
utifrån. Det kan exempelvis vara syskongrupper/åldersblandade 
grupper där hela spannet med barn mellan 1-5 år finns på samma 
avdelning, eller åldershomogena grupper där endast en årskull är 
representerade i samma grupp. Barngruppssammansättning syftar till 
att beskriva sammansättningen av barn i en grupp i förhållande till dess 
enskilda egenheter och egenskaper. Det kan exempelvis vara ålder, kön, 
utvecklingsnivå, mognad, språk, personlighet, sociala faktorer eller 
behov av särskilt stöd. 
 

Förskollärarnas uppfattningar om arbetet i barngrupper 

I de intervjuade förskollärarnas berättelser om arbetet i olika 
barngrupper kan tre teman urskiljas, vilka alla hör samman och 
påverkar arbetet och upplevelsen av barngruppen i verksamheten. 
Nedan visas en tankekarta (figur 1.) över de samband av faktorer som 
påverkar förskollärarnas uppfattningar av arbetet i barngrupper i 
förskolan, som kan tolkas ur det empiriska material vi samlat in. 
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Figur 1. Hur arbetet i barngrupper uppfattas 

 

Figur 1. beskriver arbetslaget som kärnan i verksamheten där 
sammansättningen av personal och organisation och struktur är faktorer som 
påverkar dess samarbete. Arbetslaget har till uppgift att organisera 
verksamheten vilket påverkas av barngruppen, dels av dess konstellation 
men också dess sammansättning av individer och antalet barn i gruppen. 
Sammansättningen påverkar förskollärares möjligheter till att 
organisera och skapa en god lärmiljö för varje barn. Detta i sin tur tolkar 
vi formar förskollärares uppfattning av arbetet i barngrupper i förskolan 
utifrån svaren i de genomförda intervjuerna. 
 

Barngruppskonstellationen - förskollärarnas tankar om vad som 

gynnar barnen bäst 

Kring konstellationer av barngrupper framkommer olika åsikter och 
tankar kring vad som gynnar barnen och arbetet i barngruppen bäst. 
Vissa av de intervjuade förskollärarna föredrar att arbeta i 
åldersblandade eller så kallade syskongrupper. Då är hela åldersspannet 
för barn i förskolan blandade på samma avdelning. Förskollärarna 
menar att en syskongrupp skapar större dynamik, lugn och harmoni i 
gruppen. Berit beskriver att det kan gynna barn genom att de växer av 
att visa sina kompisar och ibland på ett lättare sätt kan lära ett annat 
barn än vad en pedagog kan. Vidare beskriver hon vikten av barns olika 
ålders- och mognadsnivåer i gruppen: 
 



  

 

26 
 

Alltså dom små barnen behöver ju även lite större barn, å se 
upp till litegrann och för att det ska bli en bra, en bra miljö i 

barngruppen. (Berit) 
 

Berits sätt att belysa detta visar på hur hon upplever att vikten av att 
äldre och yngre barn är blandade i gruppen kan möjliggöra skapandet 
av en god lärmiljö. Hon menar att de yngre barnen behöver ha de äldre 
att se upp till och ta efter medan de äldre barnen behöver känna sig 
duktiga och att de av detta växer som individer. På detta vis blir de 
äldre barnen förebilder för de yngre. I intervjumaterialet framkommer 
det att genom att barnen blir förebilder och lär av varandra 
kompletterar barnen i en syskongrupp pedagogen i dess uppdrag 
eftersom barnen ser lärandet och fostran utifrån sitt perspektiv, vilket 
kan vara skilt från det perspektiv som den vuxne har. En nackdel som 
en av förskollärarna uttrycker är att det lätt kan bli att samlingar eller 
andra sammankomster anpassas mer efter de yngre barnens nivå, på 
bekostnad av de äldre. Likaså gäller material där förskolläraren känner 
sig begränsad i vad som kan erbjudas de äldre barnen, på grund av 
säkerhetsrisken för de yngsta. 
 

En del av förskollärarna förespråkar åldershomogena grupper där 
endast en årskull finns i varje grupp. De av förskollärarna som hellre 
föredrar att arbeta i en sådan grupp menar att det går att ordna miljöer 
och arbetssätt så att det passar den specifika åldern optimalt. 
Läroplansarbetet kan möjliggöras på ett annat sätt menar en 
intervjuperson. Vissa av förskollärarna menar att en åldershomogen 
grupp passar bättre för de äldre barnen i förskolan, 4-5 år , och att 
barnen som är 1-3 år passar att vara i samma grupp. Ingela beskriver 
under intervjun hur hon ser att barn lär av varandra i åldershomogena 
grupper. 
 

Jag tycker att man lär mycket av varann, men visst är det ju så 
att du lär kanske mer om du har en mer homogen grupp just i 
inlärningsdelen. (Ingela) 

 

Flera av förskollärarna uttrycker att fördelen med åldershomogena 
grupper finns i att man på ett annat sätt kan rikta in lärandet, både 
gällande miljö och planering och utförande av aktiviteter mot 
läroplanens mål. Detta då det kan fokuseras mer på den nivå där barnen 
befinner sig just då. Läroplansarbetet blir enklare och mindre 
energikrävande, beskriver förskollärare. 

Barngruppers sammansättning påverkar arbetet för förskolläraren 

Analysen visar att många av de intervjuade förskollärarna uttrycker att 
antalet barn i barngruppen påverkar arbetet i verksamheten. Om det är 
ett lägre antal barn i gruppen kan förskolläraren hinna se och stötta 
varje enskilt barn på ett bättre sätt än om gruppen varit större till antal. 
Det har också framkommit att inte endast antalet har betydelse för vad 
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förskollärarna menar påverkar barngruppen och dem i arbetet med den 
och med uppdraget. En stor aspekt av det som framkommit har varit att 
sammansättningen av barn har stor betydelse i förhållande till antalet. 
Eva beskriver här hur hon ser på barngruppers sammansättning: 
 

Nä men absolut inte, det kan ju vara mognad och social 
bakgrund, språk, olika behov, handikapp, det är ju många 
faktorer som spelar in. Det kan ju vara så ibland att man har 
ett barn som kräver väldigt mycket och då kan man ju genast 
känna att man är för få i personalstyrka [...] så man önskar ju 
att man skulle kunna ändra på personalstyrkan eller vad jag 
ska säga, eller gruppstorleken, utefter vilka barn man har, att 
det skulle vara mer flexibelt. (Eva) 

 

Eva beskriver hur flertalet faktorer påverkar upplevelsen av 
barngruppens storlek. En viktig sådan är dess sammansättning av 
individer. Hon uttrycker en önskan om större flexibilitet i 
sammansättningen av antalet barn i barngruppen, då antalet inte alltid 
är anledningen till att barngruppen upplevs som stor. 
Sammansättningen är i sin tur något som påverkar upplevelsen av 
personaltätheten i barngruppen, utöver antalet barn, enligt Eva. 
 

Andra faktorer som påverkar upplevelsen av barngruppen, i 
förhållande till förskollärarens uppdrag, som framkommit under 
samtalen med förskollärarna kan exempelvis vara ålder, antal, kön, 
fysisk miljö, utvecklingsnivå, individers personlighet. Dessa faktorer 
kan tolkas vara svåra att påverka och kan därmed bli något för 
arbetslaget att konfrontera, anpassa, organisera och strukturera 
verksamheten utefter. Flera av de intervjuade förskollärarna menar att 
förskollärares förhållningssätt är avgörande för hur en barngrupp 
upplevs och fungerar att arbeta med. 
 

Personalsammansättning, organisation och struktur viktigt i 

arbetslaget 

Det har framkommit i analysen att personalsammansättningen i 
arbetslaget är en avgörande faktor för att barngruppen ska upplevas 
som en trygg plats för barnen och en god miljö att vistas och lära i. 
Flertalet av förskollärarna berättar om vikten av en öppenhet i 
arbetslaget, att man är trygg, trivs med sina medarbetare och har 
gemensamma mål och ambitioner för verksamheten. Ingela berättar: 
 

Egentligen så tror jag inte att det handlar om antalet barn i 
barngruppen. Jag tror hellre att jag tycker att det är 
personalsammansättningen i arbetslaget som styr det här 
väldigt mycket. (Ingela) 
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Ingela menar att sammansättningen av personal och samarbetet i 
arbetslaget är avgörande och att det är viktigt att det finns gemensamma 
strategier för hur de mål som finns för verksamheten ska uppnås. 
Fungerar inte detta påverkar det grundstommen i verksamheten vilket i 
sin tur påverkar arbetet med barnen och gruppen. Andra av de 
intervjuade förskollärarna menar att förmågan för arbetslaget att 
strukturera och organisera är viktig för att kunna lyckas skapa en bra 
verksamhet och att personalens kompetens och erfarenhet är en viktig 
aspekt utifrån de förutsättningar som exempelvis den fysiska miljön ger. 
 

Att känna sig nöjd och tillfreds med sitt arbete nämner flertalet av 
förskollärarna är viktigt för att driva verksamheten med ett gott resultat, 
där arbetslaget har en stor inverkan. Att ha möjligheten att möta varje 
enskilt barn och dess behov upplever många är viktigt för att känna sig 
nöjd. En förskollärare beskriver att det ibland blir stressigt för att hinna 
med alla barn. Att hon ibland kan komma hem efter jobbet och tänka 
efter och minnas ett barn som påkallade hennes uppmärksamhet för att 
berätta något men att det i den stunden inte fanns tid för det och att 
tillfället i ett senare skede var förbi. Detta gör att barnen inte blir sedda 
och deras behov blir då inte tillfredsställda. Detta är tillfällen som 
händer då och då enligt intervjupersonen, men händer det allt oftare att 
man som pedagog inte har tid att lyssna och se barnen kan det tolkas 
som att något behöver åtgärdas i organisation eller förhållningssättet i 
verksamheten. Detta menar flera av förskollärarna påverkar 
verksamhetens kvalitet och att kunna finnas för varje enskilt barn är en 
del i att kunna uppnå god kvalitet. 
 

Flera av förskollärarna beskriver att samarbetet med förskolechefen är 
viktigt för att kunna anpassa verksamheten efter en specifik barngrupp. 
Att ha en lyhörd förskolechef är viktigt för klimatet i arbetslaget och att 
arbetslaget har påverkansmöjlighet över de beslut som tas. Hjördis 
beskriver: 
 

Jag tycker att det är viktigt att man inte stirrar sig blind på att 
det ska vara 20 barn här och tre vuxna, utan du måste se, och 
sen såklart måste ju cheferna lyssna på vad vi säger, för om vi 
säger att vi behöver hjälp (mer personal, vår anm.) så säger vi 
ju inte det för att vi är lata utan för att vi känner att vi kan inte 
ge de här barnen det som de behöver om vi inte kan få lite 
extra resurs. (Hjördis) 

 

Hjördis belyser vikten av lyhörda förskolechefer och att 
personaltätheten anpassas efter situationen i barngruppen. Flertalet av 
de intervjuade förskollärarna uttrycker vikten av att kunna påverka och 
ha en dialog gällande personaltäthet, barngruppens sammansättning 
och antal, vilket många gånger upplevs som svårt. Fler av förskollärarna 
upplever att de har svårt att påverka bestämmelser och beslut när det 
gäller antal barn i barngruppen eftersom det många gånger är kön och 
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kravet på förskoleplats inom tre månader som styr. Byten av 
förskolechef är något som flertalet av förskollärarna tar upp och som 
påverkar verksamheten och förutsättningarna för deras arbete i 
barngruppen. Det handlar också om strukturella förändringar som kan 
komma att göras i samband med detta, som exempelvis arbetssätt, 
gruppkonstellationer och personalförflyttningar, vilket kan påverka 
förskollärarnas arbete i olika riktningar, såväl positivt som negativt. 
Förskollärarna menar att det sätts igång processer och förändringar i 
verksamheten som kanske inte alltid hinner landa och komma ut till sin 
fulla rätt innan nya förändringar sker. 
 

Förskollärarnas uppfattningar kring möjliggörandet av 
läroplansuppdraget i förhållande till barngruppens antal 
och sammansättning 

I intervjumaterialet har vi kunnat se ett nätverk av olika faktorer som vi 
tolkar hör samman och som kan påverka förskollärarnas förutsättningar 
och möjligheter att utföra sitt uppdrag i förhållande till antalet barn i 
verksamheten. Tolkningen av intervjumaterialet har lett fram till 
följande tankekarta (figur 2.): 
 

Figur 2. Möjliggörandet av läroplansuppdraget 
 

 
 

Figur 2 beskriver förutsättningar för att utföra förskolans uppdrag som 
kärnan i nätverket. Där påverkar barngruppen, vilken förskolläraren och 
arbetslaget vidare har till uppdrag att möta och tillfredsställa. För att 
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utföra sitt uppdrag finns det olika faktorer, som i led påverkar 
förskollärarens uppfattning av arbetet med barngruppen. Det tolkar vi 
handlar om antalet barn i gruppen och hur barngruppen under dagen 
delas in i mindre grupper. Här visar det på organisatoriska och 
strukturella färdigheter hos arbetslaget och den enskilde förskolläraren 
samt vilket arbetssätt som tillämpas. För att möjliggöra dessa 
färdigheter krävs kompetens och erfarenhet och även engagemang och 
drivkraft hos förskolläraren att utföra uppdraget på bästa sätt 
tillsammans med arbetslaget. Andra faktorer som också påverkar 
möjligheter och förutsättningar till organisation och struktur är yttre 
omständigheter som förskolläraren i arbetslaget har svårt att påverka. 
Dessa faktorer handlar om lokalers utformning, administrativt arbete och 
ekonomiska förutsättningar, där även personaltäthet ingår, vilka styrs av 
huvudman och förskolechef. Dessa påverkande faktorer utmynnar i 
resultatet gällande den rådande kvaliteten i förskolan vilken är föränderlig 
beroende av dessa faktorer, utifrån vår tolkning av intervjupersonernas 
svar. 

Hur förskollärarna upplever barngruppens storlek i förhållande till 

läroplansarbetet 

Under intervjuerna framkommer det flertalet gånger att en “lagom stor” 
barngrupp uppfattas som viktigt både för barn och förskollärare i 
verksamheten. Vad som är en “lagom” stor barngrupp beskriver många 
av förskollärarna är svårt att definiera och menar att det är beroende av 
de individer som ingår i gruppen - barngruppens sammansättning. 
Förskollärarna uttrycker att det inte får bli för många relationer att 
handskas med då det kan skapa en otrygghet hos barnen och en 
upplevelse av anonymitet i gruppen. När det är många barn i gruppen 
och också många förskollärare blir informationsflödet större och fler 
som information ska nå ut till. Berit beskriver: 
 

Ju fler vuxna, eller ju mer människor man är som ska jobba i 
ett arbetslag, desto svårare är det med information 
sinsemellan, det är ju fler som ska ta del... (Berit) 

 

Berit beskriver att det i ett stort arbetslag blir svårt med de många 
relationer som det ska kommuniceras med. Flera andra av de 
intervjuade förskollärarna beskriver nackdelen med ett stort arbetslag 
på ovanstående vis och menar att det blir mycket information att hålla 
reda på, både om verksamheten i stort och om varje enskilt barn. Detta 
kan tolkas som att det kan försvåra skapandet av trygghet för 
föräldrarna och i sin tur för barnen och förskollärarna i och med att 
kontrollen exempelvis över situationer som inträffat tappas längs vägen. 
 

Enligt vår tolkning kan det i stora barngrupper bli svårare för 
förskollärarna att kunna stötta, hjälpa, förmedla och vägleda varje 
enskilt barn, vilket många av förskollärarna uttrycker som viktigt för att 
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kunna utföra sitt uppdrag. Flertalet av förskollärarna framhåller att 
detta är extra viktigt att tillgodose hos de yngre barnen, och att en 
mindre barngrupp är viktigt då de är i behov av mer fysisk kontakt. Hos 
de äldre barnen lyfter dock flera av förskollärarna att ju äldre barnen 
blir desto större utbyte har de av att vara en del av en större barngrupp. 
Att det skapas en mångfald i kamratrelationer och att de lättare kan 
hitta någon jämlik, då barn ofta befinner sig i olika mognads- och 
utvecklingsnivåer, vilket blir tydligare när de blir äldre. Eva uttrycker 
att relationen mellan barn inte går att jämföra med relationen till en 
vuxen, varför mångfalden av barn i gruppen blir viktig. 
 

..det är också min uppgift att få dem att konfronteras med 
olika egenskaper och, ja, det är inte heller bra med en för liten 
barngrupp [...] man vinner på att ta för sig lite grann på ett 
sätt som blir svårt i en mindre barngrupp och det blir också 
svårt för mig som pedagog att lära barn det i en för liten 
barngrupp, det går ju inte heller, det finns ju inget som går att 
jämföra med att barn konfronteras med varann, går inte att 
jämföra med en vuxenrelation. (Eva) 

 

Eva beskriver den viktiga biten med kamratrelationer och lyfter fram de 
bitar som hon som förskollärare inte på samma sätt kan ge barnen, som 
barnen kan ge varandra i en barngrupp. Detta kan tolkas som att barnen 
är viktiga för varandra i deras utvecklings- och lärandeprocesser och på 
så vis kompletterar förskolläraren i uppdraget. Eva uttrycker att det i 
och med detta är viktigt att barngruppen inte är för liten för att detta ska 
kunna möjliggöras. 
 

I en mindre barngrupp uppfattas möjligheten till kommunikation med 
varje enskilt barn större och likaså möjligheten till ett närmare samtal 
och kontakt med barnet. På detta vis menar flera av förskollärarna att 
förutsättningarna för att ta del av barns intresse, fånga dem och stödja 
dem i lärprocesserna ökar. Större delen av förskollärarna uttrycker att 
det är svårt att kunna ge varje barn tid till det enskilda mötet när 
barngruppen blir för stor. Desirée beskriver: 
 

Man har inte samma tid till varje barn om det är många barn i 
barngruppen... alltså, för det är ju klart att då tar ju alla barn 
mer av min tid och jag har ju ingen mer tid än den tid jag är 
här. (Desirée) 

 

Desirée beskriver att det är svårt att ge varje barn tid i en barngrupp 
med stort antal barn och att tiden för varje enskilt barn blir mindre ju 
större gruppen blir. Flertalet gånger i intervjuerna framkommer det att 
en större barngrupp minskar möjligheterna för förskollärarna att se det 
enskilda barnet och ge tid till det, samt att följa barnets intresse. Flera av 
förskollärarna i studien tar också upp att de på ett annat sätt känner sig 
tillfredsställd när de kommer hem från jobbet om de lyckas se och möta 
varje barn. En stor del av de intervjuade förskollärarna uttrycker att de 
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tycker det är svårt att definiera vad som är en lämplig storlek på en 
barngrupp, då de menar att det till väldigt stor del utöver själva antalet 
barn handlar om vilka barn, det vill säga vilka individer, barngruppen 
är sammansatt av. De tar även upp att andra faktorer som de upplever 
påverkar förhållandena kring barngruppens storlek, såsom exempelvis 
förskolechef, lokaler, antal personal samt deras utbildning, erfarenhet 
och förhållningssätt gentemot barnen. Andra av förskollärarna i studien 
håller med om en del av dessa faktorer men menar ändå att det till 
största del är upp till den enskilde förskolläraren att utföra sitt uppdrag 
oavsett gruppstorlek och att det är viktigt att man i arbetslaget har 
samma ambitioner och jobbar mot samma mål. Christina och Ingela 
beskriver hur de ser på det: 
 

Jag tror att det handlar om mig som pedagog, det är mitt jobb 
att hitta en lösning för att kunna möta alla barn [...] så det är 
min uppgift att hitta sätt att kunna möta varje enskilt barn. 
(Christina) 

 
Jag menar, jag tycker inte att man ska kunna säga och gömma 
sig bakom att vi har för många barn i gruppen, vi har för lite 
möjligheter utan det måste handla om organisation och 
struktur från dom som arbetar och deras... att dom ska kunna 
luta sig tillbaka på sina kunskaper och kunna göra det bästa 
av jobbet. (Ingela) 

 

Förskollärarna beskriver hur de upplever sin egen roll i förhållande till 
uppdraget och antal barn. Det handlar enligt dem om arbetslagets och 
den enskilde förskollärarens kunskap och förmåga till organisation och 
struktur och hitta ett, för barngruppen och arbetslaget, fungerande 
arbetssätt. Förskolläraren kan genom det hitta vägar till att möta varje 
barn. De menar att detta är avgörande för hur verksamheten genomförs 
och hur förskollärare utför sitt uppdrag. 

Arbetssätt för att möjliggöra läroplansuppdraget 

Förskollärarna uttrycker att arbetssättet har en stor betydelse för hur 
lärande och utveckling möjliggörs i verksamheten. De tar upp flertalet 
faktorer som är viktiga hos dem själva när det gäller barns lärande och 
utveckling. Kompetens och erfarenhet är något som samtliga 
förskollärare nämner som en betydande del i möjliggörandet av barns 
lärande och utveckling. Felicia uttrycker att hon i sitt arbete använder sig 
av metoder och material som kan tänkas ge alla barn någonting och att 
hon i sitta arbete kan utgå från sina intressen och erfarenheter i lärandet 
gentemot barnen: 
 

... jag som är intresserad av musik, jag vet ju att jag kan ju 
genom musiken kan jag ju få in så mycket, jag kan få in språk, 
jag kan få in matte jag kan få in motorik jag kan få in samspel, 
så att på något sätt så tror jag ändå att man beroende på vad 
man använder sig av [...] jag försöker i mitt lärande där att 
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fånga barnen och kunna bemöta dom och lära, lära ut saker, 
för man behöver ju inte kunna allting, även om det är lite 
svårt så kan man få in någonting som är lärande för varje barn 
ändå, om det är en sång så kan det vara texter som är svår för 
några barn men de får i alla fall in rytmiken eller något 
sådant, och glädjen att dom lär sig, att dom lär sig ändå... 
(Felicia) 

 

Felicia uttrycker hur hon kan använda sig av sitt eget intresse och 
kompetens i sin yrkesroll för att möjliggöra utveckling och lärande i 
barngruppen. Hon lyfter hur hon medvetet tänker på att få in olika 
ämnesområden inom sitt intresseområde och använder sig av ett 
ämnesövergripande arbetssätt vilket kan tolkas som ett ypperligt sätt att 
implementera de olika ämnesområdena till barnen där de har möjlighet 
att ta till sig, utifrån sitt eget intresse och kunnande, många olika bitar 
vid ett och samma tillfälle. Detta kan uppfattas som att på så vis kan det 
också tilltala och fånga fler barn. Felicia kan tolkas som kreativ i sitt 
yrkesutövande då hon ser ingångar till lärande från många olika 
perspektiv och har som mål att det ska vara lustfyllt och utvecklande. 
Hon visar också hur eget intresse kan påverka hennes arbetssätt inom 
yrkesrollen och göra att hon genom det kan få utlopp för ett brinnande 
engagemang för barns utveckling och en vilja att driva processen framåt. 
 

Flera andra förskollärare har i intervjuerna poängterat hur viktigt det är 
med engagemang och bemötande för att kunna fånga barnens intresse 
samt för att kunna ta del av deras intressen och utgå från det i deras 
lärprocesser. Detta uttrycker flertalet av de intervjuade förskollärarna 
kan möjliggöras på ett bättre sätt i en mindre grupp då det är lättare att 
se varje enskilt barn och bemöta det på ett engagerande sätt. Hjördis 
uttrycker att det är viktigt att vara där barnen är, för att möjliggöra det. 
Det gäller att lyssna, se, reflektera och höra vad de säger och att 
förskolläraren på så sätt kan se det enskilda barnet även i gruppen. På 
detta vis ökar också möjligheterna för barnen att påverka verksamhetens 
utformning och aktiviteter utifrån sina egna intressen och önskemål. 
Samtidigt nämner en del av förskollärarna att det i barngrupper med 
högt antal barn är viktigt att ta del av barnens intressen och behov och 
att vara tillsammans med barnen, för att på detta sätt kunna engagera 
barnen, vilket i sin tur kan påverka att det blir en lugnare atmosfär och 
miljö att vistas i både för barn och vuxna, enligt vår tolkning. 
 

Den fysiska miljön och lokalers utformning är också något som påverkar 
vilket arbetssätt som kan tillämpas och som också påverkas av hur 
många barn som är i barngruppen. Eva berättar: 
 

... dels får man ju försöka ordna miljön då, en inspirerande 
och utvecklande miljö utifrån läroplanens mål… (Eva) 

 

Eva framhåller att det kan underlätta i läroplansarbetet om miljöerna i 
lokalerna är inspirerande och utvecklande för barnen. Ann-Britt nämner 
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ett flertal gånger under intervjun vikten av att det finns bra lokaler, 
gärna flera mindre rum. Hon tar upp att lokalers anpassning till 
barngruppens storlek och sammansättning påverkar det arbetssätt som 
tillämpas i verksamheten och att det påverkar förskollärarnas 
förutsättningar att skapa möjligheter för barns lärande och utveckling 
när det gäller lokaler och antal barn. Christina uttrycker sig såhär: 
 

Alltså har du typ två rum att röra dig på så är det ju lite svårt 
att ha 25 barn där även om du är en pedagog i varje rum 
liksom, men har du fem rum att röra dig på och du verkligen 
använder alla fem rummen, då får du helt plötsligt liksom bara 
fem barn i varje rum fastän du har en barngrupp på 25. 
(Christina) 

 

Christina framhåller att lokalernas utformning påverkar hur gruppen 
kan delas upp i förhållande till hur stor barngruppen är totalt sett. En 
tolkning utifrån detta kan vara att den fysiska miljöns utformning kan 
användas som en del i förskollärarnas arbetssätt för att möjliggöra barns 
lärande och utveckling. Vilket arbetssätt förskollärarna har, deras 
barnsyn och hur de uppfattar att barn lär kan tolkas som ett sätt att se på 
barnets olika nivåer av kompetens. Hjördis beskriver: 
 

... men just innan vi började dokumentera och reflektera som 
man gör idag så ser man en stor skillnad, alltså om man ser 
det här kompetenta barnet så ser vi att barnen kan mycket 
mer och dom kan ju lära sig mycket mer och bara med dom 
ögonen på sig själv som vuxen så tycker jag att barnen lär sig 
mycket mer idag än vad man gjorde för, ah, fem sex år sedan. 
(Hjördis) 

 

Hjördis sätter ord på hur hon upplever skillnaden i hur hon som 
förskollärare ser på barn och deras lärande nu jämfört med några år 
tillbaka. Hon beskriver att om man som pedagog ser på barnet ur ett 
perspektiv med fokus på att barn kan mycket och behärskar saker på 
egen hand, det vill säga att de är kompetenta, så utspelar sig en annan 
bild av barnet, än om man ser på barnet som hjälplös och okunnig. Det 
kan tolkas som att hennes eget synsätt på barn kan påverka det resultat 
som visar sig bland barns lärande och utveckling, antingen i negativ 
eller positiv riktning, och det arbetssätt och bemötande som hon 
använder sig av i verksamheten bland barnen kan då indirekt bromsa 
upp eller ge möjligheter till de förutsättningar barn behöver för att 
komma vidare i sitt lärande. Detta skulle kunna kopplas till flera av 
förskollärarnas uttryck om deras begränsade möjligheter att möta varje 
enskilt barn, vilket de upplever som en konsekvens av barngrupper med 
ett högt antal barn samt vilken sammansättning av individer den har. 
Genom att det enskilda barnet upplevs få mindre förutsättningar till tid 
med en vuxen kan det då ses som att möjligheten till att få stöd i sitt 
lärande också minskar. Det skulle också kunna tolkas som att om barn 
har möjlighet att få det stöd de behöver för att ta sig vidare i sin enskilda 
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lärprocess så kan det göra att de då blir mer kompetent och 
självständigt. Detta kan i sin tur gynna förskollärarna på det viset att de 
får fler tillfällen att stödja andra barn i sin utveckling eller att det 
möjliggör organisatoriska förutsättningar som verksamheten gynnas av i 
övrigt, om barn klarar av att göra mycket själva redan vid tidig ålder. 
Som exempel kan vi se att en pedagog kan frigöras för andra sysslor om 
barnen klarar mer själva vid påklädning. 
 

Organisation och struktur - en viktig del i utförandet av förskolans 

uppdrag 

Flera av förskollärarna beskriver att pedagogens förmåga att organisera 
och strukturera verksamheten har betydelse för vilka förutsättningar 
barngruppen ges för lärande och utveckling vilket därmed påverkar 
utförandet av uppdraget. Eva delger sina tankar och menar att: 
 

… det är ju upplägget som man har som pedagog, förmågan 
att organisera och strukturera, det har ju väldigt stor 
betydelse [...] man kan få till en bra verksamhet om gruppen 
är relativt stor om man lyckas organisera och strukturera på 
rätt sätt. (Eva) 

 

Eva beskriver här vikten av förskollärares organisationsförmåga för att 
möjliggöra en god miljö i verksamheten. Hon menar på att 
organisationsförmågan hos förskollärare är avhängig utförandet av 
uppdraget i en större barngrupp. I relation till detta lyfter flera av 
förskollärarna fram vikten av ett bra samarbete i arbetslaget med 
gemensamma mål för att på ett bättre sätt kunna skapa en bra struktur 
och en välorganiserad verksamhet. Flera av förskollärarna tar upp att 
sammansättningen av personal i relation till samarbetet i arbetslaget och 
skapandet av struktur och organisation är viktigt och att det är svårt att 
arbeta målinriktat om personalen inte drar åt samma håll. 
 

Samtliga av de intervjuade förskollärarna beskriver att en uppdelning av 
barngruppen sker för att möjliggöra utförandet av uppdraget, där varje 
pedagog tar några barn var. I och med det kan förskolläraren på ett 
bättre sätt skapa ett möte med det enskilda barnet och utgå från dess 
intressen. Förskollärarna i studien menar att det är viktigt att anpassa 
verksamheten efter barngruppens förutsättningar och behov. Ann-Britt 
beskriver: 
 

… för att ena gången kanske inte det här passar nästa 
barngrupp eller nästa termin, att man får göra om, man måste 
vara flexibel. (Ann-Britt) 

 

Ann-Britt betonar att flexibilitet är viktigt för att kunna anpassa 
verksamheten efter barngruppens behov och att det är beroende av vilka 
individer som ingår i gruppen. Barns olika utvecklings och 
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mognadsnivåer är något som förskollärare anpassar och organiserar 
verksamheten efter, enligt flera intervjusvar. Enligt samtliga intervjuade 
förskollärare delas barngruppen upp i mindre grupper för att kunna 
möta varje barn, utgå från dennes intressen, skapa en lugn miljö och på 
ett bättre sätt kunna möjliggöra lärande och utveckling för det enskilda 
barnet. Christina beskriver: 
 

Då får man ju sätta samman den gruppen så att man kan lyfta 
de barn som kanske är lite mer tillbakadragna och liksom så du 
får en bra balans i den lilla gruppen, för då ser du ju alla barn. 
(Christina) 

 

Det är enligt Christina förskollärarens uppgift att dela in barnen på ett 
gynnsamt sätt för att skapa en god lärandemiljö i den lilla gruppen. Hon 
beskriver vidare att det är viktigt att utgå från barnens ålder och 
mognadsnivå i organisering av barngruppen. Uppdelningen av 
barngruppen menar förskollärare kan lyfta ett enskilt barn, men det kan 
också få motsatt effekt och missgynna det enskilda barnet då andra 
gruppdeltagare gör att barnet inte får samma möjlighet till 
uppmärksamhet som det skulle fått i en annan gruppsammansättning. 
Detta kräver att förskolläraren ser varje enskilt barns personliga 
egenskaper och därmed organiserar och strukturerar för att skapa bästa 
möjliga lärande och utveckling för det barnet. Christina beskriver nedan 
hur hon uppfattar att organisering av barngruppen bör ske, för att 
möjliggöra det enskilda barnets lärande och utveckling: 
 

Alltså du måste ju som fundera på, alltså vilken grupp får jag 
ut mest av, vilken grupp passar den här aktiviteten för, 
samtidigt som du måste tänka på den individuella skillnaden 
i gruppen också. Jag kan ju inte ta fyra stycken som pratar 
konstant och en som inte pratar alls för då kommer ju den 
personen att försvinna. Så du får ju som tänka på allt. 
(Christina) 

 

Christina menar på att det är viktigt att se till det individuella barnet när 
uppdelningar i barngruppen sker och detta kan tolkas som att det krävs 
god organisationsförmåga och kännedom om den enskilde individen 
hos förskolläraren för att möjliggöra en bra gruppindelning. Christina 
framhåller vidare att det är viktigt att i gruppindelningen utgå från 
barns utvecklings- och mognadsnivå för att kunna sätta samman en 
grupp i gruppen som gynnar det individuella barnets utveckling och 
lärande, där barnen lyfter varandra, vilket är något som Desirée för på 
tal: 
 

Alltså det är ju så, en del gånger kanske vissa inte är bra att ha 
tillsammans för att man... hur ska jag säga, dom lyfter inte 
varann, medans andra kanske kommer fram på ett annat vis 
när man är med andra barn. (Desirée) 
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Desirée lyfter fram vikten av att som förskollärare ha kunskapen om 
barns individualiteter är viktigt för att ge dem bästa möjligheter för 
utveckling och lärande i mindre grupper. Detta kan tolkas som att 
förskollärarens kompetens och erfarenhet är viktig för att kunna utföra 
sitt uppdrag och ge barnet bästa möjliga förutsättningar för lärande och 
utveckling. Genom att dela barnen i mindre grupper möjliggör 
förskolläraren bättre förutsättningar för att själv kunna utföra sitt 
uppdrag utifrån läroplanen, enligt vår tolkning av intervjumaterialet. 
 

Ingela beskriver att det är viktigt att göra verksamheten meningsfull för 
alla och att det ställer krav på organisation, planering och struktur. 
Genom att göra verksamheten meningsfull för barnen ökar lärandet och 
därmed bidrar det till en god kvalitet i verksamheten. Christina 
beskriver det på följande vis: 
 

... ser jag varje enskilt barn, så kan jag ju också fånga upp deras 
intressen och utgå ifrån det vilket gör att jag får en väldigt hög 
kvalitet för det gör att då kan vi fokusera på vad barnen 
faktiskt vill vilket gör att dom kommer tycka att det är helt 
fantastiskt att vara här. Och då har du ju en jättekvalitet… 
(Christina) 

 

Christina visar på de möjligheter hon får utav att se och möta varje 
enskilt barn och de förutsättningar som hon som förskollärare ges 
genom det. Via dessa förutsättningar kan hon driva lärandeprocessen 
utifrån barns intressen mot något som blir betydelsefullt och viktigt för 
dem. Detta, menar hon, är en del i skapandet av god kvalitet i 
verksamheten. Det skulle även kunna tolkas som att det kopplas 
samman med hennes egen kompetens och engagemang för att utnyttja 
de möjligheter som visar sig i situationerna med barnen och driva 
lärprocessen i riktning mot det uppdrag hon är ålagd som förskollärare. 

Kompetens, erfarenhet, drivkraft och engagemang påverkar 

utförandet av förskolans uppdrag 

Flera av förskollärarna beskriver att kompetens och erfarenhetet är 
faktorer som spelar in i utformandet och organisationen av 
verksamheten i förskolan och att det är en förutsättning att arbetslaget 
har samma ambitioner och jobbar mot samma mål för att skapa en 
kvalitativ verksamhet. Hjördis framhåller att kompetensen är viktig men 
att också arbetslagets samarbete är viktigt för att det ska fungera. Hon 
berättar: 
 

... jag vet att jobbar jag med viss personal så blir jag en väldigt 
bra pedagog för att vi stimulerar varandra och vi utvecklar 
varandra. I vissa arbetslag så vet jag att jag orkar inte dra 
lasset själv, och så, så är det ju och det har ju såklart att göra 
med barngruppens storlek för har du då en jobbig tung grupp 
där du inte har något medhåll från de andra så är det ju klart 
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att det blir tungrott [...] men jag tror ändå att det är viktigt att 
man får jobba ihop med dom som man tycker att det funkar, 
men självklart ska man byta ibland, därför att annars blir det 
lätt det hära att de här sitter ihop. (Hjördis) 

 

Hjördis påpekar här att drar man inte jämt så kommer ändå inte 
kompetensen och erfarenheten till sin rätt. Detta kan relateras till hur de 
mindre grupperna i barngruppen sätts samman och hur barn kan gynna 
eller missgynna varandra. På samma sätt påverkar förskollärarna i 
arbetslaget varandra och kan på så sätt lyfta eller påverka negativt, det 
vill säga att de framhäver eller inte framhäver varandras fulla potential i 
arbetslaget. Hjördis belyser också att det är viktigt att byta arbetslag för 
att få nya ögon på saker och ting och undvika stagnation i 
utvecklingsprocessen som pedagog och arbetslag. 
 

Flertalet av de intervjuade förskollärarna beskriver att drivkraft och 
engagemang hos förskollärarna är en viktig del i en väl fungerande, 
organiserad och kvalitativ verksamhet. Christina beskriver sin syn på 
vikten av förskollärares engagemang i yrket: 
 

… vi har ett väldigt bra förhållningssätt och vi strävar åt 
samma håll så jag tror att just det här att vi pratar så mycket 
och vi stöter å vi blöter och vi vill.. vi vill åt samma håll [...] 
alltså jobbar vi från det. (Christina) 

 

Christina beskriver att de i arbetslaget har en öppen kommunikation för 
att kunna arbeta mot de målbeskrivningar som de tillsammans kommit 
överens om. Hon framhåller att detta är en viktig faktor till ett lyckat 
samarbete i arbetslaget, utförandet av förskollärarens uppdrag och för 
skapandet av god kvalitet i verksamheten, vilket flera av de andra 
intervjupersonerna också uttrycker är viktigt. Några förskollärare lyfter 
hur utbildningar kan vara ett sätt att bli inspirerad i sin roll som 
förskollärare. Detta kan tolkas som att de får ny entusiasm för yrket och 
uppdraget samt nya perspektiv på verksamheten, både som enskild 
förskollärare och som arbetslag. 

Yttre förutsättningar som påverkar förskollärares uppdrag 

Utifrån tolkningen av intervjumaterialet kan faktorer som förskolläraren 
har svårt att påverka urskiljas, vilka vi här benämner som yttre faktorer. 
Dessa påverkar förskollärares förutsättningar att genomföra sitt 
uppdrag i förhållande till antalet barn i verksamheten. Flera av 
förskollärarna uttrycker att lokalernas utformning och storlek påverkar 
hur verksamheten organiseras utifrån barngruppens storlek och 
sammansättning. Ann-Britt uttrycker att barngruppens storlek bör 
anpassas efter de förutsättningar som lokalerna ger och säger följande 
under intervjun: 
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... det är ju en viktig bit det här med lokalerna också, hur ser 
lokalerna ut? [...] Det är ju en grej, att man måste se över 
lokalerna, hur ser det ut här? Det kanske inte… på något ställe 
kanske det inte går att ha mer än 12 medans på ett annat ställe 
går det att ha 16 barn också. (Ann-Britt) 

 

Ann-Britt beskriver utifrån en upplevelse av en barngrupp: 
 

Nej, det var lite tufft... och det var en sammansättning som 
inte... nä, det var inte riktigt bra, och så när man inte har 
lokaler, dom förutsättningarna för att dela in gruppen som 
man vill då... [...] ja det har ju mycket med, ja, just det här med 
rum och hur konstellationen (sammansättning, vår anm.) ser ut 
i barngruppen. (Ann-Britt) 

 

Det Ann-Britt förtydligar är hur viktigt lokaler och den fysiska miljöns 
utformning är för att kunna bedriva en funktionell verksamhet. Hon 
menar att förskolläraren har bättre förutsättningar att organisera och 
strukturera verksamheten om lokalerna är anpassade efter barngruppen 
och dess storlek på ett genomtänkt sätt. En annan förskollärare uttrycker 
under intervjun att flera rum på avdelningen ger förskollärarna 
möjligheter att dela upp sig och barngruppen. Detta kan enligt henne 
skapa en lugn miljö i en barngrupp med många barn. 
 

Det administrativa arbetet är enligt flera av förskollärarna en faktor som 
påverkar utförandet av uppdraget, då förskollärare upplever att det tar 
tid från barngruppen. Ann-Britt beskriver det på följande vis: 
 

... det behövs så lite för att det ska raseras när det är stora 
barngrupper och mindre personal. Det behövs så lite för att 
planeringen ska falla och sen har det ju blivit så mycket annat 
förutom vårat uppdrag som ska göras… förutom det här med 
barnen. Det är så mycket administrativt som tar tid och det då i 
förhållande till stora barngrupper och mindre personal än det 
var förut, det… ja… det går inte ihop. (Ann-Britt) 

 

Ann-Britt beskriver hur skört det som är planerat är i verksamheten, när 
det är stora barngrupper med ett högt antal barn och i relation till ett 
lågt antal personal. Detta även jämförelsevis med hur hon upplever att 
det varit tidigare. Hon nämner att det är lätt att det planerade uteblir till 
förmån för barngruppens väl och ve, men att det då samtidigt faller bort 
en del av hennes planerade uppdrag gentemot dem. En faktor till det 
menar hon är att det i verksamheten ligger många andra uppgifter som 
ska utföras förutom arbetet med barnen, exempelvis administrativt 
arbete, vilket konkurrerar med den tid som förskollärarna har med 
barnen. Då barngrupperna ökat i antal och förskollärarna är färre än 
förut, beskriver hon att det inte går att få verksamheten att fungera 
tillfredsställande. 
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En annan sida som den tid andra arbetsuppgifter och det administrativa 
arbetet tar och visar sig påverka är upplevelsen att ambitionsnivån 
sänks i uppdraget i förhållande till antal barn. Felicia berättar: 
 

Ja, det påverkar ju jättemycket det gör ju det, att det gör, för 
jag tror att, det är ju så otroligt mycket som vi ska uppnå och 
har du för många barn så styp det ju i alla möjliga olika, inom 
alla möjliga olika områden. Och bara de här för mig då, 
pedagogisk dokumentation, hur ska du ens kunna göra det 
om du har för stor barngrupp? Du är skyldig att 
likabehandlingsplanen efterlevs, du ska ha samtal, du ska 
göra observationer såklart, det är ju jättemycket, du ska 
genomföra saker, barnen bör ha rätt till att vara med om en 
massa olika upplevelser [...] det faller ju liksom på att har du 
för många barn så hinner du inte med. Inte ens om man är ett 
arbetslag, så att det är ju, man sänker ju hela tiden 
ambitionsnivån om man har för stor barngrupp, så 
barnantalet är ju superviktigt, att man inte har för stora 
barngrupper. (Felicia) 

 

Felicia sätter i citatet ord på hur hon upplever sina förutsättningar till 
läroplansinriktat arbete i förhållande till de andra uppgifterna som 
verksamheten kräver. Hon ger en beskrivning av flera uppdrag som hon 
som förskollärare är ålagd att göra, men upplever sig ha svårt att hinna 
med i en barngrupp med för högt antal barn. Hon tar upp att den 
ambitionsnivå hon egentligen har tenderar att minskas med ett ökat 
antal barn i barngruppen i förhållande till det läroplansarbete och 
administrativa uppgifter hon ska utföra. Det arbete som ska göras med 
det administrativa kan tolkas som exempelvis dokumentation, 
likabehandlingsplan, systematiskt kvalitetsarbete, schemaläggning, 
planering vilket är något som flera av förskollärarna nämner som 
belastande. Ann-Britt beskriver detta som en tung ryggsäck som vilar på 
förskollärares axlar och menar att det kan vara ett skäl till att vissa väljer 
att byta yrke. Samtidigt menar Desirée och Ingela att det också handlar 
om att ge och ta inom arbetsgruppen för att kunna möjliggöra tid för det 
administrativa arbetet. 

Kvalitet i förskolan - förskollärarnas uppfattning av vad det innebär 

i relation till barngruppen 

Förskollärares möjligheter att organisera verksamheten på ett för barnen 
gynnsamt sätt, ha ett fungerande samarbete i arbetslaget med ett 
gemensamt arbets- och förhållningssätt menar förskollärarna i studien är 
viktigt för att skapa kvalitet i verksamheten. Förskollärarna menar att 
kompetens är en viktig del i förverkligandet av detta för att möjliggöra 
en bra kvalitet, särskilt i barngrupper med ett högt antal barn i relation 
till antal förskollärare. Eva beskriver sin syn på förskollärarens 
kompetens: 
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... min roll som förskollärare är ju otroligt viktig för 
verksamhetens kvalitet. Det är ju min roll att förmedla, hålla 
mig ajour, hålla mig öppen för, vad ska jag säga, ja men det 
hänger ju på mig som förskollärare alltihopa och det kan ju bli 
jättesvårt om man är för få förskollärare på en arbetsplats. 
(Eva) 

 

Eva ser en stor del av sin kompetens som nyckel till utförandet av 
hennes uppdrag och kvaliteten i verksamheten. Hon ser det som viktigt 
att hålla sig uppdaterad och vara öppen för att släppa in nya 
tankegångar om barns lärande och utveckling utifrån vad forskningen 
visar. Samtidigt beskriver hon svårigheter med arbetet om det är för få 
förskollärare som har det övergripande ansvaret att läroplanen efterlevs. 
Detta skulle kunna tolkas som en bidragande faktor till en sänkning av 
verksamhetens kvalitet och kan i sin tur orsaka att förskollärare hamnar 
i en ohållbar arbetssituation ur kvalitetssynpunkt, relaterat till sin 
yrkesroll, då allt för mycket ansvar läggs på förskolläraren. Det framgår 
dock i intervjumaterialet att organisation och struktur samt ett väl 
fungerande arbetslag är viktiga faktorer för att få en god kvalitet i 
verksamheten, särskilt i grupper med högt antal barn. 
 

På flertalet ställen i analysen framkom det att större delen av 
förskollärarna kopplade ihop kvalitet med att kunna utföra sitt uppdrag 
och känna sig tillfredsställd med resultatet av detta, både gentemot 
barn, föräldrar och sig själva. De beskrev sammanhanget med att ett 
högt antal barn begränsade deras möjlighet att dels se och möta det 
enskilda barnet. Det i sin tur resulterade i att det blev svårare att fånga 
upp de enskilda barnens intressen och önskningar och genomföra detta i 
den omfattning de känner att de borde enligt läroplanen. Att hinna se 
och möta varje enskilt barn för att kunna utmana och stödja dem i 
lärprocesser samt ge dem trygghet och närhet var något som framkom 
som en kvalitetsfaktor hos de intervjuade förskollärarna. 
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Förskollärares uppfattningar om arbetssituationen i 
förhållande till barngruppers storlek 

Nedan visas en tankekarta (figur 3.) över dessa samband där i princip 
alla faktorer påverkar varandra. 

 
Figur 3. Förskollärares arbetssituation 

 

Figur 3 beskriver hur förskollärares arbetssituation i förhållande till 
barngruppens storlek är avhängig flera faktorer, vilka vi här vidare 
beskriver. I förhållande till uppdraget påverkar antalet och 
sammansättningen av barn i barngruppen arbetssituationen för 
förskollärarna. Samarbetet i arbetslaget och med förskolechefen påverkar 
stämningen i gruppen och på så vis hälsan och trivseln, vilket kan 
påverkas av sammansättningen av personal i arbetslaget. Miljön på 
arbetsplatsen för förskollärarna är något som har visat sig påverkas både 
av barngruppen och av arbetslaget, vilken är viktig att den upplevs som 
bra, för att som förskollärare kunna känna sig tillfredsställd i sin 
arbetssituation. 

Förskollärarens uppdrag påverkar arbetssituationen i förhållande till 

barngruppens storlek 

Vilka mål och ambitioner arbetslaget vill uppnå med barngruppen i 
förhållande till uppdraget kan påverkas av antalet barn i barngruppen 
enligt analysen. En av förskollärarna menar att det också kan handla om 
hur man tolkar läroplanen gällande vilken ambitionsnivå arbetslaget 
väljer för verksamhetens utförande. Flera av förskollärarna uttrycker att 
det i en stor barngrupp, med högt antal barn, kan vara svårt att se och 
möta alla barn. Detta beskrev en del av förskollärarna leder till ett 
sänkande av ambitionsnivån för att kunna hinna med det planerade 
arbetet. Detta kan tolkas som att arbetssituationen inte blivit hållbar om 
de ambitioner och mål som tagits fram för verksamheten inte var 
anpassade efter barngruppens storlek. Desirée uttrycker det såhär: 
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Det ska inte vara så att man känner att man inte hinner med på 
grund av att det är så många barn. Jag menar, är det lägre antal 
barn så har man ju chans att se dom på ett helt annat sätt, då 
har man ju även chans om det skulle vara några med speciella 
behov och kunna hjälpa dom på ett bättre sätt också. För det 
har ju varit ganska stora barngrupper ett långt tag nu. Jag 
menar, man kan ju inte räkna med heller att dom ska va sjuk 
för att man ska känna att man ska hinna med. (Desirée) 

 

Desirée lyfter i citatet hur antalet barn påverkar hennes möjlighet att 
utföra sitt uppdrag, med andra ord hur de strävansmål som finns 
uppsatta påverkar hennes sätt att arbeta gentemot barnen. Det skulle 
kunna tolkas som att de, strävansmålen, kan påverka henne så att hon 
känner en stress över hur hon ska lyckas utföra sitt uppdrag vid ett högt 
antal barn. Hon beskriver hur ett lägre antal barn frigör fler möjligheter 
att kunna se och möta barnen utifrån de behov och intressen de har. 
Särskilt poängterar hon de barn som kan behöva extra stöd i 
verksamheten, där hon uttrycker att hon skulle kunna stödja på ett 
bättre sätt än hon kan vid ett högt antal barn. En tolkning utifrån detta 
skulle kunna vara att förutom att ett högt antal barn begränsar 
förskollärares möjligheter att utföra läroplansarbetet som de önskar, så 
kan även de barn som är i behov av extra stöd påverka, genom att de 
kräver mer av förskolläraren, så att de möjligheter förskolläraren 
behöver begränsas ytterligare. 
 

Felicia uttrycker att det är många arbetsuppgifter som ligger utanför 
arbetet med barnen och arbetet med deras lärande och utveckling. Hon 
beskriver det på följande vis: 
 

Det här yrket har ju blivit något helt annat än vad det var 
tycker jag. För mig har det inte bara varit att jag tycker att det 
har varit positivt. Jag tycker att det är mycket som jag känner 
att det här.. jag är ingen vaktmästare [...] jag är inte på jobbet 
heller för att gå på en massa olika träffar och diskutera, det är 
bra med diskussioner, jag gillar det själv, men jag började inte 
jobba som förskollärare och jobbar inte som förskollärare för att 
göra dom sakerna men det ingår i mitt jobb, så jag gör allt vad 
jag kan. Jag är ingen köksa heller som det känns som ibland. 
(Felicia) 

 

Felicia anser att det är flertalet arbetsuppgifter som ingår i hennes jobb 
men som hon inte tycker hör till förskolläraryrket. Hon uttrycker det 
som att hon behöver kompetens inom många olika yrkeskategorier i sitt 
jobb och beskriver vidare att hon känner att hon inte alltid har den 
kompetens som krävs, vilket kan påverka utförandet av hennes yrke. 
Detta i förhållande till antalet barn i verksamheten kan tolkas som att 
mindre tid spenderas i barngruppen då det är saker runtomkring som 
behöver fixas med utöver arbetsuppgifterna kopplat till barngruppen. 
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Många av de intervjuade förskollärarna framhåller att ett gott samarbete 
med förskolechefen är viktigt, vilket kan tolkas spelar in i upplevelsen 
av arbetsmiljön i verksamheten. Flera av förskollärarna beskriver vikten 
av att förskolechefen är lyhörd för verksamheten. Hjördis menar: 
 

… jag tror det viktigaste är att man har ledningen med sig, att 
ledningen lyssnar på oss som är ute på golvet att de har 
förståelse för att det är inte som det står på papperet, för står 
det 12 barn på papperet så kan det vara 12 jättestökiga barn, 
det kan vara 12 jättelugna barn.. [...] det är viktigt att man ändå 
kan har en dialog och att dom lyssnar på vad vi säger för vi 
styrs ju ändå hela tiden av vad rektorer säger. (Hjördis) 

 

Hjördis framhåller vikten av ett lyhört samarbete med förskolechefen för 
att möjliggöra en bra verksamhet. Hon menar att barngrupper kan skilja 
sig mycket åt beroende på sammansättningen av barn vilket kan göra att 
två lika stora barngrupper, i samma lokaler med samma personal kan 
upplevas väldigt olika. Verkligheten är därför svår att tolka utifrån vad 
som står på placeringslistan, vilket kräver lyhördhet från förskolechefer 
gentemot de förskollärare som jobbar i barngrupperna dagligen. Något 
annat som framkom i analysen var vikten av att ha en förskolechef som 
har möjlighet att se arbetssituationen utifrån deras perspektiv som 
förskollärare under en längre tid. Byte av förskolechefer upplevs som en 
ständig oro där arbetsförhållandena påverkas av omorganisationen som 
de nya cheferna ibland lägger fram. En del förskollärare menar att de 
precis hinner landa i sin verksamhet när det är dags att byta förskolechef 
och återigen omorganisera. Detta skulle kunna tolkas som en faktor som 
kan påverka förskollärares engagemang och motivation för sitt uppdrag. 
 

Eva berättar om att arbetssituationen kan bli tung och svår som enda 
förskolläraren på avdelningen, eftersom hon bär det övergripande 
ansvaret över verksamheten. 
 

... och det kan ju bli jättesvårt om man är för få förskollärare på 
en arbetsplats. Jag förstår ju de som blir utbrända och ska hålla 
i alla trådar själv, det finns ju jättekompetent personal som inte 
är förskollärare, nu menar jag inte så men som man har på 
vissa ställen, det är mycket vikarier, det är liksom det är ju för 
få förskollärare, det är ju, hur det än är, och hur kompetenta 
kollegor jag än har... som har lång erfarenhet är jätteduktiga i 
sitt arbete, så är det ju förskollärare som har ansvaret, ja det 
är... det kan bli tufft. (Eva) 

 

I citatet framhåller Eva att arbetssituation kan bli tuff när det är få 
förskollärare men det är de som har övergripande ansvar. Hon lyfter 
vidare hur förskollärare ofta har många duktiga kollegor, vilka kan vara 
outbildade eller ha barnskötarutbildning, men att det ändå är 
förskolläraren som har ansvar över att se till att läroplansarbetet fortgår 
och blir utfört. I intervjumaterialet framgår det att det är viktigt med ett 
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fungerande arbetslag som stöttar och hjälper varandra i arbetet, vilket 
skulle kunna tolkas som en viktig faktor när det handlar om ansvaret 
som förskolläraren är ålagd. Ett sådant arbetslag kan då tolkas som att 
de fördelar ut de arbetsuppgifter som ska göras, vilket kan avlasta en del 
arbete för förskolläraren, men, trots detta har förskolläraren 
övergripande ansvar över att läroplansarbetet utförs. Hon beskriver att 
en faktor som kan begränsa möjligheterna i arbetet ytterligare kan vara 
att det förekommer många olika vikarier. Detta skulle kunna tolkas som 
att vid frånvaro av ordinarie personal så hinner vikarierna sällan sätta 
sig in i verksamheten och på det viset ökar pressen för förskollärarna att 
få uppdraget utfört fullt ut som de planerat och är ålagda. I analysen 
framgår det också att ibland kan förskollärarna uppleva att vissa vikarier 
i princip skapar mer jobb för dem som ordinarie personal, då vikarierna 
många gånger inte har så stor erfarenhet av barn och hur arbetet på 
förskola går till. De menar att mycket tid går åt att introducera vikarien i 
hur och vad de ska göra, tid som egentligen behövs ute i barngruppen. 
Ytterligare en faktor som tas upp är att antalet barn också påverkar en 
sådan gång. Är det en barngrupp med färre barn fungerar det bättre 
med vikarier än om det är en barngrupp med ett högt antal barn. 
 

Sammanfattning 

Utifrån den studie som genomförts har det framkommit flera aspekter 
som påverkar förskollärares arbete i barngruppen och dess upplevelse 
av den i förhållande till antalet barn i barngruppen. Det har framkommit 
att ett lagom stort antal barn i en barngrupp är svår att precisera 
eftersom det visat sig att barngruppens sammansättning påverkar 
upplevelsen av dess storlek. Det finns ett antal faktorer som påverkar 
förskollärarnas uppfattning av barngruppen där sammansättningen av 
individer är avgörande för möjliggörandet av förskollärares uppdrag i 
förhållande till antalet individer i gruppen. Dessa faktorer har visat sig 
vara bland annat ålder, språk, personligheter, mognads- och 
utvecklingsnivåer eller sociala faktorer. Det handlar också om lokalers 
utformning, förskollärarnas förhållningssätt och arbetssätt vilka 
påverkar förskollärarnas arbetsförhållanden och förutsättningar att 
utföra uppdraget. Gällande arbetssätt och förhållningssätt gentemot 
barnen har det framkommit att arbetslagets sammansättning och hur 
samarbetet fungerar påverkar verksamhetens utformning och det 
kvalitativa resultatet. Det har visat sig att organisation och struktur är 
viktigt för att möjliggöra en kvalitativ, läroplansinriktad verksamhet där 
samarbetet i arbetslaget är en viktig faktor för att organisationen ska 
fungera. Förskollärares kompetens, erfarenhet och engagemang är 
viktiga delar utifrån resultatet i studien. En lyhörd förskolechef som har 
förståelse för förskollärarna och som lyssnar och tar till sig av deras 
upplevelser och önskemål har poängterats som en viktig aspekt gällande 
arbetssituationen. 
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 Diskussion 
Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares 
uppfattningar och erfarenheter kring barngruppers storlek i förskolans 
verksamhet i relation till förskollärares uppdrag. I denna del kommer vi 
att ställa vårt resultat mot den tidigare forskningen inom området. 
Diskussionen kommer att presenteras utifrån de tre frågeställningar som 
studien utgått ifrån. 
 

Utifrån resultatet har det framkommit att det uppfattas som svårt för 
förskollärarna att precisera vad ett lagomt antal barn i barngruppen är 
och att det inte enbart handlar om antalet barn i gruppen när det gäller 
förskollärares upplevelse av dess storlek. Även andra viktiga faktorer 
påverkar förskollärares arbetssituation i förhållande till barngruppens 
storlek. Det har visat sig att barngruppens sammansättning, vilka 
individer som gruppen består av, har betydelse för upplevelsen av den 
och för förskollärares möjliggörande av förskolans uppdrag. Det 
handlar också om lokalers utformning, förskollärarnas förhållningssätt 
och arbetssätt vilka påverkar förskollärarnas arbetsförhållanden och 
förutsättningar att utföra uppdraget. Samarbetet i arbetslaget och de 
organisatoriska och strukturella förutsättningar och förmågor som 
förskollärare har är avgörande för verksamhetens genomförande och 
kvaliteten på densamma. För att möjliggöra god kvalitet och ett bra 
samarbete i arbetslaget är kompetens, erfarenhet och engagemang hos 
förskolläraren också viktiga delar, enligt vad som framkommit i studien. 
Det har också visat sig att en förskolechef som lyssnar och är lyhörd för 
förskollärarnas upplevelser och önskemål är en viktig del i 
möjliggörandet av en bra arbetssituation enligt förskollärarna i studien. 
 

Förskollärares uppfattningar om arbetet i barngrupper - 
antalet och sammansättningens påverkan 

Förskollärares uppfattningar om barngruppens storlek - påverkande 

faktorer för utförandet av uppdraget 

Flertalet förskollärare i studien uttrycker liknande uppfattningar kring 
att en för stor barngrupp kan innebära svårigheter för dem när det 
gäller utförandet av sitt uppdrag. Deras uppfattningar kan ses i 
förhållande till det riktmärke som regeringen beslutat om (Skolverket, 
2016b) där barngruppernas storlek bör minskas i förhållande till den 
genomsnittsstorlek som råder i dagens verksamheter. Samtidigt 
framkom det i vår studie att några av de andra pedagoger ansåg att 
arbetslag inte kunde gömma sig bakom ett stort antal barn som skäl för 
att inte ha en väl fungerande verksamhet. Det beror enligt dem på 
arbetslagets förmåga att samarbeta och arbeta fram ett arbetssätt som 
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gynnar barngruppskonstellationen och dess sammansättning i 
förhållande till antalet barn. Även kringliggande förutsättningar som 
finns för verksamheten spelar in i arbetet mot läroplanens strävansmål 
enligt det som förskollärarna uttryckt. I studier gjorda av Alvestad et al. 
(2013) och Pramling Samuelsson et al. (2015b) beskrivs det att stor del av 
förskollärarna upplever att de tillbringar största delen av sin arbetstid 
till att organisera barngruppen och till att utföra de dagliga rutinerna, 
främst när det gäller barngrupper med stort antal barn. Utifrån att 
riktmärket för barngrupper i förskolan är satt utifrån barnets bästa kan 
det tolkas som att flertalet förskollärare i dagens förskoleverksamheter 
kan ha svårigheter med att uppfylla läroplanens strävansmål och att 
utföra sitt uppdrag, på grund av barngruppers storlek. Samtidigt visar 
Skolverket (2016a) att många förskolor bedriver verksamheter med stort 
antal barn i grupperna med gott resultat. Detta kan tolkas som att 
förskoleverksamheter bedrivs på olika sätt och har olika förutsättningar 
för att bedrivas med gott resultat, utifrån de strävansmål som 
läroplanen anger. Det kan också tolkas som att pedagogers inställning 
till barngruppen, dess storlek och sammansättning, har betydelse för 
upplevelsen av den och därmed också det kvalitativa resultatet. 
Skolverket (2016a) menar att förskollärares intresse för att utveckla och 
driva verksamheten framåt påverkar barns möjlighet till lärande och 
utveckling. Det kan tolkas som att pedagogers sätt att se på 
barngruppen och dess utformning påverkar hela deras förhållningssätt 
och inställning till verksamheten. Detta är något som vi kan se påverkas 
av samarbetet i arbetslaget och utifrån studiens resultat har vi funnit att 
förskollärares inställning till verksamheten och arbetslaget kan påverkas 
av personalgruppens sammansättning, vilket kan tolkas som att det är 
en viktig faktor för utförandet av förskolans uppdrag oavsett 
barngruppsstorlek. 

Barngruppens sammansättning - En faktor för förskollärarnas 

upplevelse av barngruppen 

I resultatet av studien har förskollärarna gett uttryck för att det inte 
endast är antalet barn i barngruppen som påverkar upplevelsen av dess 
storlek utan att många olika faktorer påverkar och därmed vilka 
förutsättningar de ges att utföra sitt uppdrag. Detta kan tolkas ha 
samband med att det i resultatet framkommer att förskollärarna i 
studien har svårt att ge svar på antalet barn i en lämplig barngrupp 
vilket är något som Skolverket (2016a) beskriver att forskare upplever 
som komplext. I Skolverkets rapport (ibid.) framhålls det att det är 
förskollärares upplevelse av barngruppen, när det gäller att utföra sitt 
uppdrag med barnen utifrån läroplanen, som definierar upplevelsen av 
gruppens storlek. Sammansättningen av barngruppen är enligt 
Pramling Samuelsson et al. (2015b) viktig att ta i beaktning när det talas 
om barngruppens antal, då författaren menar att det inte endast är 
antalet barn i gruppen som påverkar upplevelsen av den, utan också 
enskilda barns individualiteter och behov. Då detta har sin grund i 
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flertalet faktorer och enligt vad som framkommer både i vår studie och 
tidigare forskning, blir det viktigt, enligt vår tolkning, att förskollärare 
och förskolechefer är lyhörda för barngruppens behov för att sätta 
samman en fungerande barngrupp med hänsyn till dess 
sammansättning snarare än antalet barn i gruppen. 
 

En möjlig slutsats som kan dras utifrån studien är att det med 
sannolikhet inte är endast antalet barn som påverkar pedagogers syn på 
barngruppen, resultatet och arbetet mot läroplanens strävansmål. 
Förskollärarna såväl som forskare upplever att det är svårt att sätta en 
siffra på hur många barn som ska ingå i en lämplig barngrupp, utan att 
det är beroende av vilka individer som ingår i densamma och att det är 
betydande för upplevelsen av barngruppens storlek. En för stor 
barngrupp kan sannolikt innebära svårigheter i utförandet av arbetet i 
verksamheten. Troligtvis kan detta således bero på förskollärarnas 
inställning till barngruppen och de förutsättningar som getts för att 
bedriva verksamheten. Utifrån studien ses arbetslaget som en viktig del 
i möjliggörandet av en god och utvecklande miljö för barnen där 
samarbetet kollegorna i arbetslaget emellan ses som en av flera 
avgörande faktorer. 
 

Förskollärares uppfattningar om faktorer som påverkar 
genomförandet av läroplansuppdraget utifrån 
barngruppens antal och sammansättning 

Förskollärares förutsättningar för att möjliggöra barnets bästa - att 

se det enskilda barnet 

Analysen av intervjumaterialet visar på att möjligheten att möta och se 
det enskilda barnet försämras av ett högt antal barn i barngruppen, 
enligt de intervjuade förskollärarna. Det skulle kunna tolkas som att 
resultatet visar på att förskollärarnas möjligheter till interaktion med 
barnen gör att kvaliteten i verksamheten försämras, eftersom läroplanen 
då inte efterlevs. I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016c) beskrivs 
det att det ska tas hänsyn till barns skilda förutsättningar och behov i 
förskolans verksamhet och det ska ges förutsättningar för alla barn att 
sträva mot de mål som finns i läroplanen. Enligt Sheridan et al. (2009) är 
interaktion, kommunikation, samarbete och delaktighet faktorer som 
kännetecknar hög kvalitet i förskolan. För att möjliggöra det kan det 
utifrån studiens resultat tolkas som att det krävs att förskollärare ser 
varje enskilt barn i gruppen. Att inte ha möjlighet att möta det enskilda 
barnet, är något som Pramling Samuelsson et al. (2015b) också tar upp i 
sin studie. I likhet med vårt resultat beskrivs det som en faktor vilken 
försvårar för förskollärare att utöva sitt uppdrag fullt ut. En aspekt av 
denna problematik, kring möjligheterna att möta det enskilda barnet, 
handlar bland annat om att kunna se enskilda barns intressen och 
behov, vilka försvåras i och med ett högt antal barn i barngruppen, 
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enligt resultatet. Det skulle kunna tolkas som att en aspekt som uppstår 
utifrån detta är i likhet med det Pramling Samuelsson et al. (2015b) 
nämner, att ett högt antal barn kan vara en bidragande faktor till 
förskollärares val och bortval av läroplanens olika ämnesområden. Att 
inte ha möjlighet att behandla alla läroplanens olika områden skulle då 
kunna tolkas som att förskollärarnas arbetssituation ej innehåller de 
förutsättningar som behövs för att utföra sitt uppdrag, vilket i sin tur 
försämrar verksamhetens kvalitet. Det skulle vidare kunna kopplas till 
Barnkonventionens artikel 3 (UNICEF, 2009) som handlar om utgå ifrån 
barnets bästa. Ett faktum skulle då kunna vara att på det viset ställs 
förskollärarnas förutsättningar gällande att kunna utföra sitt uppdrag 
med ett högt antal barn i barngruppen, i relation till barnets bästa, vilket 
i sammanhanget kan tolkas som en viktig aspekt att ha i åtanke. Att 
utgå från barnets bästa skulle då, enligt vår tolkning, kunna framstå som 
en svårighet för förskollärarna utifrån studiens resultat. Detta då de 
enligt resultatet har sämre förutsättningar att se det enskilda barnet och 
utföra sitt uppdrag, och på det viset får det svårare att kunna finna vad 
det bästa är för varje enskilt barn. Förutsättningarna för detta skulle på 
så vis kunna tolkas försämras när antalet barn i gruppen upplevs för 
högt av förskollärarna. Alvestad et al. (2013) beskriver i likhet med det 
vikten av att förskolläraren ges tid till att interagera med det enskilda 
barnet då det är kopplat till barns välbefinnande. 
 

Det visar sig i resultatet att större delen av förskollärarna upplever det 
svårt att finna tid att möta det enskilda barnet, när barngruppen 
upplevs stor, relaterat till antal och sammansättning. Enligt Skolverkets 
rapport (2016a) så upplevs och bedöms storleken på barngruppen av 
förskollärare när det kommer till själva utförandet av uppdraget med 
barnen och även de förordningar de har att hålla sig till. Det skulle 
kunna kopplas till studiens resultat där det framkommer att desto fler 
barn att överblicka i verksamheten, desto svårare upplever 
förskollärarna att tillfällen ges till att möta upp de behov och önskningar 
barn har, vilket visar sig ge avtryck i hur förskollärarna upplever att de 
lyckats med sitt uppdrag. En del beskriver, vilket även Pramling 
Samuelsson et al. (2014a) lyfter gällande förskollärares ökade 
arbetsbelastning, att de många gånger, även genom reflektion i 
efterhand, upplever att de inte hinner se och möta barnen i den 
omfattning de borde eller önskade, många gånger med känslan av att 
inte räcka till, enligt studiens resultat. Det kan å ena sidan visa på att 
förskollärare är stressade och inte hinner med en verksamhet med 
många barn, vilket också Pramling Samuelsson et al. (2015b) redogör 
för. Å andra sidan beskriver en del förskollärare i vår studie att det är 
viktigt med kunskap gällande hur verksamheten ska planeras, 
organiseras och struktureras när det handlar om att bedriva 
läroplansarbete i en barngrupp, särskilt i en med ett högt antal barn. 
Alvestad et al. (2013) beskriver i likhet med detta att det behövs 
erfarenhet och lyhördhet hos förskollärare för att kunna ta tillvara på de 
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förutsättningar som ges för att kunna skapa en harmonisk lärandemiljö, 
vilket då en del av förskollärarna i studien upplever att förskollärare 
kan ha bättre eller sämre förmåga till. 

Organisation och struktur - en förutsättning för att möjliggöra 

förskolans uppdrag 

I resultatet av vår studie framkommer det att barngruppens 
sammansättning av individer har stor betydelse för förskollärarnas 
arbetssituation i förhållande till storleken på barngruppen. Detta visar 
på, enligt vår tolkning, att inte bara antalet barn är avgörande för hur 
förskollärarna upplever storleken på barngruppen utan också vilka 
individer som ingår i densamma, vilket Pramling Samuelsson et al. 
(2015b) också visar på i deras studie. 
 

När förskollärarna i studiens resultat organiserar försöker de utgå från 
barnens intressen och behov. Det nämns i studiens resultat att de yngre 
barnen har större behov av närhet vilket, exempelvis kan handla om att 
sitta i knä, för att känna trygghet. Men även med de äldre barnen så 
framkommer det att det ibland kan vara svårt att organisera, då de 
barnen oftare är i behov av fler kamratrelationer, vilket kan skapa 
utmaningar hos förskollärarna i hur de ska organisera grupperna. 
Många gånger handlar utmaningarna om kunskaper om barns olika 
individuella egenskaper och vilka förutsättningar som ges. Exempelvis 
nämns tillgång till lokaler flertalet gånger i studien som en viktig 
förutsättning där förskollärare och barn har möjlighet att dela upp sig 
och på det viset kan skapa en lugnare atmosfär inom barngruppen och 
verksamheten. Likaså Sheridan et al. (2009) lyfter att kunskaper om 
barns egenskaper är viktiga för att fördjupa barns läroprocesser i 
samvaro med andra. Det framgår att en förutsättning förskollärarna 
använder sig av är möjligheten att dela upp barngruppen i mindre 
grupper och genom det organisera barnen utifrån deras enskilda 
individualiteter. 
 

Att dela upp den befintliga barngruppen i mindre grupper är något 
förskollärarna i studiens resultat använder sig av för att på det viset 
skapa bättre förutsättningar i att kunna uppmärksamma det enskilda 
barnet i verksamheten men även för att skapa en lugnare lärmiljö att 
utföra sitt uppdrag i. Detta lyfter även Pramling Samuelsson et al. 
(2015b) som ett tillvägagångssätt för förskollärare att kunna möjliggöra 
möte med det enskilda barnet i gruppen. Detta skulle kunna tolkas som 
en möjlighet för förskollärarna att kunna skapa förutsättningar för att 
utföra sitt uppdrag, vilket i sin tur kan uppfattas ställa krav på förmåga 
till organisation och struktur hos den enskilde förskolläraren och utöver 
det kunskap om barns individuella egenskaper då det bidrar till vilken 
sammansättning av barn som de indelade grupperna ska bestå av. 
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Förmågan att planera, organisera och strukturera, beskrivs i studiens 
resultat som en förmåga vissa förskollärare har mer eller mindre av, 
vilket i sig skulle kunna tolkas påverka de förutsättningar som finns för 
att kunna nå de strävansmål som planerats i förhållande till det antal 
och sammansättningen av barn de har i barngruppen. Detta bekräftas av 
Skolverket (2016a) som lyfter att förutsättningarna för barns lärande 
ligger mycket hos förskollärare och hur hög kompetens och intresse de 
visar för att kommunicera med barnen, utmana dem och organisera för 
en god lärandemiljö. Alvestad et al. (2013) visar dock på faktorn att 
barngrupper med högt antal barn, särskilt i de yngre åldrarna, av 
många förskollärare upplevs svårare att organisera vilket i sin tur kan 
leda till att verksamheten blir mer styrd och strukturerad för att 
fungera. En aspekt som visar sig utav detta, enligt Alvestad et al. (2013), 
är att barns möjlighet till delaktighet och inflytande minskar, då det till 
största del är förskollärare som styr vad som sker i verksamheten. Det 
skulle då kunna uppfattas som att utifrån den aspekten, barns minskade 
delaktighet och inflytande, och kopplat till förskollärarnas uppdrag, så 
kolliderar strävansmålen i läroplanen med Barnkonventionens 
(UNICEF, 2009) det bästa för barnet, då barns röster hörsammas mindre 
i en alltför styrd verksamhet. Å ena sidan tolkar vi att detta skulle kunna 
bero på att organisation och struktur antingen inte ges förutsättningar 
att användas på grund av för lite kunskap och erfarenhet hos 
förskollärarna. Å andra sidan skulle det kunna tolkas bero på att 
sammansättningen och ett för högt antal barn i barngruppen försvårar 
organiseringen. I likhet med Alvestads et al. (2013) studie visar det sig i 
vårt resultat att det upplevs svårare att organisera kring de barngrupper 
med högre antal barn då även sammansättningen av barn har en stor 
betydelse för hur förskollärarna organiserar för barns lärande. Detta 
uttrycker även förskollärare i en studie av Pramling Samuelsson et al. 
(2015b). Barns olika individuella egenskaper och andra faktorer som 
ålder, kön, utvecklingsnivå, fysisk miljö, social bakgrund, språk visar sig 
vara faktorer som flertalet av förskollärarna i vår studies resultat lyfter, 
precis som Skolverket (2016a) gör, vilket kan påverka dem i hur de 
organiserar sitt arbete med barngruppen och sitt uppdrag. 
 

Sannolikt är det så att förskollärarnas upplevelser av att kunna se det 
enskilda barnet och utföra sitt uppdrag i enlighet med barnets bästa 
påverkas av hur högt antal barn det är i barngruppen. Troligtvis 
genererar ett högt antal barn färre möten och tid med det enskilda 
barnet för förskollärarna. Detta upplevs av förskollärarna försvåra 
möjligheterna att möta upp de behov och intressen barnen har, vilket är 
ett strävansmål och ingår i förskollärarnas uppdrag. En slutsats som kan 
dras är att det finns flera andra faktorer som sannolikt påverkar denna 
upplevelse av att barngruppen uppfattas som stor och sannolikt handlar 
det om exempelvis förskollärarnas kunskap och förmåga att planera, 
organisera och strukturera barngruppen i förhållande till 
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läroplansarbetet, sammansättningen av barn och antalet barn i 
barngruppen. 
 

Förskollärarnas uppfattningar om arbetssituationen i 
förhållande till barngruppens storlek 

I resultatet av de analyserade intervjuerna har det framkommit att 
arbetssituationen för förskollärarna gällande antal barn i barngruppen 
uppfattas på olika sätt hos de intervjuade förskollärarna. Viktigt att ha i 
åtanke menar vi är att varje förskollärare som intervjuats i denna studie 
bär på en egen historia som individ och utifrån det tolkar vi att deras 
upplevelse som pedagog i verksamheter på detta vis även influeras av 
det individuella, att det med andra ord påverkar perspektivet som 
förskollärare hos var och en och hur de upplever saker och ting. 
 

Organisera för tid - Tid för att organisera 

Tid är en faktor som flertalet av förskollärarna i studiens resultat 
nämner som bristvara när det gäller utförandet av sitt uppdrag och 
särskilt när det handlar om det enskilda barnet. Flertalet av 
förskollärarna nämner i resultatet i vår studie att så mycket annat tar tid 
att utföra i verksamheten, såsom administrativt arbete, den vardagliga 
omsorgen och övrigt arbete vilket de upplever tar tid från barnen. En av 
förskollärarna nämner särskilt göromål som egentligen ligger på andra 
yrkesroller att utföra, såsom köksuppgifter och bestyr gällande 
fastigheten. Tid är något som även förskollärare i en studie gjord av 
Pramling Samuelsson et al. (2015b) uttrycker är en bristvara och en 
viktig aspekt för att lyckas med sitt uppdrag. 
 

Omsorgen av barnen beskrivs enligt Pramling Samuelsson et al. (2014b) 
som en del i verksamheten som kräver mycket av förskollärares tid i 
barngrupper bestående av ett högt antal barn. Detta i sig påverkar att 
andra delar av verksamheten, exempelvis att planerade pedagogiska 
aktiviteter, får stå tillbaka, enligt författaren. Sheridan (2009) beskriver 
detsamma och tar även upp att större barngrupper ökar stressen hos 
förskollärare genom de ökade ljudnivåerna och den mindre ytan för 
barnen att samsas på, vilket även Pramling Samuelsson et al. (2015b) 
redogör för i sin studie. I likhet med det forskningen visar, framkommer 
det i vårt resultat, att planerade aktiviteter ibland får ställas in på grund 
av ett högt antal barn eller på grund av frånvaro av ordinarie personal, 
med eller utan vikarie. Samtidigt beskriver andra av förskollärarna att 
de till största delen uppfattar att det handlar om hur de själva och i sitt 
samarbete inom arbetslaget organiserar sitt arbete och möter upp 
barnen, inte att det alltid beror på det höga antalet barn. Skolverket 
(2016a) beskriver i likhet med det att arbetssätt, organisation och 
struktur är betydelsefullt för att det läroplansinriktade arbetet ska 
fungera bra och att det då kan fungera bra med ett högre antal barn. 
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Förskollärares tolkning av läroplanen betydande för verksamhetens 

utformning 

Martin Korpi (2015) beskriver att läroplanen lämnar utrymme för 
förskolans personal när det gäller utformning och tolkning av dess 
strävansmål, det vill säga hur de bedriver läroplansarbetet. En tänkbar 
förklaring, utifrån studiens resultat, till förskollärarnas upplevelse av 
barngruppers storlek i relation till arbetssituationen, skulle då kunna 
vara att de har olika ambitions- och kunskapsnivåer och att de därför 
tolkar läroplanen på olika sätt. Det i sin tur skulle kunna tolkas som att 
en del av förskollärarna möjligtvis sätter för högt ställda strävansmål i 
förhållande till sammansättning och antal barn i barngruppen, att 
strävansmålen inte är realistiska för förskollärarna att utföra i 
förhållande till barngruppens storlek och sammansättning. Samtidigt 
visar resultat också på att en del av förskollärarna upplever att de måste 
sänka sin ambitionsnivå för att orka med, men upplever sig då inte 
tillfredsställd med sitt arbete. Pramling Samuelsson (2014b) beskriver i 
likhet med vårt resultat att förskollärare upplever sin arbetssituation 
som stressig och att de inte upplever sig tillfredsställda med sitt utförda 
arbete i förhållande till sitt uppdrag. Detta skulle kunna uppfattas, 
utöver upplevelsen av ett högt antal barn, som en tänkbar följd av för 
högt ställda strävansmål i förhållande till antal barn i barngruppen och 
dess sammansättning, enligt vår tolkning. 
 

Skolverket beskriver i texten Allmänna råd för förskolan (2016b) ett 
riktmärke för barngruppers storlek i förskolan, gällande antal barn, 
vilket ger stöd till verksamheter för hur barngrupper bör sättas 
samman. Det kvarstår dock att det endast är en vägledande 
rekommendation och inget som är lagbundet. Däremot är det lagbundet 
att huvudmannen har ansvar för att ordna lämplig sammansättning och 
storlek på barngrupperna och en bra miljö i övrigt för dem att vistas i 
enligt Skollagen 8.e kap, §8 (Sverige, 2016). Med andra ord styr 
huvudmannen, det vill säga förskolechefen och högre instans på 
kommunen, hur stort antal barn som barngrupperna ska bestå av 
(Skolverket, 2016a). I och med beslutstagande på högre nivåer inom 
kommunen så tolkar vi i resultatet att det ger förskollärarna få 
möjligheter att påverka antalet barn i en barngrupp, vilket även 
Sheridan (2009) och Pramling Samuelsson et al. (2015b) tar upp i sina 
studier. I likhet med det visar även Mårdsjö Olsson (2010) på att 
strukturella faktorer överlag i förskolan är svåra för förskollärare att 
påverka. Resultatet i studien visar däremot, enligt vår tolkning, att 
förskollärarnas möjlighet att kunna påverka sin arbetssituation upplevs 
ske genom ett väl fungerande och lyhört samarbete i arbetslaget, för att 
möjliggöra de förutsättningar som krävs för att på bästa sätt bedriva en 
fungerande verksamhet i en stor barngrupp. 
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Kvalitet i förskolan relateras till flertalet faktorer 

I studiens resultat framgår det att kvalitet relateras till ett flertal faktorer 
i verksamheten. Det handlar om att barnen är trygga, trivs och upplever 
förskolan som lustfylld och rolig, att de tycker att det är meningsfullt att 
gå i förskolan. En annan aspekt är att föräldrar känner sig trygga med 
att lämna sitt barn på förskolan och är nöjda med hur verksamheten 
bedrivs. Samtidigt lyfts det i studiens resultat hur viktigt det är för dem 
själva i sin yrkesroll som förskollärare att känna sig tillfredsställda när 
de slutar för dagen, utifrån det som de ger till barnen och verksamheten 
och det är något som Pramling Samuelsson (2014b) beskriver försvåras 
om förskollärare har svårt att hinna med att utföra sitt uppdrag. Det 
framgår att förskollärarna upplever att det är viktigt att de hunnit se alla 
barn och funnits där för dem, att det ger dem en inre känsla av 
tillfredsställelse och därmed kvalitet, enligt vår tolkning. 
 

Kvalitet i förskolan är något som samtliga intervjuade förskollärare i 
studien upplever som viktigt. Att vara riktad mot samma mål i 
arbetslaget kan ses som att arbetslaget har en samstämmig uppfattning 
gällande subjektiv kvalitet i verksamheten, enligt Kärrby (2001). Detta 
kan tolkas vara avgörande för skapandet av en kvalitativ verksamhet då 
det utifrån studien och tidigare forskning visat sig att samarbete, 
gemensamma mål och ambitioner för verksamheten är avhängig dess 
resultat. 
 

För att kunna planera och genomföra en kvalitativ verksamhet har det i 
resultatet av studien framkommit att samarbete i arbetslaget är en viktig 
aspekt. Det är viktigt att arbetslaget har en samlad syn på barngruppen 
och gemensamma ambitioner och mål. Sandell och Nyrén (2013) 
beskriver olika uppfattningar om vad som är en god kvalitativ 
verksamhet och att det ofta är beroende på vem som granskar den och 
vilka preferenser den har för att en verksamhet ska kunna kalla sig 
kvalitativ. Detta tolkar vi kan försvåra samarbetet i arbetslaget då en 
samlad syn på vad god kvalitet är blir avhängig de mål som sätts upp 
för verksamheten. Detta arbete underlättas följaktligen inte då 
läroplanen lämnar stort utrymme för förskollärarna att tolka de 
strävansmål som den ger uttryck för, vilket även Martin Korpi (2015) 
och Skolverket (2016c) också lyfter. Studiens resultat visar på hur viktigt 
samarbetet är inom arbetslaget för att det ska kunna bedrivas en 
samstämd verksamhet där alla strävar i samma riktning och känner 
arbetsglädje. Detta är något som även Sheridan et al. (2009) beskriver 
som viktigt för en hög kvalitet i förskolan. 
 

Arbetsglädje uttrycks komma ifrån ett harmoniskt arbetslag, vilket vi 
tolkar är källan till förskollärares engagemang för sitt yrke och uppdrag, 
vilket Skolverket (2016a) också ger uttryck för. Finns inte engagemanget 
så menar vi likt flera förskollärare i studiens resultat att då kommer inte 
förskollärarens fulla potential av kunskap och erfarenheter ut till sin 
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fulla rätt. I sammansättningen av ett arbetslag är det då viktigt med en 
chef som är lyhörd för sina anställdas åsikter och önskemål. Studiens 
resultat visar på att om förskollärarna mår bra så fungerar 
verksamheten bra. Skolverket (2016a) framhåller att förutsättningarna 
för barns lärande handlar mycket om förskollärares kompetens, 
engagemang och intresse för barns lärande och utveckling. Författaren 
menar att detta påverkar förskollärarens sätt att utmana, inspirera och 
skapa en lustfylld verksamhet för barnen (ibid.) vilket också lyfts som 
betydelsefullt i vårt resultat. 
 

En möjlig slutsats som kan dras gällande förskollärarnas arbetssituation 
är att många faktorer påverkar deras arbete i förskolan. Sannolikt 
behöver förskollärarna tid för att organisera samt kunskap och förmåga 
i att  organisera. Detta för att skapa förutsättningar för att finna tid, 
vilken i studien har framkommit som en viktig faktor i möjliggörandet 
av en kvalitativ verksamhet där det med sannolikhet skapas goda 
förutsättningar för förskolläraren att utföra sitt uppdrag. Troligtvis ger 
detta i sin tur förskollärarna goda förutsättningar för att uppleva sig 
tillfredsställd med sin arbetssituation. 
 

Sannolikt skapar stora barngrupper stress hos förskollärarna och 
troligtvis påverkar även barngruppers storlek förskollärares tolkning av 
läroplanens mål utifrån den ambitionsnivå arbetslaget anammar. Har 
arbetslaget däremot inte en gemensam syn på verksamhetens 
ambitioner och mål skapas sämre förutsättningar för att utföra 
uppdraget på ett för barnen gynnande sätt och därmed minskar 
kvaliteten därefter. För att skapa god kvalitet i förskolan krävs således, 
utifrån studiens resultat, ett arbetslag som har en god förmåga till att 
samarbeta och som ser på verksamheten med en gemensam målbild. 
Detta för att skapa en lustfylld, meningsfull och rolig verksamhet där 
barnen vill vara, lära och utvecklas. 
 

Sammanfattning och vidare forskning 

Vi har utifrån studiens resultat funnit att det finns många faktorer 
gällande vad som påverkar förskollärares upplevelse av barngruppens 
storlek i relation till utförandet av läroplansuppdraget. Precis som 
Skolverket (2016a) beskriver har vi funnit att det finns andra faktorer än 
endast antalet barn i barngruppen som visar sig ha betydelse för 
kvaliteten i verksamheten och för barns lärande. Faktorer såsom 
barngruppens sammansättning, förskollärares kompetens, intresse för 
interaktion med barnen, förmåga att utmana dem, samarbete i 
arbetslaget och förmåga gällande att organisera och strukturera 
verksamheten. På det viset kan verksamheten ses som en kedja av 
påverkande faktorer och genom det uppfattar vi det som att utöver ett 
högt antal barn i barngrupper så är dessa faktorer, bland andra, var för 
sig viktiga länkar för att kedjan ska hålla ihop. Om en länk fattas så 
fungerar inte verksamheten lika tillfredsställande vilket i sin tur ger 
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avkall på kvaliteten i förskolan. Därför menar vi att det är viktigt att se 
över var den möjligt “felande” länken finns för att kunna åtgärda eller 
skapa förutsättningar för en fungerande verksamhet där kvalitet 
upplevs i alla delar av verksamheten. Det vill säga, hos barnen, 
förskollärarna, föräldrarna och för förskolechefen. 
 

Intresset för denna studie grundades i det beslut om riktmärke för 
barngruppers storlek som tagits fram av regeringen. Vidare vore det 
intressant att undersöka hur detta riktmärke på längre sikt påverkar 
utvecklingen av förskollärares arbete i barngrupper i förskolans 
verksamhet och i sin tur hur det påverkar det enskilda barnets lärande 
och utveckling. 
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 BILAGA 1 
 

Missiv intervjupersoner 

 

Sollefteå 2016-11-04 

 

Hej! 
 

Vi heter Amanda Axelsson och Gunilla Hägglund och vi studerar just 
nu sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete och kommer att 
handla om barngruppers storlek och sammansättning. 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter kring barngruppers storlek och sammansättning i 
förskolans verksamhet, i relation till förskollärares uppdrag. Genom att 
ta del av detta hoppas vi på att kunna öka förståelsen av barngruppens 
storlek och sammansättnings påverkan av förskollärares arbetssituation. 
 

Vi har valt att undersöka detta genom intervjuer med förskollärare för 
att på det viset få fatt i era uppfattningar om detta. Intervjun kommer att 
genomföras tillsammans med en av oss, vilket du tidigare fått 
information om. Undersökningen kommer att genomföras i enlighet 
med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket innebär att 
undersökningen är frivillig och intervjun kan när som helst avbrytas. 
Deltagandet i studien kommer att behandlas konfidentiellt vilket 
betyder att materialet kommer att avidentifieras och namn, både på 
personer och verksamheter kommer att vara fingerade. Materialet 
kommer endast att användas i ändamål för studiens syfte. 
 

Vår förhoppning är att just du vill delta i vår studie, det skulle vara en 
stor hjälp för oss. Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar 
inför intervjun. 
 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Axelsson & Gunilla Hägglund 

 

Amanda: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 07x-xxx xx xx 

Gunilla: xxxxxxx@xxxxx.xxx 07x-xxx xx xx 

 

  



  

 

 

 BILAGA 2  

 

Missiv förskolechefer 

 

Sollefteå 2016-11-04 

 

Hej! 
 

Vi heter Amanda Axelsson och Gunilla Hägglund och vi studerar just 
nu sista terminen på förskollärarprogrammet vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete som kommer att 
handla om barngruppers storlek och sammansättning. 
 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar och 
erfarenheter kring barngruppers storlek och sammansättning i 
förskolans verksamhet, i relation till förskollärares uppdrag. Genom att 
ta del av detta hoppas vi på att kunna öka förståelsen av barngruppens 
storlek och sammansättnings påverkan av förskollärares arbetssituation. 
 

Vi kontaktar dig eftersom vi tillfrågat en eller flera förskollärare inom 
ditt rektorsområde angående deltagande i vår studie och vill härmed 
informera dig som förskolechef om detta. 
 

Vi har valt att undersöka vårt problemområde genom intervjuer med 
förskollärare, för att på det viset få fatt i olika uppfattningar och 
erfarenheter gällande studiens syfte. Intervjun kommer att genomföras 
tillsammans med en av oss enskilt under v. 45 eller v.46. 
Undersökningen kommer att genomföras i enlighet med 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer, vilket innebär att undersökningen är 
frivillig och intervjun kan när som helst avbrytas. Deltagandet i studien 
kommer att behandlas konfidentiellt vilket betyder att materialet 
kommer att avidentifieras och namn, både på personer och 
verksamheter kommer att vara fingerade. Materialet kommer endast att 
användas i ändamål för studiens syfte. 
 

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar! 
 

Med vänliga hälsningar 

Amanda Axelsson & Gunilla Hägglund 

 

Amanda: xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx 07x-xxx xx xx 

Gunilla: xxxxxxx@xxxxx.xxx 07x-xxx xx xx 



  

 

 

 BILAGA 3 
 

Intervjufrågor 

 

 

 Vilka erfarenheter har du av olika gruppkonstellationer och 
sammansättningar? Berätta om dina erfarenheter! 

 

 Hur resonerar du som förskollärare kring barns lärande och 
utveckling i förhållande till antalet barn i verksamheten? 

 

 Hur kan gruppen påverka ditt möte med det enskilda barnet? 
 

 Hur tänker du kring organisering av barngrupper i förhållande till 
antalet barn? Anpassas barngruppens sammansättning efter de 
aktiviteter som planerats? 

 

 Hur tänker du kring organisation av verksamheten i stort i 
förhållande till antalet barn i gruppen. (Personaltäthet) 

 

 Hur tänker du kring organisering av den dagliga verksamheten när 
det gäller barngruppen och antalet barn? (Bortfall sjuk/lediga barn, 
bortfall personal) 

 

 Vilka tankar har du kring en lämplig barngrupp? 
(antal barn, sammansättning, ålder, språk, barn i behov av stöd 

o.s.v. Vilka kriterier bör uppfyllas för att skapa goda förutsättningar för att 
genomföra ditt uppdrag, vilka faktorer kan påverka det?) 

 

 Hur upplever du möjligheterna till förverkligandet av läroplanens 
strävansmål i förhållande till antalet barn i barngruppen? 

 

 På vilket sätt upplever du att din kompetens har betydelse för 
utförandet av ditt uppdrag i relation till antalet barn i barngruppen? 

 

 Hur ser du på personaltätheten i förhållande till antalet barn och 
sammansättning i relation till ditt uppdrag? Vad har du för 
erfarenheter kring det? 
(Stor barngrupp=många pedagoger, Liten barngrupp=få pedagoger) 
 

 Hur ser du på din roll som förskollärare i relation till 
verksamhetens kvalitet? 

 



  

 

 

 Vilka konsekvenser kan en för stor barngrupp utmynna i, för dig 
som förskollärare? (för stor utifrån förskollärarens egna 
upplevelser och referensramar) 

 

 Vilka konsekvenser kan en för liten barngrupp få på samma sätt? 
 

 


