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Förord  
När vi började förskollärarprogrammet hösten 2015 kändes det väldigt långt fram till den dagen då vi 

skulle ta vår lärarexamen. Idag är vi i mål med vår utbildning och tillsammans har vi stöttat varandra 

genom åren som gått. Inför detta arbetet var vi tidigt överens om att vi skulle skriva examensarbetet 

tillsammans och när vi väl började kursen tog processen fart och vi hittade ett gemensamt 

intresseområde. Att vi fastnade för att undersöka hur pedagoger på förskolan organiserar 

verksamheten för att skapa lärtillfällen, grundar sig i att vi båda har tidigare erfarenheter från förskolans 

verksamhet både som yrkesverksamma och som föräldrar. Utifrån vårt uppdrag i läroplanen, våra 

tidigare erfarenheter och det vi fått med oss under vår utbildning så kändes det för oss oerhört viktigt 

att få kunskap om och hitta möjligheter för att skapa lärtillfällen. Vi har under processens gång hela 

tiden arbetat tillsammans, allt från att diskutera aktuell forskning för studien, gemensamt letat litteratur 

och artiklar till att sedan sammanställa och skriva hela arbetet. Under skrivprocessen har det inneburit 

att vi suttit tillsammans och hela tiden haft en dialog om det som skrivits för att vi båda skulle känna 

att vi var ägare till detta arbete. Det som vi gemensamt valt att inte göra tillsammans är våra 

observationer och intervjuer för att vi ville få möjlighet att undersöka flera pedagogers tankar om det 

valda ämnet. Det handlar även om att vi kände att tiden inte skulle räcka till för att göra det tillsammans. 

Processen har inneburit många timmars tankar, skratt, funderingar, ställningstaganden, diskussioner 

med mer och allt detta känner vi har utvecklat oss till de vi är idag.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Håkan Karlsson, de förskolor, barn och pedagoger som på 

ett eller annat sätt varit delaktiga i studien, alla våra tidigare lärare som olika sätt bidragit till den 

kunskap vi har idag, våra familjer och andra som vi bollat tankar och idéer med kring arbetet.  
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Abstrakt  
 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan organiserar verksamheten utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning för att skapa en verksamhet där barnen ges möjlighet till 

lärtillfällen. Vilka ställningstaganden tar pedagogerna när de organiserar verksamheten och vad är 

deras syfte med de val de gör? Denna studie bygger på metodtriangulering vilket i detta fall har 

inneburit observationer och kvalitativa intervjuer med förskollärare. I den här studien är resultatet 

bearbetat med inspiration av hermeneutiken, vilket innebär att den insamlade datan endast har tolkats 

och försökt förstås. Studien har genomförts på två olika kommunala förskolor i en kommun i mellan 

Sverige. Resultatet visar att enligt pedagogerna så har gruppens sammansättning större betydelse än 

antalet barn i gruppen. Utifrån sammansättningen av barn så väljer pedagogerna att organisera 

verksamheten så att det på olika sätt skapas lärtillfällen för barnen. Pedagogerna väljer i första hand att 

organisera barngruppen utifrån ålder för att lättare kunna anpassa aktiviteterna så att barn ges 

möjlighet till utveckling och lärande i en inspirerande lärmiljö. Något som framkom i resultatet var att 

barns vistelsetid på förskolan var en bidragande orsak till vilka ställningstaganden pedagogerna tog 

vid indelning av barngruppen. Vi hoppas med denna studie kunna inspirera verksamma pedagoger till 

att förstå vikten av att dela barnen i mindre grupper under dagen, för att på så sätt ge varje barn tid och 

möjlighet till utveckling och lärande. 

 

Nyckelord: Barngruppens sammansättning, barngruppens storlek, förskolan, lärtillfällen, organisation, ålder 
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Introduktion  

Inledning  

En aktuell fråga i dagens samhälle är hur stora barngrupperna är i förskolan. Det är en fråga som 

diskuteras både bland föräldrar men även hos de pedagoger som är verksamma inom förskolan. 

Eftersom vi snart kommer ut i verksamheten så finner vi det intressant och aktuellt även för oss, att 

undersöka hur barngruppens storlek och sammansättning påverkar den dagliga verksamheten på 

förskolan. Att vi blev intresserade av att undersöka just detta fenomen handlar om att vi båda har 

tidigare erfarenheter från förskolan, både som föräldrar och som yrkesverksamma. Vårt 

forskningsobjekt blir utifrån detta att undersöka hur pedagogerna på förskolan organiserar 

verksamheten för att skapa lärtillfällen. Nedan kommer vi att ge er en kort introduktion i vad som kan 

vara aktuellt för ämnet för att sedan fördjupa oss i bakgrunden.  

 

Forskning visar att antalet barn ökar konstant i barngrupperna på förskolan (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2016). Med det i åtanke känns det viktigt att fundera kring hur pedagogerna i 

förskolan organiserar verksamheten. “Den 12 mars 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag 

(U2015/1495/S) att återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan” (Skolverket, 2016, s. 5). 

Rapporten finns och meningen med den är att återigen införa en rekommendation för barngruppens 

storlek, samtidigt så visar Rosenqvist (2014) studie på motsatsen, det vill säga att barngrupperna istället 

ökar på förskolorna. I rapporten kan de inte exakt säga vad som är en idealisk barngrupp. Det har 

däremot framkommit i rapporten att 15 barn och 3 pedagoger eller 10-12 småbarn och 3 pedagoger är 

eftersträvansvärt. Samtidigt tar Skolverkets rapport upp att det mer handlar om gruppens 

sammansättning än antalet barn. Barngruppens sammansättning är också något som tas upp av 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) och även det är något som har betydelse för hur 

pedagogerna organiserar verksamheten. Med sammansättning menar vi vilka barn som ingår i gruppen 

och där kan ålder, kön och särskilda rättigheter ha betydelse för hur pedagoger väljer att organisera 

verksamheten. Samtidigt ökar också det enskilda barnets vistelsetid på förskolan, vilket inte gör 

barngruppen numerärt större men det medför att pedagogerna idag har en full barngrupp över hela 

dagen. Tidigare var det många barn som gick kortare dagar. Att barns vistelsetid har ökat är något som 

är generellt i hela Sverige men det framkommer att det finns variationer mellan kommuner. Williams 

et al., (2016) tar upp att det är upp till varje kommun att fatta beslut om antalet barn i barngrupperna 

på förskolan, men det viktigaste är att utgå från varje barngrupps bästa. Hur gör de verksamma 

pedagogerna idag och hur upplever de verksamheten? Finns det faktorer som påverkar deras val? Det 

är något som vi finner intressant och som vi även kommer att undersöka närmare i den här studien. 

 

I Pramling Samuelsson et al., (2015) forskning så uttrycker förskollärarna att de utifrån barngruppens 

storlek behöver anpassa verksamheten och arbetssätt så att de kan nå de olika målen i läroplanen 

(Skolverket, 2018). En av de viktigaste kompetenserna som en förskollärare behöver är att hantera 

grupper av barn. För verksamma förskollärare är det en ständig utmaning att se varje enskilt barn, 

stimulera denne i dess utveckling, dokumentera barnets framsteg och hinna berätta för föräldrar om 

vad deras barn gjort under dagen. Utifrån våra tidigare erfarenheter och utifrån vårt uppdrag i 

läroplanen så känns det viktigt att försöka få kunskap om hur pedagoger kan skapa möjlighet till 

lärtillfällen i förskolan. 

 



 

 

5 

Att barn är tillsammans i grupp hela dagen både i större och mindre grupper är vardagen på förskolan. 

Barnen delar själva in sig i grupper eller blir indelade av pedagogerna. Att pedagogerna väljer att dela 

barnen i grupper kan ha olika syften, dels för att skapa möjligheter till olika lärtillfällen såsom till 

exempel 5-årsgrupp, temagrupper eller andra former av tvärgrupper. Lärtillfällen kan i detta 

sammanhang förstås som de olika situationer där barn på ett eller annat sätt tillägnar sig kunskap. Det 

kan vara ett kunskapsutbyte mellan barn-barn, barn-vuxen eller där barnet själv upptäcker saker genom 

att det utför en handling t.ex. bygger med klossar och tornet rasar. Andra tillfällen där barngruppen 

delas in är vid rutinsituationer eller måltider. Rutinsituationer kan vara exempelvis påklädning, 

tvättning och blöjbyten. Även i rutinsituationer kan ett lärande ske. I läroplanen (Skolverket, 2018) står 

det att verksamheten bör organiseras så att den utmanar och stimulerar varje barns utveckling och 

lärande på ett lustfyllt sätt. Pedagogerna som arbetar i verksamheten ska stödja samt ge barnet möjlighet 

att samspela med andra barn på förskolan. Barnen ska också ges möjlighet att träna sin förmåga att 

fungera i gruppen och lära sig att hantera eventuella konflikter.  

 

Det tillfrågade pedagogerna i Rosenqvist (2014) studie menar att när barngruppens storlek har ökat eller 

kanske vistelsetiden medför det att det kan bli svårare för de verksamma pedagogerna att följa det som 

står i läroplanen (Skolverket, 2018). Mycket av tiden läggs istället på omsorgsdelen och att barnen inte 

ska göra sig eller andra illa. I Rosenqvist studie tar de tillfrågade pedagogerna även upp att barn hamnar 

oftare i konflikter när det är fler antal barn i gruppen, detta utifrån att pedagogerna inte alltid hinner 

med. Det är många olika delar som har betydelse för hur verksamheten blir, vilka förutsättningar som 

ges för lärande och utveckling hos barnen samt pedagogernas upplevelse. Pedagogerna arbetar ständigt 

med en grupp barn hela dagen och då är det intressant att fundera över hur de organiserar gruppen för 

att verksamheten ska bli så bra som möjligt och för att skapa lärtillfällen för barnen. Det är något vi vill 

undersöka närmare i vår studie. I nästa avsnitt fördjupar vi oss i tidigare forskning. 

 

Bakgrund 

I den här delen kommer vi att ta upp vad tidigare forskning visat på angående barngruppens storlek, 

sammansättning och hur barngruppen organiseras på förskolan.  Den här litteraturgenomgången är 

uppdelad i fem delar vilka är, barngruppens storlek då och nu, stora barngrupper, den ideala 

barngruppen, gruppens betydelse för möjlighet till utveckling samt lärande och gruppindelning under 

den dagliga verksamheten. 

 

Barngruppens storlek då och nu 

 
När förskolan gick från att vara statlig till kommunal under 1980-talet så hände något med barnantalet 

på förskolorna. Orsaken var att kommunerna nu hade möjlighet att själva bestämma över hur de ville 

organisera och vilka ramar de skulle ha för barngruppens storlek. Under 1980-och 90-talet så ökade 

barngruppens storlek från att vara 13,8 barn till 17,5 barn till att idag vara cirka 18-21 barn per grupp i 

förskolan (Rosenqvist, 2014). Idag har alla barn enligt skollagen rätt till en plats i förskolan oavsett hur 

deras familjesituation ser ut. Barn som är 3 år eller äldre har rätt till allmän förskola fram tills dess att 

de börjar skolan. Allmän förskola innebär att barnet har tillgång till gratis förskoleplats 15 timmar i 

veckan och de följer skolans terminsplanering (Skolverket, 2018). I skolverkets statistik framkommer 

det tydligt att drygt hälften av barnen i förskolan är mellan ett och tre år. Detta medför konsekvenser 
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för hur verksamheten organiseras, arbetssätt, storleken på barngruppen och antalet pedagoger i 

verksamheten (Williams et al., 2016). Författarna menar även att vistelsetiden för barnen har ökat och 

detta kan bero på att vårdnadshavares arbetstid har ökat eller att kommunen erbjuder fler timmar till 

föräldralediga eller arbetssökande än vad som är lagstadgat. Utifrån att det skett en hel del förändringar 

under några årtionden i förskolan vad det gäller hur den är organiserad men också dess innehåll, så har 

det medfört att det ställer nya krav på hur förskolan kan struktureras och organiseras. Att villkoren för 

förskolan har förändrats har troligen en avgörande betydelse för barns lärande och uppväxt (Mårdsjö 

Olsson, 2010). 

 

Sammanfattningsvis går det att se att förskolan har nya utmaningar idag, bland annat beroende på 

barngruppens storlek men också på att vistelsetiden på förskolan har ökat, jämfört med tidigare och att 

de i sin tur kan påverka hur pedagogerna organiserar verksamheten. I nästa avsnitt kommer vi att 

beskriva vad tidigare forskning tar upp om stora barngrupper. 

 

Stora barngrupper 

 
Som vi tidigare i inledningen tagit upp handlar det om olika faktorer som påverkar ifall pedagogerna 

upplever att det är en stor barngrupp. Rosenqvist (2014) beskriver i sin studie att det är framför allt 

barngruppens sammansättning som är avgörande för hur pedagogerna upplever gruppen. Det nämns 

att barnens ålder har påverkan på hur pedagogerna upplever barngruppens storlek. Med många små 

barn i gruppen känner pedagogerna att de i första hand måste se till de yngre barnens omsorgsbehov 

och att det i sin tur påverkar de äldre barnens möjlighet att få uppmärksamhet. De tillfrågade 

pedagogerna beskriver att de känner att de har svårt att räcka till och hinna se varje barns behov i stora 

barngrupper. Rosenqvist beskriver i sin studie att är det många barn i gruppen upplevs det svårt att ha 

en överblick över vilka barn som är på förskolan, vilka de hunnit prata med eller på annat sätt 

uppmärksammat under dagen. Detta tar även Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) upp 

i sin forskning. Att inte hinna med att möta varje barn uttrycker pedagogerna som frustrerade. Dock 

förespråkar inte alla förskollärare i studien av Rosenqvist att det behövs fler vuxna i barngruppen, utan 

deras önskan är att ha färre barn att relatera till. I den tidigare nämnda studien är förskollärarnas önskan 

att kunna skapa aktiviteter som tar tillvara på varje barns intressen, utveckling och enskilda behov. Att 

barngrupperna är så stora kan innebära att det är svårt för pedagogerna att organisera verksamheten så 

att det finns aktiviteter som är individanpassade utifrån enskilda barns behov, intressen eller 

erfarenheter.  Detta kan förstås som det Williams et al. (2016) beskriver i deras studie som den 

kommunikativa lärandemiljön, vad som menas med kommunikativ lärandemiljö beskrivs i avsnittet 

gruppindelning under den dagliga verksamheten.  

 

När det är många barn i gruppen beskriver förskollärarna i Rosenqvist (2014) studie att det är svårt att 

arbeta utifrån läroplanens mål. En del både planerade aktiviteter eller spontana får ibland stå till sidan 

när det är stora barngrupper på förskolan, exempelvis att göra en utflykt eller att bara för en kortare 

stund lämna gården. Det framkom även i studien att förskollärarna upplevde att det ibland blev mer 

en form av barnpassning än pedagogisk verksamhet. Som tidigare tagits upp i inledningen framkom 

det i studien av Rosenqvist att förskollärarna upplevde att barnen i stora barngrupper allt oftare 

hamnade i konflikter. Förskollärarna beskriver att det kan finnas olika anledningar till varför det 

uppstår konflikter i barngruppen. Orsaker till detta kan vara att när det är många barn i gruppen så blir 
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det svårare för barnen att komma till ro i aktiviteterna eller att det är många barn i rörelse kan också 

vara en anledning till att det uppstår konflikter. Samtidigt blir det allt svårare för pedagogerna att hinna 

se vad som sker i de konflikter som uppstår vilket leder till att pedagogerna har svårare att hjälpa och 

stödja barnen i deras konflikthantering. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) har i sin 

studie kommit fram till att det ofta uppstår konflikter på grund utav att barnen måste hantera så många 

olika relationer i den stora barngruppen. 

 

Sammanfattningsvis visar forskningen på att pedagogerna i många fall upplever att det är svårt att 

arbeta med läroplansmålen i de stora barngrupperna. Pedagogerna upplever att de inte räcker till och 

att de inte hinner se alla barn i den stora barngruppen. I nästa del kommer vi att redogöra för vad 

tidigare forskning tar upp om den ideala barngruppen. 

 

Den ideala barngruppen 

 

I studien av Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman (2016) kunde de tillfrågade 

pedagogerna inte säga vad som är en idealisk barngrupp. Det som istället var av mer betydelse var 

barngruppens sammansättning där en åldershomogen grupp var eftersträvansvärt då pedagogerna 

ansåg att det då var lättare att anpassa verksamheten.  Även en jämn fördelning av flickor och pojkar 

sågs som en faktor som skapade harmoni i gruppen. Även om pedagogerna inte direkt kunde säga hur 

många barn de ville ha i gruppen så önskade de flesta pedagoger ett mindre antal barn. När 

barngruppen var mindre ansåg pedagogerna i den tidigare nämnda studien att de fick mer tid för varje 

barn och möjlighet till att stödja dem i deras utveckling och lärande. I Rosenqvist (2014) studie beskriver 

de pedagoger författaren tillfrågat att barngruppen inte får bli allt för liten. Är det för få antal barn i 

gruppen påverkar det barns möjlighet att interagera med varandra, att skapa kamratrelationer eller att 

leka tillsammans i grupp. Detta i sin tur kan påverka barns lärande genom att när det är få barn i 

gruppen blir det också mindre utbyten av erfarenheter mellan barnen. Åldersfördelningen kan också 

bli ojämn i en liten barngrupp vilket gjorde att pedagogerna tyckte att det blev svårare att anpassa 

aktiviteter så att det passade alla barnen. När den lilla barngruppen ställs i förhållande till den större 

barngruppen visade det sig i studien att aktiviteter som att lämna gården och utflykter var lättare i en 

mindre grupp. Däremot fanns det andra aktiviteter som var svåra att genomföra då gruppen var för 

liten. Ett exempel kan vara grupplekar som kräver flera barn. Det visade sig i Rosenqvist och Sheridan 

et al., (2014) olika studier att när det blir för få antal barn i gruppen händer det att pedagogerna känner 

sig överflödiga, istället för att vara mer med barnen ägnar de tiden till administrativa och praktiska 

uppgifter. 

 

Sammanfattningsvis visar studierna i detta avsnitt inte att det direkt finns något som definierar en 

idealisk barngrupp, däremot framkommer att det är flera faktorer som påverkar hur gruppen upplevs 

av pedagogerna. I nästa del kommer vi att redogöra för vad tidigare forskning visar på 

angående gruppens betydelse för lärandet. 

 

Gruppens betydelse för möjlighet till utveckling och lärande 

 
I en studie av Karlsson Lohmander (2014) har författaren beskrivit vilken betydelse gruppen har för 

barns utveckling och lärande. Barngruppernas storlek ökar på förskolorna och till följd av det har 
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pedagogerna allt fler barn att ta hand om. Även om det är fler barn i grupperna så är det pedagogens 

ansvar att strukturera och organisera verksamheten så att varje enskilt barn får möjlighet till utveckling 

och lärande. För att barngruppen ska fungera bra så behövs det tid för det sociala samspelet. Alvestad 

(2014) menar att i alla möten mellan människor behöver vi förhandla om våra relationer i gruppen och 

vilka regler och ramar som ska finnas. Individer i en grupp står alltid i relation till något.  Det kan 

handla om att de bara är en grupp tillsammans eller vad de gör tillsammans. Författaren menar att vara 

tillsammans i en grupp handlar mycket om att kunna visa hänsyn till varandra. Karlsson Lohmander 

beskriver att samspel mellan barn påverkar deras välbefinnande samt utveckling och lärande. En av 

förutsättningarna för ett bra lärande är att barnen interagerar med varandra eller tillsammans med en 

vuxen, samt får möjligheter att samtala både barn - barn och barn - vuxen. En av pedagogerna som 

författaren samtalat med i sin studie säger att grunden för ett målinriktat arbete mot förskolans 

strävansmål i läroplanen (Skolverket, 2018) är att gruppen är väl fungerande. Det är enligt författaren 

av vikt att komma ihåg att barns olika vistelsetid på förskolan påverkar vilka möjligheter de ges för att 

skapa relationer. Alla de tillfrågade pedagogerna i författarens studie var överens om att en väl 

fungerande grupp var en förutsättning för lärande och utveckling. Pedagogerna funderade kring hur 

de kunde använda gruppen som en pedagogisk resurs, att barnen tillsammans fick lära av varandras 

kunskaper. Detta såg pedagogerna som en möjlighet i de stora barngrupperna när de ibland kände att 

de hade svårt att räcka till för alla barn. Att barngruppen kan fungera som resurs för varandra i deras 

individuella lärande är något som även Björklund (2014) beskriver.  

 

Sammanfattningsvis så har barngruppens sammansättning och att den är väl fungerande en stor fördel 

för barns lärande och utveckling. I nästa avsnitt kommer vi att titta på vad tidigare forskning tar upp 

om hur barngruppen delas in under dagen på förskolan. 

 

Gruppindelning under den dagliga verksamheten 

 
Pedagoger organiserar verksamheten på olika sätt under dagen. Williams et al., (2016) menar att 

pedagogerna använder sig av olika strategier när de planerar och organiserar dagen och ett sätt är att 

dela in barnen i mindre grupper. Detta för att kunna hantera de olika målen de har med verksamheten, 

läroplansmålen och barns möjlighet till utveckling och lärande. Det finns en del aktiviteter som sker 

kontinuerligt på förskolan och som kan kallas för rutinsituationer. Detta kan exempelvis vara måltider, 

utevistelse, vila och på- och avklädning. En del av dessa aktiviteter sker i grupper med färre barn och 

en del deltar alla i tillsammans. Matsituationen och vilan är en sådan aktivitet där barnen blir indelade 

i mindre grupper menar författarna. Williams et al., tar upp att det oftast är under förmiddagarna som 

barnen delas upp i mindre grupper och detta görs då oavsett gruppstorlek. Under förmiddagarna är 

det enligt förskollärarna i författarnas studie störst personaltäthet och därav gruppindelningar och 

organiserad pedagogisk verksamhet under den tiden. Eftermiddagarna ägnas till stor del åt fri lek och 

det är också då barnen kan dela in sig själva i mindre grupperingar utifrån ålder eller intressen. Williams 

et al., menar att målet med gruppindelningarna skiljer sig åt mellan de förskolor de studerat. Det som 

främst framkommer är att de väljer att dela in barnen utifrån ålder för att på så vis lättare kunna arbeta 

mer temainriktat eller med ett särskilt intresseområde. En förskollärare uttrycker att det är lättare att 

arbeta med barnen och hinna se och föra en dialog med dem om det är färre barn i gruppen. Williams 

et al., har utifrån sin studie kommit fram till att det finns olika sätt att dela in barngruppen på förskolan. 

Författarna har utifrån sina studier och i dialog med pedagoger valt att titta på tre sätt på hur 
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pedagogerna kan organisera barnen i mindre grupper för att på så vis skapa möjlighet till lärande och 

barnens välbefinnande. Dessa teman är: “en lekmiljö, en aktivitetsmiljö och en kommunikativ 

lärandemiljö” (s. 113).  

 

I Williams et al., (2016) beskrivning av en lekmiljö är det barnens egen fria lek som står i centrum. 

Barnens tid på förskolan består av att leka för sig själv eller med kamrater med ett kort avbrott för 

rutinsituationer såsom samling, matsituationer och vila. De tillfällen där de är indelade i mindre 

grupper är vid vissa samlingar och vid vilan där några sover och några lyssnar på en pedagog som 

läser. Detta sätt att arbeta på handlar mycket om barns inflytande och en miljö där barnen står i fokus. 

Pedagogerna har å andra sidan inte så stort engagemang kring barnens aktiviteter och det är få 

aktiviteter som planeras så att barnen utmanas och ett lärande hos barnet sker. Förskollärarna i studien 

menar att det kan vara svårt att hinna se ett lärande mellan barnen när de är i helgrupp. Den miljön som 

i den här studien till stor del organiseras på lek handlar om ett informellt lärande där barnen får utforska 

och upptäcka världen på egen hand medan pedagogerna är lite mer passiva.  

 

Williams et al., (2016) förklarar en aktivitetsmiljö där organisationen utgår från att barnen deltar i olika 

aktiviteter. Barnen är ofta indelade i mindre grupper och syftet med det är att pedagogerna ska ha 

kontroll över barnen och vad de gör. Förskolornas olika rum är ofta inredda för speciella aktiviteter 

såsom bygg, skapande, grovmotoriska övningar och rollek och begränsade till ett visst antal barn. 

Barnen kan välja aktiviteter genom aktivitetskort och syftet med dem är att barnen ska vara delaktiga 

och utöva inflytande över sin dag på förskolan. Det som kan hända när de väljer aktivitet utifrån korten 

är att de inte får göra det de valt eftersom antalet barn är begränsat till aktiviteten eller till de olika 

rummen. Det innebär att barnen ibland får göra annat än vad de är intresserad av på grund utav att de 

kanske får välja kort sist och då är det redan upptaget på den aktiviteten. Detta sätt att arbeta på är mer 

ett verktyg för pedagogerna att organisera barnen i olika aktiviteter och dela upp dem i olika rum på 

förskolan så att de har kontroll över barnen. Pedagogerna är utplacerade i de olika rummen för att stötta 

och organisera aktiviteterna.  

 

Williams et al., (2016) beskriver det tredje sättet som är en kommunikativ lärandemiljö att pedagogerna 

organiserar barnen i verksamheten utifrån lek och lärande i en kommunikativ gemenskap. Barnen är 

ofta uppdelade i mindre grupper som är förändringsbara och de utgår från barnens intressen och deras 

förkunskaper. Pedagogerna är delaktiga i barnens lek och aktiviteter och de har då möjlighet att utmana 

dem så att situationen skapar ett lärtillfälle. Det pedagogerna behöver tänka på i det här fallet är att de 

organiserar miljön så att den bidrar till goda lärtillfällen och att de är uppmärksamma på vad barnen 

uttrycker att de är intresserade av. De arbetar med mindre grupper under hela dagen och även under 

eftermiddagen så arbetar de utifrån barnens intressen och deras förkunskaper. Förskollärarna i 

Williams et al., studie har ett kritiskt förhållningssätt och de verkar reflektera över sitt eget arbete med 

barnen och sin förståelse över hur de på bästa sätt ska skapa lärtillfällen som kan kopplas till 

läroplansmålen.  

 

Sammanfattningsvis så kan vi se att det finns olika strategier för hur pedagogerna organiserar barnen i 

den dagliga verksamheten för att skapa möjligheter till lärtillfällen. Något som även kommer fram är 

att pedagogerna väljer att dela in barnen utifrån ålder. 
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagogerna i förskolan organiserar verksamheten utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning, för att skapa en verksamhet där barnen ges möjlighet till 

lärtillfällen.  

Frågeställningar som vi använt oss av i studien är: 

 

Hur organiserar pedagogerna verksamheten? 

 

Vilka ställningstaganden tar pedagogerna när de organiserar verksamheten och vad är syftet med de 

val de gör? 
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Metod 
I den här delen presenterar vi vår ansats och de metodval vi gjort och varför vi har valt att både använda 

observation och intervju som metod för vår studie. Efter det kommer vi beskriva vilket urval vi gjort, 

vårt genomförande, de etiska övervägandena, hur vi bearbetat data, reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. Den sista delen är metoddiskussion där vi diskuterar möjliga utmaningar eller 

svårigheter. Vår studie är genomförd på två förskolor i en kommun i mellersta Sverige. 

Ansats 

Det vi undersöker i den här studien är hur pedagoger organiserar verksamheten och för att tolka och 

försöka förstå vårt insamlade material har vi inspirerats av hermeneutiken. Brinkkjær och Høyen (2013) 

förklarar att hermeneutik betyder att man tolkar en text för att sedan förklara det man tolkat och 

slutligen försöker man förstå. Texten kan i vårt fall vara transkriptioner av våra nedskrivna 

observationer och berättelser som framkom i våra intervjuer. Denna tolkningsprocess kallas för den 

hermeneutiska cirkeln vilket innebär att man hela tiden rör sig mellan del och helhet. Helheten ger 

förståelse för delen samtidigt som delen ger förståelse för helheten (Brinkkjær och Høyen, 2013). Ödman 

(2007) förklarar den hermeneutiska cirkeln som ett pussel där den som ska bygga pusslet från början 

ser en hög med pusselbitar, då kan den som ska bygga pusslet tänka att var ska jag börja? Pusslaren 

börjar därefter att sortera bitarna och upptäcker att vissa bitar har samma färg och kanske passar ihop, 

efter att ha sorterat och testat sig fram blir det tydligt att en del bitar passar ihop medan en del inte 

passar. Hen börjar se ett mönster och att fler och fler bitar hör ihop och under tiden sker en tolkning, en 

förståelse, ny pusselbit och en omtolkning och hen får en ny förståelse. Detta sker hela tiden ända tills 

den sista pusselbiten är lagd och då framkommer resultatet. Hermeneutik handlar således om 

tolkningsläran. Løkken och Søbstad (1995) menar att hermeneutiken innebär att det är “forskarens 

uppgift att finna mening, klarhet och överblick i de företeelser som studeras” (s. 21). Eftersom vi i vår 

studie var inspirerade av hermeneutiken så var vi inte ute efter att hitta rätt eller fel, istället ville vi 

försöka tolka och förstå det vi sett och upplevt vid observationerna samt det vi delgivits vid 

intervjuerna. 

 

Datainsamlingsmetod 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagogerna i förskolan organiserar verksamheten 

utifrån barngruppens storlek och sammansättning, för att skapa en verksamhet där barnen ges 

möjlighet till lärtillfällen. Vi har valt att använda oss av metodtriangulering vilket innebar att vi 

kombinerade två olika metoder, för att få olika infallsvinklar till vår studie och tillföra mer information 

än vad bara en metod hade kunnat ge. Vid användning av två metoder ger det ofta en mer komplett 

bild av det man undersöker (Eliasson, 2013). För att undersöka detta med utgångspunkt i vårt syfte och 

för att besvara våra frågeställningar, valde vi att göra observationer och utifrån det vi såg skapa 

intervjufrågor. Dessa använde vi oss av när vi genomförde våra kvalitativa intervjuer med inriktning 

mot semistrukturerade intervju med verksamma pedagoger. 
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Observation 

 

För att vi skulle få en större förståelse för hur pedagoger organiserar verksamheten på förskolan och 

försöka besvara en av våra frågeställningar valde vi att genomföra observationer. För att få en tydlig 

struktur på vad vi valt att titta på och vad vi såg hade vi skapat ett observationsschema (se tabell sidan 

15). Observationsschemat valde vi att dela in i olika kolumner som var och en tydliggjorde olika delar 

av dagen på förskolan. Att vi valt att dela in dagen i frukost, förmiddag, lunch, vila, eftermiddag och 

mellanmål gjordes utifrån att vi hade en tanke om att det i dessa situationer sker någon form av 

indelning av barngruppen.  

Observationer innebär att observatören iakttar händelser som sker i den miljön som denne valt att 

befinna sig i, samt att dokumentera det på något sätt. Vid själva observationstillfället kan observatören 

välja att vara mer eller mindre deltagande. Eliasson (2013) beskriver att det finns fyra olika 

observatörsroller där en roll är den deltagande observatören vilket innebär att observatören är 

närvarande i den miljö hen vill observera men förhåller sig passivt till deltagarna. Huvudsyftet är just 

att observera och dokumentera det som sker. Som deltagande observatör har observatören ingen 

funktion i den miljö den befinner sig i, däremot kan observatören delta i miljön för att förstå och få 

förklaringar till vad hen sett. Vi valde att genomföra våra observationer likt det Eliasson beskriver 

genom att vara en deltagande observatör. Vi hade informerat pedagogerna om att vi inte ville att de 

informerade oss om hur de organiserade verksamheten vilket innebar att vi förhöll oss passiva till de 

deltagande pedagogerna. Vi valde att enbart observera och inte delta i verksamheten. Løkken och 

Søbstad (1995) beskriver att när observatören observerar är det viktigt att ha ett fokusområde annars 

kan det bli svårt att bara se det som hen är intresserad av. Utan att vara fokuserad på ett visst område 

är det lätt att se mycket som inte är relevant för studien. Själva observationen utgör en grund för fortsatt 

bearbetning. I vår studie så var tanken när vi observerade att vi skulle ta del av hur pedagogerna 

organiserar verksamheten, som var vårt fokusområde. Våra observationer gav oss grunden för vidare 

arbete och utformning av intervjufrågor. 

Intervju 

När vi inhämtat och transkriberat observationerna så skapade vi en intervjuguide (Se bilaga 3) för att 

försöka besvara vår andra frågeställning. Genom att genomföra intervju med verksamma pedagoger 

ville vi försöka tillägna oss en större förståelse för hur pedagoger organiserar verksamheten för att skapa 

lärtillfällen. Intervjuguiden som vi skapade baserades på det vi sett i våra observationer. Under 

observationerna uppstod situationer som gjorde oss intresserade av att veta mer, vilka vi ställde frågor 

om vid intervjutillfället. Frågorna i intervjuguiden uppkom utifrån det som gjort oss intresserade vid 

observationerna, men som vi kände besvarades bättre genom en intervju. Vi valde kvalitativa intervjuer 

med inriktning mot en semistrukturerad intervju. Vid kvalitativa intervjuer är syftet att försöka förstå 

den miljö som informanten befinner sig i utifrån dennes perspektiv och erfarenhet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Enligt Dalen (2015) är en form av kvalitativa intervjuer en semistrukturerad intervju där det 

innebär att forskaren har bestämt ämnet i förväg som intervjun ska handla om, vilket vi gjort efter våra 

genomförda observationer. Även Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) menar att vid genomförande 

av kvalitativa intervjuer kan den som intervjuar anpassa frågorna vilket gör att det skapar en flexibilitet. 

Att anpassa frågorna utifrån informantens svar kan innebära att följdfrågor kan ställas för att få en större 

bredd och förståelse för det ämne som valts. För att kunna vara flexibel, ställa följdfrågor och på så sätt 



 

 

13 

få en bredd i svaren valde vi kvalitativa intervjuer med inriktning mot semistrukturerad intervju som 

metod för vår studie. Det kan i förväg vara svårt att bestämma antalet intervjuer eftersom det är svårt 

att veta hur många, i detta fall, pedagoger som har möjlighet att delta. Det finns å andra sidan inget som 

säger att fler intervjuer ger en högre trovärdighet utan det är själva innehållet i intervjuresultatet som 

blir viktigt (Kvale & Brinkman, 2014).  

  
Eliasson (2013) förespråkar ljudupptagning vid kvalitativa intervjuer då det är lätt att gå tillbaka till 

materialet när det ska transkriberas och om eventuella citat skall användas. Det är enligt författaren 

viktigt att informanten har lämnat sitt samtycke till ljudupptagning innan intervjun börjar. En nackdel 

som Eliasson tar upp är att det tar tid att skriva ut materialet från intervjun. Det kan ses kan som en 

nackdel men fördelarna med att både använda sig av ljudupptagning och anteckningar, väger högre för 

oss. Då vi fann det viktigt att kunna koncentrera oss på intervjusituationen utifrån våra överväganden 

tillfrågade vi informanterna om de kände sig bekväma med ljudupptagning. Även Eriksson-Zetterquist 

och Ahrne (2015) menar att det kan vara till fördel om anteckningar förs parallellt med ljudinspelning 

om det skulle hända något med ljudupptagningen.  

 

Urval 

Som grund för vårt urval har vi utifrån vårt syfte valt att observera och intervjua pedagoger som arbetar 

inom förskolan för att få kunskap om hur de organiserar verksamheten på förskolan.  

För kvalitativa intervjuer finns inga regler för vilket urval du gör däremot menar Eriksson-Zetterqvist 

och Ahrne (2015) att den forskningsfråga man valt ligger till grund för vilken grupp av människor det 

känns relevant att intervjua. Vid kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) att det kan vara att föredra ett 

mindre antal intervjuer än en stor mängd, då det kan bli svårt att se detaljerna i ett stort material. Ett 

antal väl genomförda intervjuer anser författaren är bättre än flera intervjuer som är mindre väl 

genomförda, det är bättre att i efterhand genomföra fler intervjuer ifall det skulle visa sig att materialet 

inte känns tillräckligt. Utifrån det Trost beskriver genomförde vi intervjuer med 6 pedagoger då vi 

kände att det var tillräckligt för vår studie samt att tiden inte medgav mer. Vi har besökt två olika 

förskolor inom samma kommun i mellersta Sverige där förskolecheferna gav oss sitt medgivande till 

att genomföra studien. De förskolor som vi valde att besöka i den här studien valdes utifrån att vi båda 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning vid dessa samt att vi vid våra verksamhetsförlagda 

utbildningar blev nyfikna på hur pedagogerna organiserade verksamheten. På de utvalda förskolorna 

har vi observerat på varsin avdelning och sedan har vi intervjuat pedagogerna som arbetar på de olika 

avdelningarna. Fem av informanterna var förskollärare och en var grundskollärare. 

 

• Informant 1 grundskollärare arbetat i cirka 7 år inom förskola 

• Informant 2 förskollärare arbetat cirka 12 år i förskola 

• Informant 3 förskollärare arbetat cirka 40 år i förskola 

• Informant 4 förskollärare arbetat cirka 12 år i förskola 

• Informant 5 förskollärare arbetat cirka 32 år i förskola 

• Informant 6 förskollärare arbetat cirka 25 år i förskola 
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Genomförande 

Vårt syfte med studien var att undersöka hur pedagogerna organiserar verksamheten utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning. För att få en inblick i hur pedagogerna organiserar 

verksamheten under förskoledagens olika situationer valde vi att observera verksamma 

pedagoger.  Detta utifrån att försöka skapa en så rättvis bild som möjligt över hur pedagogerna 

organiserar verksamheten i vardagen på förskolan. Det vill säga hur pedagogerna delar in barnen i 

grupper för att få verksamheten att fungera. Stukát (2011) menar att när forskaren i detta fall är 

intresserad av vad som verkligen sker och inte bara vad forskaren blir informerad om, är observationer 

en bra undersökningsmodell. För att sedan få en djupare förståelse och mer kunskap kring vilka 

ställningstaganden pedagogerna gör när de organiserar verksamheten samt deras syfte med de val de 

gör, valde vi att intervjua pedagogerna på de avdelningar där vi gjort våra observationer.  

Vi kontaktade först förskolecheferna för att få deras tillåtelse att kontakta avdelningarna på de olika 

förskolorna. När vi fått förskolechefernas tillåtelse skickade vi ut missiv (bilaga 1) till pedagogerna på 

förskolan. Vi tog kontakt med pedagogerna för att få deras samtycke till både observation och intervju. 

I samband med att vi kontaktade pedagogerna kom vi överens om tid för observation och sedan tid för 

intervju. Vi satte även upp ett missiv (bilaga 2) på avdelningen till barnens vårdnadshavare. Eftersom 

vi inte tittade på barnen i våra observationer utan på hur pedagogerna organiserar verksamheten fann 

vi det tillräckligt att missiv till vårdnadshavarna fanns uppsatt på förskolan.  

Innan vi gick ut på avdelningarna och observerade hade vi informerat pedagogerna om att det var hur 

de organiserar verksamheten vi var intresserade av att observera. Vi hade även bett pedagogerna att 

inte delge oss information om hur de organiserar dagen på förskolan under observationstillfället. Detta 

för att vi själva skulle kunna skapa oss en bild av hur pedagogerna gör i praktiken. Det vi såg skulle så 

småningom ligga till grund för våra intervjufrågor där vi genom samtal med de berörda pedagogerna 

fick en större inblick i vilka ställningstaganden pedagogerna gör när de organiserar verksamheten och 

syftet med de val de gör. Själva observationerna gick till så att vi följde de pedagoger som arbetade på 

förskolan och tittade på hur de organiserade verksamheten och hur de delade in barnen i grupper vid 

olika stunder under dagen. Genomgående antecknade vi det vi såg med fokus på gruppindelning och 

organisation i det observationsschema som vi utformat innan observationerna (se Tabell sidan 15). Vi 

deltog genom att göra som vi beskrivit under stycket observation som en deltagande observation 

(Eliasson, 2013).  
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Tabell 

Frukost Förmiddag Lunch Vila Eftermiddag Mellanmål       

Vi valde att följa pedagogerna under två tillfällen som spände över större delen av dagen. Vi gick till de 

olika avdelningarna på morgonen och deltog från frukost klockan 8.00 fram till mellanmålet som äts 

ungefär 14:30. Under dessa timmar hann vi med att se olika situationer på förskolan, såsom måltider, 

påklädning, samling, läs-och sovvila, utevistelser, och olika gruppverksamheter.  Sammanlagt har vi 

observerat cirka 24-26 timmars förskoleverksamhet på två olika förskolor på varsin avdelning och under 

två dagar.  

Efter observationerna har vi transkriberat och analyserat vad vi sett och utifrån vår analys utformade 

vi intervjufrågor. När vi hade formulerat intervjufrågor gick vi tillbaka till samma förskoleavdelning 

för att intervjua pedagogerna som arbetar på avdelningen. Vi hade som tidigare nämnts avtalat tid med 

pedagogerna för respektive intervjutillfälle. När vi genomförde våra intervjuer var det med 3 pedagoger 

på respektive förskola det blev sammanlagt 6 personer. Intervjuerna tog cirka 10-40 minuter och 

samtliga intervjuer spelades in på telefonen efter samtycke från informanterna. Vid intervjuerna följde 

vi intervjuguiden som vi utformat men eftersom intervjun var kvalitativ med inriktning mot 

semistrukturerad blev det naturligt att det ibland ställdes följdfrågor till informanten, för att få en så 

bred bild som möjligt. Vid en av intervjuerna uppstod tekniska problem vilket medförde att vi fick 

komplettera intervjun med ett telefonsamtal med den berörda informanten, för att säkerställa att vi 

uppfattat informanten rätt och för att få ett så rättvist resultat som möjligt. Efter att varje intervju 

genomförts så har vi enskilt transkriberat materialet. Det transkriberade materialet har vi gemensamt 

läst, analyserat, tolkat och kategoriserat för att komma fram till ett resultat.  

 

Databearbetning och analys 

Efter observationerna har vi enskilt transkriberat och sammanställt vad vi sett på de olika 

avdelningarna. Vidare har vi gemensamt läst, analyserat och kategoriserat materialet från 

observationerna. För att komma fram till de olika kategorierna har vi inspirerats av den hermeneutiska 

cirkeln och likt det Ödman (2007) beskriver har vi lagt ett pussel. För oss handlade det om att vi först 

tittade på vad vi sett under de olika delarna i vårt observationsschema (se Tabell sid 15) detta bildade 

en gemensam helhet för observationerna. Ur denna helhet och när vi diskuterade vad vi egentligen sett 

framkom olika delar som tillsammans började att bilda olika mönster och nya delar uppstod. Dessa 

delar är vad som senare beskrivs i vår resultatdel som de olika kategorierna. Efter att vi analyserat de 
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olika kategorierna med inspiration av hermeneutiken där det handlar om att tolka och förstå likt det 

Brinkkjær och Høyen (2013) beskriver, har vi försökt att beskriva resultatet utifrån våra tolkningar och 

utan att värdera. Efter genomförda intervjuer har vi enskilt transkriberat ljudfilerna för att 

sammanställa dessa. Sedan har vi gemensamt läst och analyserat transkriptionerna för att kunna 

kategorisera resultatet. Även vid databearbetning och analys av materialet från intervjuerna har vi 

inspirerats av hermeneutiken och likt det Ödman (2007) beskriver om att lägga ett pussel för att komma 

fram till ett resultat. När arbetet är godkänt kommer allt material att raderas för att på så sätt uppfylla 

Vetenskapsrådets (2017) nyttjandekrav. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2017) finns det fyra forskningsetiska principer. Dessa är: 

 

• Informationskravet vilket innebär att syftet med studien har informerats till alla deltagare innan 

studien genomförs. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter hanteras så att inte någons identitet går 

att skönja. 

• Samtyckeskravet innebär att informanten när helst den vill har möjlighet att avbryta 

deltagandet i studien. 

• Nyttjandekravet innebär att allt insamlat datamaterial endast får användas i studien.  

 

Vid genomförandet av studien följde vi de fyra forskningsetiska principerna. Detta skedde genom att 

missiv skickades ut till pedagogerna där vi beskrev vårt syfte med studien och vi informerade även om 

vetenskapsrådets principer.  

 

Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

När det i vetenskapliga sammanhang talas om trovärdighet i en studie är reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet tre viktiga begrepp. Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och mätnoggrannhet och 

det innebär att ju högre reliabilitet desto högre blir resultatets trovärdighet. Det handlar även om att 

studien skall kunna upprepas igen och att den som då utför den ska kunna komma fram till samma 

resultat (Stukát, 2011). Vi har i vår studie gjort observation och intervju med människor och då tänker 

vi att själva studiens genomförande går att upprepa. Däremot kan det bli mycket svårt att komma fram 

till samma resultat eftersom det är människor vi observerat och intervjuat i vår studie, vilka med all 

sannolikhet kan förändra sina uppfattningar med tiden. Det vill säga att även om vi intervjuar samma 

människor vid ett senare tillfälle är det inte alls säkert att vi får samma svar även om frågorna är 

detsamma.  Eftersom att vi har valt att använda oss av metodtriangulering som metod så tänker vi att 

studiens resultat får en högre reliabilitet. Hade vi bara använt oss av observation som metod så hade 

reliabiliteten inte blivit lika hög som när vi använt oss av båda metoderna. 

 

Enligt Stukát (2011) och Eliasson (2013) handlar validitet om hur giltig studien är det vill säga mäter 

den verkligen det som är tänkt att den skall mäta. Ordet validitet kommer ifrån ordet valid som betyder 

just giltig. Utifrån att det är människor vi studerat i vår studie så är det svårt att säga ifall vi exakt kunnat 

mäta det vi tänkt att vi skulle mäta. Däremot så överensstämmer det vi kommit fram till i resultatet med 

vårt syfte för studien. Eliasson menar att vid kvalitativa undersökningar kan validitet handla om att 
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resultatet går att generalisera till flera miljöer än just den miljö där studien utförts. Vår studie skulle 

kunna genomföras i en annan miljö det vill säga på en annan förskola och resultatet skulle kunna bli 

ungefär detsamma. Men eftersom vi genomfört vår studie vid två olika förskolor där vi observerat och 

intervjuat 6 pedagoger är det viktigt att betänka att det är deras bild som framkommer i vårt resultat. 

Generaliserbarhet förklaras av Stukát som att det i resultatet av studien tydligt måste framgå att det 

handlar om just de personer som man studerat och inte att det är generellt. Hade studien genomförts i 

flera kommuner, på fler förskolor och med ännu fler informanter tänker vi att resultatet hade kunnat ge 

en mer generell bild. En annan aspekt som bör vägas in när man tittar på resultatet i vår studie är att vi 

inte försökt säga att det är på ett visst sätt, utan vi har försökt tolka och förstå just dessa 6 pedagogers 

uppfattningar.  

 

 

 

Metoddiskussion 

I den här studien var vårt syfte att undersöka hur pedagogerna organiserade verksamheten utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning, för att skapa lärtillfällen. För att få en så stor trovärdighet 

som möjligt i vår studie likt det Stukát (2011) menar att observation ger en verklig bild av vad som sker, 

medan det vid en intervju inte finns garantier för att de svar informanterna ger är helt sanna, har vi valt 

att genomföra både observation och intervju. Vi valde först att göra observationer där vi i 

observationsmallen antecknade (se Tabell sidan 15) det vi såg och sedan analyserade vi materialet med 

inspiration av hermeneutiken. Det i sin tur kände vi gav oss en bra grund till att sedan utforma våra 

intervjufrågor. Utifrån det Stukát menar så var vår tanke att vi skulle få mer sanningsenliga svar då 

informanterna visste inför intervjun att vi tidigare observerat verksamheten. Utifrån syftet med vår 

studie känner vi att det blev tydligt och enkelt att observera utifrån vårt observationsschema (se Tabell 

sidan 15) och att vi inför observationerna valt fokusområde, det gjorde att vi lätt kunde fokusera på det 

valda området såsom Løkken och Søbstad (1995) beskriver. Efter genomförda observationer kunde vi 

inte utifrån våra anteckningar i observationsschemat se några lärtillfällen, det vi såg var hur 

pedagogerna delar in barnen under dagen. Eftersom vi informerat om att det var hur pedagogerna 

organiserade verksamheten vi ville observera, kan det tänkas vara så att det resultat som framkom 

påverkades av den informationen. Vi funderar kring om det vi såg under observationerna hade blivit 

annorlunda om pedagogerna inte fått information om vad vi valt att observera. När vi analyserat och 

tolkat vår data från observationerna kunde vi uppfatta att olika former av lärtillfällen skedde under 

dagen. Desto mer vi bearbetade vårt observationsmaterial så upptäckte vi nya delar utifrån den helhet 

vi hade från början. Dessa nya delar bildade en ny helhet vilket gjorde att mönster började uppträda, 

likt det Ödman (2007) beskriver som den hermeneutiska cirkeln. Denna metod likt det Ödman beskriver 

som att lägga ett pussel för att bearbeta och analysera vårt material upplever vi har varit en bra modell 

för att komma fram till vårt resultat, då vi inte haft som ambition att värdera utan istället försöka tolka 

och förstå. Utifrån detta utformade vi en intervjuguide som vi använde vid de kvalitativa intervjuerna 

med inriktning mot semistrukturerade intervjuer som vi senare genomförde med pedagogerna vid 

respektive förskola. Vi valde att använda ljudupptagning vid genomförandet av intervjuerna och 

tanken var att vi parallellt skulle göra anteckningar såsom Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

förespråkar.  Dock kan vi konstatera att efter genomförandet av intervjuerna hade ingen av oss fört 

några anteckningar vilket en av oss hade behövt då en av inspelningarna inte var komplett. Det 

behövdes då komplettering i form av en ny intervju med pedagogen i fråga. Ljudupptagning har varit 
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till fördel då vi har kunnat gå tillbaka och lyssna på intervjuerna flera gånger när vi transkriberade 

datamaterialet.  

 

Efter genomförda intervjuer och transkribering av empiri från intervjuerna kände vi att vi uppnått en 

mättnad. Vi fick möjlighet att intervjua alla tilltänkta informanter och deras svar och beskrivningar 

kände vi gav oss en bredd av empiri till vårt resultat. Kvale och Brinkman (2014) menar att det ibland 

kan vara svårt att veta ifall antalet intervjuer är tillräckliga för studien. Men det handlar inte alltid om 

antalet genomförda intervjuer utan om vad som delgavs i intervjuerna. Även om vi genomförde ett 

mindre antal intervjuer så känner vi att det var tillräckligt likt det Kvale och Brinkman beskriver. Efter 

intervjuerna har vi analyserat materialet med inspiration av hermeneutiken och även vid denna analys 

använt oss av det Ödman (2007) beskriver som att lägga ett pussel. Vi har utifrån hermeneutiken valt 

att titta på materialet och försöka att tolka och förstå det vi sett. När vi analyserat empirin från 

intervjuerna och försökt tolka och förstå kunde vi se att det uppstod fler och nya kategorier än bara de 

som framkom vid analys av observationerna. Att använda oss av metodtriangulering upplevde vi var 

en bra metod för den här studien. Vi tänker att den modellen har gett oss mycket mer empiri till att 

besvara våra frågeställningar utifrån vårt syft, än om vi hade valt att bara använda en metod.  I nästa 

avsnitt kommer vi presentera resultatet av vår studie. 
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Resultat  
I denna del kommer vi att redovisa de resultat som framkommit efter sammanställning och analys av 

materialet från observationerna och sedan från intervjuerna. När vi analyserat vårt material har vi varit 

inspirerade av hermeneutiken vilket inneburit att vi försökt tolka och förstå likt det Brinkkjær och 

Høyen (2013) beskriver. Med utgångspunkt i vårt syfte som var att undersöka hur pedagogerna i 

förskolan organiserar verksamheten utifrån barngruppens storlek och sammansättning, för att skapa en 

verksamhet där barnen ges möjlighet till lärtillfällen. För att besvara vår första frågeställning som var 

att undersöka hur pedagogerna organiserar verksamheten valde vi att göra observationer. För att 

besvara vår andra frågeställning som var ta reda på vilka ställningstaganden pedagogerna tar när de 

organiserar verksamheten, samt vad syftet är med de val de gör så genomförde vi intervjuer. 

Resultatdelen är uppdelad i två delar där observationerna redovisas för sig och intervjuerna för sig, 

detta utifrån att det under vårt analysarbete framkom olika kategorier i de olika metoderna. Då 

observationerna skett på två olika förskolor så har vi valt att kalla de två olika avdelningarna för X och 

Y, för att inte skönja någons identitet och för att ge en tydligare bild av de olika observationerna. Under 

vårt analysarbete så kunde vi utläsa olika kategoriseringar i materialet från våra observationer. Resultat 

och analys av observationerna kommer vi att redogöra för här nedan. 

 

Observation  

 
Vid vårt analysarbete av observationsmaterialet framkom följande kategorier.  

 

• Ålder 

• Måltider 

• Gruppverksamhet 

• Samling 

• Vilan 

 

Ålder  

Det vi sett i våra observationer när vi bearbetat vårt material med inspiration av hermeneutiken var att 

pedagogerna väljer att dela upp barnen utifrån ålder under stora delar av dagen. Vi tyckte oss se att vid 

alla strukturerade indelningar av barngruppen var det i första hand åldern som var det som avgjorde 

vilken grupp barnet skulle tillhöra. Att barnen delas in i grupper efter ålder skulle kunna tolkas som att 

pedagogerna tänker att jämnåriga barn är på ungefär samma mognads/ utvecklingsnivå och på så vis 

får ett större utbyte av varandra. Det kan också tänkas handla om att de finns en tanke om att dessa 

barn så småningom kommer att gå i skolan tillsammans och då är det bra att de känner varandra redan 

på förskolan. På avdelningen X var åldern också en faktor som visade sig när barnen skulle gå ut där 

de äldsta barnen var de som fick klä på sig först för att också kunna hjälpa de yngre när de anslöt i 

hallen. Medan det på avdelningen Y gick till så att de som först var klar klädde på sig först oavsett ålder. 

Det ser lite olika ut på de olika förskolorna men det går att tolka som att det finns en form av 

organisatorisk tanke bakom de val pedagogerna gör. På båda förskolorna skulle pedagogernas val gå 

att förstå som att de tänker att barnen lär av varandra och tränar sig i samarbete även fast de gör på lite 

olika sätt vid påklädning. Utomhus däremot syntes ingen strukturerad gruppindelning utifrån ålder av 
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barnen utan alla barnen lekte fritt på gården. Däremot blandade barnen sig själva i olika grupper vilket 

skulle kunna förstås som att det var deras intressen som var styrande mer än ålder.   

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt resultat se att barnen delades in i åldershomogena grupper 

under större delen av dagen. Dock fanns tillfällen då barnen var i blandade åldersgrupper. Nedan 

kommer vi beskriva ett av de tillfällena. 

Måltider  

På de båda förskolorna satt barnen i blandade åldrar vid matborden, gemensamt för de båda 

avdelningarna var att de yngsta barnen satt närmast en vuxen. Att barnen sitter i blandade åldrar vid 

borden går att tolka som att pedagogerna kanske tänker att det finns möjlighet att skapa lärtillfällen. De 

lärtillfällen det skulle kunna handla om kan vara samspel mellan barn-barn, vuxen-barn eller barn-

vuxen. Det kan också handla om kommunikation på olika sätt där det går att tänka att det uppstår mer 

verbal kommunikation om det finns barn i blandade åldrar än om det endast är barn i de yngre åldrarna 

exempelvis ett-två åringar. En annan aspekt kan vara att det av rent praktiska skäl är lättare att inte ha 

alla små barnen vid samma bord då yngre barn troligtvis behöver mera hjälp i matsituationen. Barnen 

var också indelade vid tre olika bord i två och tre olika rum med en pedagog och sex barn vid varje 

bord. Att pedagogerna på både avdelningen X och Y valt att sitta i olika rum vid måltiderna går att 

tolkas som att de har en tanke om att skapa lugn. Det går också att tolka som att det kanske handlar om 

att då ges pedagogerna möjlighet att bara fokusera på just dessa sex barn. På avdelningen X hade barnen 

bestämda platser vid alla måltiderna. På avdelningen Y hade de endast bestämda platser vid lunchen. 

Vid de andra tillfällena fick barnen bestämma själva hur de ville sitta, men fortfarande de yngsta 

närmast en pedagog. På avdelning Y kan det tänkas vara så att pedagogerna låter barnen välja sina 

platser själva vid två av måltiderna för att de arbetar med barns inflytande. Det kan också tänkas handla 

om att det endast är två pedagoger som arbetar under frukost och mellanmål och av praktiska skäl så 

sitter barn och pedagoger vid två bord.  

 

Sammanfattningsvis går det att utifrån vårt resultat se att vid måltiderna sitter barnen i blandade åldrar 

och i olika rum. Dagen på förskolan består av många olika aktiviteter där barnen delas in i grupper, 

vilket vi kommer att presentera nedan. 

 

Gruppverksamhet  

På både avdelningen X och Y finns det tydliga indelningar vid de strukturerade gruppverksamheterna. 

Barnen var indelade i olika grupper där det vid våra observationstillfällen blev synligt att barnen 

delades in utifrån ålder. Att barnen delas in vid strukturerade gruppverksamheter går att tolkas som 

att pedagogerna kan haft en tanke om att anpassa aktiviteten utifrån mognads/utvecklingsnivå. Det går 

också att tänka att det blir lättare för pedagogerna att planera aktiviteten när de vet vilka barn de har i 

gruppen. En del gruppverksamhet skedde gränsöverskridande mellan de olika avdelningarna som 

fanns på förskolorna. Där skedde i första hand samarbete runt 5-åringarna men det fanns även grupper 

med 4-åringar. Att samarbete sker gränsöverskridande mellan avdelningarna på förskolan går att tolkas 

som att barnen blir trygga med andra pedagoger och med andra barn än bara dem på sin avdelning. 

Det skulle också kunna vara så att när avdelningarna samarbetar så känner pedagogerna att de kan vara 

färre antal vuxna med de större barnen. Detta kan i sin tur kan bidra till att det finns större möjlighet 

för pedagogerna att genomföra aktiviteter med de andra barnen. Det kan också tolkas som att det utifrån 
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sociala aspekter handlar om att barnen ska lära känna varandra inför skolstart. Vid två 

observationstillfällen var de allra yngsta barnen inne tillsammans i en grupp och deltog i en planerad 

aktivitet när de andra gick ut.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt resultat se att vid den strukturerade gruppverksamheten 

delades barnen in i olika grupper och då framför allt utifrån ålder. En del av de strukturerade 

gruppverksamheterna skedde gränsöverskridande mellan avdelningarna. En återkommande aktivitet 

är samlingen vilket vi beskriver i nästa del. 

 

Samling  

På de båda förskolorna delar pedagogerna in barnen i olika grupper när de har samling. Även här 

delades barnen in efter ålder och vi kunde se att samlingarna anpassades efter åldrarna på barnen. Med 

anpassning efter åldrar menas i detta fall att barnen var indelade i grupper där det på avdelningen X 

var två grupper, 1-3 åringar och 4-5 åringar. På avdelningen Y var det tre grupper, 1-2 åringar, 3 åringar 

och 4-5 åringar. I de olika grupperna var materialet som pedagogerna använde anpassat just för den 

åldersgruppen av barn. Precis som vid måltiderna så skedde samlingarna i olika rum med ett mindre 

antal barn i varje rum. Denna indelning vid samlingar skulle kunna tolkas som att pedagogerna har en 

ambition om att skapa lärtillfällen under samlingen. Det kan också handla om att pedagogerna har en 

tanke om att de ska hinna se och lyssna på varje enskilt barn och möta dem där de befinner sig i sin 

mognads/utvecklingsnivå. Samlingen var något vi kunde se återkom vid våra observationer. Vid ett 

observationstillfälle så hade avdelning Y en gemensam samling med alla barn på avdelningen. Att det 

vid ett av våra observationstillfällen blev en gemensam samling på avdelningen kan handla om en 

organisationsfråga då det vid detta tillfälle var färre pedagoger i barngruppen än vad det brukar vara.  

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån vårt resultat se att även vid samlingen delades barnen in i 

åldershomogena grupper och pedagogerna anpassade materialet utifrån gruppen. Vi kommer nedan 

att beskriva den sista kategorin som framkom vid vår analys av empirin. 

Vilan  

En skillnad som framkom under våra observationer var hur de olika förskoleavdelningarna valde att 

organisera vilan. På avdelningen X lades de yngsta barnen i barnvagnar och sov utomhus. De yngre 

barnen som är i åldrarna 2-3 år och inte sover i vagn hade en läsvila och 4-5 åringarna en läsvila. På 

avdelning Y sov de yngsta barnen i vagn utomhus och de som var lite äldre 2-3 år och som fortfarande 

behöver vila/sova låg inne på madrass. 3-åringarna hade en läsvila och 4-5 åringarna hade en läsvila. 

Eftersom avdelning Y valde att ha fyra olika vilor tänker vi att det krävs en genomtänkt organisering 

och att de barn som sover i vagn ute kan somna själva eftersom att det är tre pedagoger som arbetar på 

avdelningen. De olika indelningarna vid vilan tolkar vi som att pedagogerna återigen vill skapa 

lärtillfällen och möjlighet till en lugn stund för barnen då de är färre i grupperna. Det kan också handla 

om att pedagogerna har en tanke om att anpassa sagan utifrån barnens mognads/utvecklingsnivå. 

 

Sammanfattningsvis så kan vi utifrån vårt resultat se att barnen under vilan delas i olika grupper och 

utifrån ålder. I det totala resultatet av våra observationer och utifrån vår analys där vi varit inspirerade 

av hermeneutiken kan vi se att det finns både likheter och skillnader i hur pedagogerna organiserar 

dagen på förskolan. Det vi genomgående kan se är att ålder är en stor faktor när barnen delas in i olika 
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grupper oavsett vilken aktivitet som sker. Enda tillfället som vi tolkar det där barnen inte delas in efter 

ålder var vid matsituationen. 

Intervju 

I den här delen kommer vi att redogöra för vad som framkom under våra intervjuer utifrån vår 

frågeställning. Efter transkribering och analys av intervjumaterialet med inspiration av hermeneutiken 

och likt det Ödman (2007) beskriver som att lägga ett pussel, så har vi tolkat intervjumaterialet och 

utifrån detta delat in resultatet i tre olika kategorier. Med utgångspunkt i vårt syfte som var att 

undersöka hur pedagogerna i förskolan organiserar verksamheten utifrån barngruppens storlek och 

sammansättning, för att skapa en verksamhet där barnen ges möjlighet till lärtillfällen, har vi valt att 

genomföra intervjuer. Samt för att försöka besvara vår andra frågeställning som är: 

Vilka ställningstaganden tar pedagogerna när de organiserar verksamheten och vad är syftet med de 

val de gör? 

För att inte skönja någons identitet har vi valt att kalla informanterna för 1-6 och om vi nämner 

avdelningarna på förskolorna kommer de även i denna del heta X och Y. Informant 1-3 arbetar på 

förskola Y och informant 4-6 arbetar på förskola X. 

 

Vid vårt analysarbete av intervjumaterialet framkom följande kategorier.  

 

• Barngrupper på förskolan 

• Skapa lärtillfällen 

• Barns vistelsetid på förskolan 

 

 

Barngrupper på förskolan 

Att planera, strukturera och organisera verksamheten på förskolan var något som flertalet informanter 

tog upp vid intervjutillfällena, som en viktig faktor för att få dagen, veckan och hela året på förskolan 

att fungera för både barnen och pedagogerna. På de båda förskolorna berättade pedagogerna att mycket 

av indelningen av barnen skedde vid fasta tidpunkter och med barn i samma ålder. Med inspiration av 

hermeneutiken kan det tolkas som att pedagogerna har en tanke om att de vill ha en strukturerad 

verksamhet där både barn och pedagoger vet vad som ska hända under veckan. Det kan även tolkas 

som att pedagogerna lägger stor vikt vid planering och organisering för att verksamheten ska fungera, 

att de då väljer att genomföra planerade aktiviteter med de förutbestämda grupperna på bestämda 

dagar. Att ålder på barnen är en av de främsta faktorerna när personalen organiserar verksamheten på 

förskolan var något som togs upp av informanterna ett flertal gånger under våra intervjuer. Barnen 

delades in i 3-årsgrupp, 4-årsgrupp och 5-årsgrupp och de yngre barnen 1-2 åringarna var också i en 

grupp med varandra. I de olika grupperna skedde olika aktiviteter som var åldersanpassade och några 

av aktiviteterna som nämndes var samling, vila, gemensam gymnastik och en grupp som gick till 

skogen. En av informanterna berättade att hen upplevde att det var svårt att anpassa aktiviteterna när 

det är blandade åldrar i grupperna och att de därför har en strävan om att dela in barnen i mindre 

grupper. Denna upplevelse stärks med följande citat: 
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 Det är svårt när det är stor spridning, därför tror jag att det är bra att man försöker så mycket som möjligt som 

vi gör att vi delar in barnen i små grupper…det är svårt att planera en verksamhet på grund av att det är 

blandade åldrar (Informant 1). 

 

Vi tolkar det som att en tanke om varför pedagogerna delar in barnen i åldersindelade grupper var för 

att det blir lättare att anpassa aktiviteten till ålder. Det kanske kan handla om att det blir lättare för 

pedagogen att planera aktiviteten när hen vet vilka barn den ska ha i gruppen.  

 

Även om det bland pedagoger är en strävan att dela barnen i åldershomogena grupper och arbeta i 

dem, så kom det även fram att pedagoger ibland väljer att dela gruppen även när den är åldershomogen 

så att gruppen blir mindre. På förskolan Y hade de en 3-årsgrupp där det ingick åtta barn. Där valde 

pedagogerna att dela gruppen i två vid vissa aktiviteter exempelvis vid målning, för att de kände att de 

inte hann prata med alla barn och vara den pedagog de önskade att vara om alla åtta deltog samtidigt. 

Detta beskrivs av en informant i följande citat: 

 

Då hinner man prata med barnen….. man hinner vara den där undervisande pedagogen som du inte skulle 

hinna vara om du hade åtta stycken. Man blir en mer närvarande pedagog om det är en mindre grupp 

(Informant 3). 

 

Vi tolkar det med inspiration av vår hermeneutiska ansats som att pedagogen känner att det är viktigare 

att ge varje barn tid och att se varje barn än att alla åtta barn ska vara tillsammans bara för att de är i 

samma åldersgrupp. Det kan även förstås som att pedagogen vill att varje barn ska få utvecklas utifrån 

sin mognadsnivå.  

 

På de båda förskolorna hade de gemensamma 5-årsgrupper där alla husets 5-åringar deltog. 

Informanterna talade om att syftet var att barnen skulle lära känna varandra inför skolstarten, bli trygga 

med varandra och att få ihop dessa 5-åringar till en grupp. Dessa 5-årsgrupper träffades ungefär en 

gång i veckan och gjorde aktiviteter tillsammans. Det går att förstås som att pedagogerna har en tanke 

om att det är viktigt för dessa barn att känna sig trygga med varandra när de kommer till skolan. Skolan 

är en helt ny arena och då kan det vara bra för barnen att inte allt är nytt. Aktiviteterna som görs går att 

tänka att de på något sätt är skolförberedande utifrån att ge barnen de bästa möjliga förutsättningarna 

innan de lämnar förskolan. 

 

Vi ställde under intervjun med pedagogerna en fråga som handlade om indelningen vid måltiderna, 

det vi var intresserade av att veta vad som var pedagogerna syfte. Vid måltiderna på de båda 

förskolorna var det däremot åldersblandade grupper. Informanterna gav uttryck för att det fanns olika 

anledningar till indelningen vid matsituationen men att det i första hand handlade om att inte alla små 

barn skulle sitta vid samma bord. Ett citat som belyser detta är: 

 

            Blanda alla olika åldrar för att det inte ska bli ett bord med massor av små barn, för det orkar man inte med själv 

som pedagog (Informant 2). 

 

Utifrån informanternas svar tolkar vi det som att det i första hand handlar att det inte ska bli en för hög 

arbetsbelastning för pedagogerna. Vi tolkar det som att pedagogerna upplever att det blir enklare vid 

matsituationen då de äldre barnen kan tänkas klara sig lite mer själva och de yngre kan få hjälp av de 

äldre barnen eller av en pedagog, när de sitter i blandade åldrar. En annan faktor som också framkom 
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från flertalet pedagoger var att när de gjorde bordsplaceringen handlade mycket om att det skulle 

fungera vid maten i de olika konstellationerna av barn. Att de på förskolan har olika sammansättningar 

av barn vid måltiderna tolkar vi som att det dels handlar om arbetsbelastning, men även att det kan 

handla om att yngre får möjlighet att lära av äldre, äldre barn kan hjälpa yngre.  Detta förstärks genom 

följande citat: 

 

 Vi försöker tänka vilka kan ha ett utbyte av varandra och sitta tillsammans, att man har någon vid bordet man 

kompar bra ihop med. Att inte vuxna bara delar för att det ska vara ordning och reda (Informant 6). 

 

Det framkom även att pedagogerna önskar att det ska vara en lärande situation där samtal kan ske 

mellan barn-barn och mellan barn-pedagog och att de för att skapa dessa tillfällen inte ska vara rädd 

för att förändra när något inte fungerar. Det tolkar vi som att pedagogerna är öppna för förändring och 

omorganiserar i detta fallet bordsplaceringen utifrån barnens bästa.  

 

Av de svar som framkom under intervjuerna när vi samtalade med pedagogerna kring deras tankar om 

att dela in barnen i mindre grupper, så har vi tolkat det som att ett syfte med att pedagogerna delar in 

barnen i mindre grupper var för att skapa lugn och ro för barnen. Där kan det tänkas handla om att 

barnen blir lugnare när de känner att pedagogerna hinner se och lyssna på dem, ljudnivån blir lägre och 

som en av informanterna delgav så kan det bli lättare för barnen i en mindre grupp att våga prata och 

uttrycka sig. Vi tolkar det som att när barnen får vara i en liten grupp hinner de skapa relationer med 

varandra, vågar prata i gruppen vilket i sin tur kan göra att barnen känner sig tryggare. Två av 

informanterna delgav att de tycker det är viktigt att hinna se alla barn vilket de upplever att de kan göra 

i en mindre grupp. Se följande citat: 

 

Alla ska få komma till tals och att alla ska bli sedda...det är lättare att lyssna på alla och att de känner sig mer      

trygga i en mindre grupp (Informant 1). 

 

Ja framförallt för att man ska kunna se allihop, det blir en lugnare barngrupp. Att de ska känna sig trygg och 

respekterad och kunna framföra sin egen åsikt och det är ju jättesvårt i en stor barngrupp (Informant 2). 

 

En informant talade också om vikten att ibland vara hela gruppen tillsammans. Även om hen menar att 

de gärna vill dela barnen i mindre grupper så uttryckte hen att vid exempelvis födelsedagar är det 

viktigt att barnen får känna gemenskap genom att alla sjunger för den som fyller år. Det framkom från 

informanterna att även om ambitionen är att dela barnen i mindre grupper så fungerar det ibland inte 

av rent praktiska skäl. Om du är ensam pedagog med barnen så kan du inte dela dig utan då måste alla 

barnen vara tillsammans i en grupp. Finns det barn med särskilda behov i gruppen så är det inte säkert 

att indelningen kan ske utifrån ålder, utan då kanske det handlar om att få en sammansättning av barn 

som fungerar.  

 

Sammanfattningsvis så tolkar vi med inspiration av hermeneutiken det som att pedagogerna i första 

hand delar barnen utifrån ålder i de planerade aktiviteterna för att skapa lärtillfällen. Det handlar också 

om att pedagogerna vill skapa trygga barn som vågar stå upp för sig själva och ge uttryck för sina tankar 

och åsikter. För att ge barnen förutsättningarna så väljer de att dela barnen i mindre grupper större 

delen av dagen. I matsituationen däremot tolkar vi det som att det var viktigare att sammansättningen 

av barn fungerade än att barnen var indelade utifrån ålder. Även om alla pedagoger vi intervjuat 

förespråkar indelning av barngruppen så kan vi förstå att det inte alltid är praktiskt genomförbart av 
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olika anledningar, precis som några av pedagogerna gav uttryck för.  Nedan kommer vi att presentera 

hur pedagogerna organiserar verksamheten för att skapa lärtillfällen. 

 

Skapa lärtillfällen 

När vi samtalade med pedagogerna under intervjuerna hade vi en fråga om lärtillfällen och hur de som 

pedagog på förskolan organiserar verksamheten för att skapa lärtillfällen och uppnå målen i läroplanen 

(Skolverket, 2018). En av informanterna berättade att hen inte konkret arbetar med läroplansmålen hela 

tiden men att vissa delar av läroplanen ändå finns med hen i tanken. Här kunde vi se att informanternas 

svar skiljde sig åt och två av informanterna menade att lärandet sker över hela dagen och inte bara vid 

vissa tillfällen som exempelvis organiserade aktiviteter. Nedan vill vi synliggöra dessa två informanters 

syn med följande citat: 

 

Lärtillfällen på förskolan är från att du kommit tills du går hem (Informant 5). 

 

Jag tycker att lärtillfällen uppkommer hela tiden i hela verksamheten och inte bara vid grupptillfällen eller när 

man jobbar med ett projekt (Informant 1). 

 

Utifrån att vi inspirerats av hermeneutiken kan det förstås som att några av pedagogerna ser hela dagen 

som ett lärande och att de är medvetna om att lärandet sker hela tiden hos barnen. Men som en av 

informanterna delger så behöver pedagogerna vara delaktiga i barnens aktiviteter och ställa frågor till 

barnen för att det ska bli ett lärtillfälle. Vi tolkar det som att dessa informanter har en tanke om att arbeta 

med läroplansmålen och skapa lärtillfällen på olika sätt, även om de inte konkret uttrycker att de arbetar 

med läroplansmålen. Vi tolkar det som att läroplanen (Skolverket, 2018) finns med i deras tankar och i 

allt arbete de gör på förskolan. 

 

Det framkom även när vi ställde frågor om gruppindelning att pedagogernas syfte med 

gruppindelningen var att skapa lärtillfällen. Tydligast kom det fram när vi samtalade om samlingen 

och vilan. På de båda förskolorna delade man barnen vid samling och vila utifrån ålder men även 

mognad för att ge barnen möjlighet till lärtillfällen. Pedagogerna berättade att de valt att dela in barnen 

i åldershomogena grupper. Detta för att kunna anpassa det material de använder vid samlingen, men 

även kunna anpassa boken de valde att läsa under läsvilan utifrån barnens ålder och mognad. 

Pedagogerna uttryckte även att när det är färre barn i grupperna och när barnen är i ungefär samma 

ålder och mognadsnivå, så upplevde pedagogerna det lättare att hinna samtala med varje barn vid 

samlingen. De nämnde även att det ges möjlighet till samtal och reflektion tillsammans över det som 

lästs i boken. Informanterna delgav att när de delar barnen på det här sättet så skapar det möjlighet till 

fler lärtillfällen än om alla barn skulle vara tillsammans under samlingen och läsvilan. Detta styrks 

genom följande citat: 

  

Sen har vi läsvila för treåringarna och för fyra-fem åringarna och tanken med det är att det inte ska vara så 

stora grupper här heller utan att man ska kunna ha reciproka samtal och ställa de här öppna frågorna 

(Informant 3). 

 

Detta kan förstås som att pedagogerna i de här situationerna vill skapa lärtillfällen och därför väljer de 

att dela in barnen i mindre grupper. Att de känner att de hinner med att samtala med barnen mycket 

mer än när de är i en stor grupp. När pedagogen ges möjlighet till att samtala med barnen efter läsningen 
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tolkar vi det som att det skapar möjlighet till ett lärtillfälle. Vi tänker även att det kan handla om att när 

pedagogerna själva får en annan möjlighet att förbereda samling eller vilan, så kan de anpassa 

materialet eller boken efter barnens ålder eller mognadsnivå. På förskola X berättade pedagogerna att 

de valt att ett yngre barn fått ingå i de äldre barnens läsvila, detta utifrån barnets mognadsnivå. Vilket 

blir tydligt i följande uttalande: 

 

Vid läsvilan har vi ju valt att ta en som fått kliva upp fast hen inte är lika gammal, där tänker vi utifrån 

mognad inte ålder (Informant 6). 

 

Med inspiration av hermeneutiken så tolkar vi det som att pedagogerna på den ena förskolan valt denna 

uppdelning vid vila på grund av att de utgår mer ifrån barnens mognad än från ålder. Det kan förstås 

som att pedagogerna vill skapa ett lärande för barnet och att det är viktigare än att barnet är med sina 

jämnåriga. Det går också att tänka att pedagogerna gjort detta val för att utmana barnet och skapa 

möjlighet till lärtillfälle.  

 

På de båda förskolorna samarbetar pedagogerna mellan avdelningarna för att skapa möten mellan 

barnen. Förutom den organiserade gruppverksamheten så beskriver pedagogerna att de öppnar upp 

dörrar och skapar en stor avdelning, de lånar in barn från andra avdelningar vid till exempel samling, 

lunch eller läsvila, och de låter barnen gå och hälsa på andra avdelningar. Detta kan förstås som att 

pedagogerna har en tanke om att barnen ska möta andra barn och på så vis lära sig nya saker av 

varandra. Vi tolkar det som att pedagogerna har en tanke om att möten mellan barnen kan skapa 

lärtillfällen.  

 

När vi samtalade med pedagogerna om lärtillfällen på förskolan berättade de att ha struktur och att 

kunna organisera är viktigt, men några av informanterna tog upp att våga förändra och tänka nytt för 

att hela tiden skapa lärtillfällen var viktigt. Dessa informanters tankar om vikten av förändring 

synliggörs genom följande citat: 

 

Ett år på förskolan innebär många förändringar för att det ska fungera, det är viktigt att se förändring som en 

styrka och inte som ett nederlag (Informant 5).  

 

Det gäller att man är kreativ själv och att man vågar förändra, för det tycker jag att man måste göra  

(Informant 3). 

 

Detta kan förstås som att pedagogerna är öppna för förändring och att de ser förändring som något 

positivt. Detta kan tolkas som att pedagogerna ser möjlighet i att förändra på många plan, det kan 

tänkas handla om barngruppens olika gruppindelningar, aktiviteter och de olika miljöerna både inne 

och ute på förskolan. Allt detta för att skapa lärtillfällen på förskolan. 

 

Pedagogerna på förskola Y berättar att de arbetar mycket med olika lärmiljöer för att skapa lärtillfällen. 

En av pedagogerna delger att de har olika lärmiljöer som barnen har varit delaktiga i att skapa utifrån 

deras intresse. Hen menar att det därför är viktigt att miljöerna inte är statiska utan föränderliga 

eftersom att barnen ändrar intresseområde hela tiden och miljöerna är till för att skapa ett lärande hos 

barnen. Informanten är också noga med att berätta att man som pedagog inte kan tro att barnen lär sig 

själva utan att det är viktigt som pedagog att vara delaktig och närvarande. Informanten berättar att de 
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tänker när de skapar de olika miljöerna att läroplansmålen ska kunna uppnås i alla miljöer. Följande 

citat stärker informantens tankar: 

  

Det är hur mycket lärande som helst i varenda miljö men det gäller att man som pedagog kritiskt granskar själv 

och vågar. Att man är öppen för förändringar. Att ha ett syfte med lärmiljöerna tycker jag är viktigt, att man 

tänker varför gör vi det här (Informant 3). 

 

Detta kan uppfattas som att pedagogerna på den här förskolan är medvetna om miljöns betydelse för 

lärande. Att det kanske är viktigare att lyssna till barnen och fundera runt deras intresse än att som 

pedagog bestämma hur det ska vara på förskolan. Det kan även tolkas som att det inte bara handlar om 

att lyssna till barnens intresse och utifrån det göra en förändring, utan det gäller att man som pedagog 

är medveten och har en tanke med förändringen förankrad i läroplanen (Skolverket, 2018).  

 

Sammanfattningsvis tolkar vi det med inspiration av hermeneutiken som att pedagogerna på de olika 

förskolorna är mån om att skapa lärtillfällen. På de båda förskolorna delades barnen in utifrån ålder och 

mognad för att kunna anpassa materialet till aktiviteten. De tillfrågade pedagogerna menade att det var 

lättare att hinna se och samtala med varje barn när de var indelade i mindre grupper och det i sin tur 

skapade lärtillfällen. Det framkom även att pedagogerna ser förändring som något utvecklande, genom 

att våga förändra i både miljön och arbetssätt så menade pedagogerna att de skapade lärtillfällen. En 

faktor som påverkar hur pedagogerna organiserade verksamheten på förskolan var barns vistelsetid 

vilket vi kommer att beskriva nedan. 

 

Barns vistelsetid på förskolan 

När vi intervjuade pedagogerna hade vi en tanke om att de skulle delge något om hur pedagogerna 

upplever barngruppens storlek på förskolan idag, och hur de utifrån barngruppens storlek organiserar 

verksamheten. Många av informanterna nämnde att det inte är så stor skillnad i antalet barn mot när 

de började arbeta på förskolan. Det som däremot framkom var barns ökade vistelsetid på förskolan 

idag. Pedagogerna nämnde att barn har så mycket längre dagar, barnen börjar tidigt på morgonen och 

går till mellan klockan 16-17 varje dag hela veckan och det gäller alla barn både stora som små. Många 

av informanterna nämnde att barnen blir trötta av att gå så långa dagar på förskolan och att de långa 

dagarna inte gagnar barnen. Pedagogerna uttryckte även att de upplevde det svårt att skapa en 

pedagogisk verksamhet på eftermiddagen när både barn och pedagoger är trötta. De olika utsagorna 

synliggörs genom följande citat: 

 

Barnen har ju längre dagar nu och det i sin tur gör att det inte blir samma pedagogiska verksamhet på 

eftermiddagen (Informant 3). 

 

Barn är barn och barn är trötta de orkar inte få stimuli under så lång tid som de är här (Informant 4). 

 

Eftersom vi var inspirerade av hermeneutiken tolkar vi det som att pedagogerna väljer att lägga 

gruppverksamheten på förmiddagarna för att skapa lärtillfällen, utifrån att barnen är trötta på 

eftermiddagen. Det går att tänka att när barn är trötta är de inte mottagliga, de har svårt att koncentrera 

sig vilket kan innebära att de inte tar in det lärande pedagogerna vill förmedla. Det kan även handla 

om det en informant upplevde att den faktiska tiden de är tre pedagoger i barngruppen på förskolan 

var under förmiddagen. Detta skulle kunna förstås som att när de är fler pedagoger under förmiddagen 
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så är det lättare att dela barnen i grupper, barnen är inte lika trötta på förmiddagen och då kanske mer 

mottagliga för det lärande pedagogerna vill förmedla. 

 

Något som också nämndes från en informant var att det var svårt att följa uppdraget nu när de har så 

många små barn på avdelningen över så lång tid. En annan av informanterna nämnde att det inte fanns 

utrymme för att ge barnen det lilla extra och fanns det lite tid över så användes den till att göra det 

pedagogen inte hunnit tidigare. Något som också framkom i intervjuerna var att pedagogerna upplever 

att det inte ges förutsättningar för att klara uppdraget på grund utav att det är så många barn i 

barngruppen från tidig morgon till sen kväll hela veckan. Denna upplevelse blir tydlig med följande 

citat: 

 

Jag gör det jag kan utifrån förutsättningarna som är, för ibland ges inte förutsättningarna och man ska ju inte 

vara någon som kan trolla (Informant 3). 

  

Detta kan tolkas som att pedagogerna upplever att det är så många barn över hela dagen att de inte 

känner att de hinner det som de vill hinna. Att inte hinna ge det lilla extra eller hinna det som 

pedagogerna vill hinna, tänker vi kan handla om att sitta ner med ett barn till två barn och exempelvis 

spela spel, att hinna se varje barn och ge dem en egen stunds uppmärksamhet. Det kan också tolkas 

som att de inte kan följa det som står i läroplanen (Skolverket, 2018) på grund utav att det är så många 

barn i verksamheten över hela dagen. 

 

Sammanfattningsvis så tolkar vi det utifrån att vi varit inspirerade av hermeneutiken som att barns 

vistelsetid påverkar hur pedagogerna organiserar verksamheten för att skapa lärtillfällen. Vi tolkar det 

även som att vistelsetiden hos barnen påverkar hur pedagogerna upplever att de hinner med det som 

de vill hinna med utifrån uppdraget. I nästa avsnitt presenteras en sammanfattning av de båda delarna 

i vårt resultat. 

 

Sammanfattning av resultat 

När vi tittar tillbaka på det sammanlagda resultatet kan vi se att några delar av det vi tyckte oss se under 

observationerna satte informanterna ord på under intervjuerna. Det framkom även nya saker under 

intervjuerna som vi inte hade kunnat se vid observationerna. Hur barnens vistelsetid påverkar 

organisationen av verksamheten var något som vi inte kunde se vid observationerna men som 

pedagogerna vid intervjuerna tog upp som en stor faktor för hur de upplevde barngruppen. Det 

framkom även att pedagogerna upplevde att barnen till stor del är på förskolan från morgon till kväll 

varje dag i veckan. Detta påverkar hur pedagoger måste tänka kring verksamheten, planera och dela 

barngruppen men även för personalen för att få det att fungera och ge alla barn bästa möjliga 

förutsättning för sitt lärande. Under observationerna såg vi att ålder var en faktor som hade stor 

betydelse för hur pedagogerna valde att dela in barngruppen. Det var även det som pedagogerna vid 

intervjuerna berättade om som en avgörande faktor för gruppindelningen. Det vi inte kunde se under 

observationerna men som kom fram under intervjuerna var att pedagogerna ibland utgick från mognad 

istället för ålder vid indelning av barngruppen. Dessa tillfällen var vid samlingen och vid läsvilan då 

pedagogerna lättare kunde utgå från mognadsnivån hos barnet än vid de strukturerade 

gruppverksamheterna. Detta berodde på att viss gruppverksamhet skedde i hela huset och var då 

bestämd till en viss ålder. Vid matsituationerna däremot frångick pedagogerna ålder som faktorn för 
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indelning. Här valde istället pedagogerna att blanda barnen i olika åldrar runt bordet. Detta var något 

vi både såg under våra observationer och som framkom under intervjuerna. De tankar vi hade om 

denna indelning vid matsituationen handlar både om arbetsbelastning, att inte ha alla små vid ett och 

samma bord samt att skapa lärtillfällen och det var något pedagogerna bekräftade vid intervjuerna. 

Slutligen kan vi utifrån vårt resultat se att pedagoger vi både observerat och intervjuat i vår studie väljer 

att organisera verksamheten så att den ger varje barn så många lärtillfällen som möjligt utifrån de 

förutsättningar som pedagogerna har. 
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Diskussion 
 

Syftet med den här studien var att undersöka hur pedagogerna i förskolan organiserar verksamheten 

utifrån barngruppens storlek och sammansättning, för att skapa lärtillfällen. Våra frågeställningar vi 

utgått ifrån var: 

Hur organiserar pedagogerna verksamheten? 

Vilka ställningstaganden tar pedagogerna när de organiserar verksamheten och vad är syftet med de 

val de gör? 

Inledningsvis var vi intresserade av att titta på hur barngruppens storlek och sammansättning 

påverkade pedagogerna när de organiserade verksamheten. Sammansättning i detta fall menade vi var 

ålder, kön och särskilda rättigheter. Barngruppens storlek var något vi tänkte var en betydande faktor, 

det var däremot något som inte framkom lika tydligt som barngruppens sammansättning samt barns 

vistelsetid. Detta blev tydligt när vi tolkat och förstått vårt resultat med inspiration av hermeneutiken. 

Utifrån vårt resultat som framkommit är det viktigt att komma ihåg att det är dessa 6 pedagogers bild 

och inte en generell bild som vårt resultat visar på. Vi kommer i denna del att diskutera vårt resultat 

och våra tolkningar av resultatet gentemot det vi tar upp i bakgrunden. 

 

 

Barngruppens storlek och barns vistelsetid 

Det som framkom i resultatet var att pedagogerna inte i första hand samtalade om hur många barn de 

hade i barngruppen. Antalet barn var inte det som var det viktiga eller det som påverkade hur 

pedagogerna organiserade verksamheten. Däremot var vistelsetiden och barngruppens 

sammansättning något som togs upp vid ett flertal tillfällen som en faktor vilket gjorde att pedagogerna 

upplevde att barngruppen kändes större. De tillfrågade pedagogerna menade att barns vistelsetid idag 

har ökat mot hur det var förr, barnen har mycket längre dagar idag. Detta tar även Williams et al., (2016) 

upp att vistelsetiden för barn på förskolan har ökat och det kan bero på vårdnadshavares ökade 

arbetstid men även på att kommunen erbjuder barn till föräldralediga och arbetslösa fler timmar än vad 

som enligt lag är bestämt. Utifrån det Williams et al., tar upp och det som framkom i vårt resultat tolkar 

vi det som att pedagogerna upplever att barngruppen känns större än vad den är på grund utav att 

barnen är på förskolan från morgon till kväll. En annan faktor som kan vara bidragande till att 

pedagogerna känner att barngruppen är större är att det är många små barn på förskolan idag. Det är 

även något som Skolverkets statistik visar på att drygt hälften av alla barn i förskolan idag är mellan 1-

3 år. Det kan tolkas vara så att vårdnadshavare väljer eller kanske är tvungna till att skola in sina barn i 

tidigare ålder idag. Det kan även handla om det Williams et al., tar upp om vårdnadshavares ökade 

arbetstid men det går också att tänka att det kan finnas andra faktorer som påverkar. Även om alla barn 

enligt skollagen har rätt till en förskoleplats från ett års ålder så skulle det kunna tänkas vara så att 

barngrupperna har blivit större men det är inget som vårt resultat visar på. Utifrån vårt resultat tolkar 

vi det som att pedagogerna i vår studie däremot upplever att det är många fler små barn på förskolan 

idag än vad det var tidigare. Det skulle kunna förstås som att vårdnadshavare idag vet om sin rätt till 

en förskoleplats och då väljer att sätta sina barn i förskolan tidigare än vad de kanske skulle gjort för 

några år sedan. Att det skett förändringar inom förskolan och då framföra allt när det gäller barns 

vistelsetid men också barnens ålder som vi tidigare nämnt kan förstås som det Mårdsjö Olsson (2010) 

menar med att förskolans villkor har förändrats och att det kan påverka barns uppväxt och lärande. Det 
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har i sin tur medfört att det ställts nya krav på hur förskolan kan organiseras och struktureras. Vi tänker 

att det kan vara avgörande för hur pedagogerna organiserar verksamheten utifrån barns vistelsetid och 

barngruppens sammansättning för att skapa möjlighet till lärtillfällen. 

 

I vårt resultat så framkom det att pedagogerna i vår studie upplevde att både barn och pedagoger blir 

trötta när de är många individer tillsammans hela dagarna. Detta var inte något vi såg under våra 

observationer, men det kan troligtvis handla om att vi bara observerade fram till mellanmålet. Något 

som vi också tog upp i bakgrunden men inte såg under våra observationer var att det uppstod 

konflikter, Sheridan et al., (2014) menar att det ofta uppstår konflikter på grund av att barnen måste 

hantera så många olika relationer. Vi funderar på om det kan vara så att när barnen blir trötta så uppstår 

det flera konflikter, vi funderar också på om det handlar om att barn har så långa dagar idag vilket 

kanske medför att barnen blir trötta. Vi tolkar det som framkom i vårt resultat att när det är många barn 

i gruppen blir barnen och pedagogerna trötta. När pedagogerna och barnen är trötta skulle det kunna 

tänkas vara så att ingen av parterna är särskilt intresserade av delta i eller skapa någon organiserad 

aktivitet. Det kan förstås som det Rosenqvist (2014) beskriver om att det blir mer en barnpassning än en 

pedagogisk verksamhet. I vårt resultat framkom det att en av pedagogerna upplevde att barn inte orkar 

med stimuli hela dagen, medan en annan informant uttryckte att även de vuxna blir trötta. Att som 

pedagog göra det som en av informanterna i vår studie uttryckte det “jag gör det jag kan utifrån de 

förutsättningar som är” (Informant 3). Vi tolkar det som att allt handlar om att hitta en balansgång i alla 

delar som dagen innehåller på förskolan för att skapa en fungerande verksamhet. 

 

 

Förutsättningar för lärtillfällen   

Utifrån vårt resultat och med inspiration av hermeneutiken tolkar vi det som att barngruppens 

sammansättning som vi tidigare tagit upp handlar om ålder, kön och särskilda rättigheter, är en annan 

faktor som påverkar hur pedagogerna upplever barngruppen och det tar även Rosenqvist (2014) upp. 

Det författaren menar är att när det är många små barn i gruppen gör det att pedagogerna känner att 

de inte hinner med de större barnen på det sätt som de önskar, då de yngre barnens omsorgsbehov får 

gå i första hand. Att pedagogerna upplever barngruppen större när det är fler små barn i gruppen var 

även något som framkom i vårt resultat. I vårt resultat framkom det att en informant upplevde att det 

var svårt att följa uppdraget utifrån barnens ålder och barnens vistelsetid. Det framkom även att en 

annan informant upplevde att det var svårt att ge barnen det lilla extra som i detta fallet kunde handla 

om att gå på en utflykt eller spela ett spel med ett eller flera barn. Rosenqvist tar i sin studie upp att de 

pedagoger författaren tillfrågat beskriver att de tycker det är svårt att arbeta utifrån läroplanens mål när 

det är en stor barngrupp. Författaren tar även upp att de tillfrågade pedagogerna i studien nämner att 

vissa aktiviteter får stå till sidan på grund av att det är många barn i barngruppen. Vi förstår det som 

framkom i vårt resultat där en av informanterna gav uttryck för att det är svårt att följa uppdraget, vilket 

skulle kunna handla om det Rosenqvist tar upp att med många små barn i barngruppen så tar 

omsorgsbehovet mycket tid under dagen. Det kan förstås som att tiden för lärtillfällen kan kännas 

mindre. Å andra sidan går det att tänka att hela dagen på förskolan kan skapa lärtillfällen. Vårt resultat 

visade på att två av våra informanter såg hela dagen på förskolan som ett lärtillfälle. Även om 

Rosenqvist menar att omsorgsbehoven tar mycket tid under dagen, så tänker vi att dessa tillfällen inte 

bara behöver vara något som handlar om omsorg. Vi tolkar det som att om du som undervisande 
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pedagog är öppen och lyhörd går det att ta tillvara alla tillfällen såsom vid blöjbyten, påklädning eller 

sagostunden till att undervisa barnen och skapa lärtillfällen.  

 

Ställningstaganden vid indelning av barngruppen 

Utifrån vårt resultat kan vi se att pedagogerna väljer att dela barngruppen på olika sätt under dagen. 

En tänkbar faktor till pedagogernas ställningstaganden vid gruppindelning kan vara det som framkom 

i vårt resultat, att den faktiska tiden när de är tre pedagoger i verksamheten är under förmiddagen. Det 

går att tolkas som det Williams et al., (2016) menar att under förmiddagarna är det störst personaltäthet 

vilket gör det lättare att dela in barnen i grupper. Utifrån vårt resultat framkom det tydligt att 

pedagogerna i vår studie vid de allra flesta gruppindelningarna delade barnen utifrån ålder. De 

gruppindelningar som vi syftar på är 3-årsgrupp, 4-årsgrupp och 5-årsgrupp men även vid samling och 

vila. Utifrån resultatet så kan vi se att förskolorna delade barnen på lite olika sätt men de båda 

förskolorna hade som syfte med indelningen att skapa lärtillfällen. I vårt resultat delgav några av 

informanterna att de upplever det lättare att hitta rätt nivå på aktiviteterna när barnen är indelade i 

åldershomogena grupper. Även i den studie som Pramling Samuelsson et al., (2016) gjorde framkom 

det att de tillfrågade pedagogerna i studien ansåg att en åldershomogen barngrupp var att föredra, då 

pedagogerna lättare kunde anpassa verksamheten. Detta kan förstås som att pedagoger på förskolor ser 

en fördel i att dela barnen utifrån ålder för att anpassa aktiviteten utifrån deras nivå, men det skulle 

också kunna handla om att pedagogen upplever en trygghet i att veta vilka barn som ingår i gruppen. 

Vi förstår det som att när pedagogen vet vilka barn som ingår i gruppen och om hen varit ansvarig för 

den under en tid, så tänker vi att det kan vara så att pedagogen lättare kan planera och anpassa 

aktiviteten utifrån barngruppen för att skapa möjlighet till utveckling och lärande. Pramling 

Samuelsson et al., (2016) tar även upp att en faktor för harmoni i gruppen var att det var en jämn 

fördelning av pojkar och flickor. Det var däremot inget som framkom i vårt resultat där ingen av våra 

informanter nämnde något om könsfördelning. Det kan tolkas som att de tillfrågade informanterna i 

vår studie ser barnet som en individ och inte som ett kön, och att åldern blir den faktor som styr hur 

pedagogerna väljer att organisera verksamheten för att skapa lärtillfällen. 

 

 

Den lilla gruppens betydelse för utveckling och lärande 

I vårt resultat framkom det att ålder men även mognad var det pedagogerna utgick ifrån när de delade 

barngruppen vid samling och läsvila. På de båda förskolorna i vår studie var barnen indelade i flera 

grupper vid både samling och läsvila. Utifrån vårt resultat framkom det att pedagogerna kände att de 

lättare kunde anpassa materialet efter ålder, det framkom även att när barnen var indelade i mindre 

grupper så kände pedagogerna att de hann se varje barn. Informanterna i vår studie upplevde att när 

barnen var i mindre grupper kände de sig trygga och kunde lättare uttrycka sig och sina åsikter. Detta 

tolkar vi som att det i sin tur skapar möjligheter för pedagogerna att stödja barnet i dess utveckling likt 

det Pramling Samuelsson et al., (2016) tar upp. Att när barngrupperna är mindre så kände förskollärarna 

i studien att de fick mer tid att se varje barn och kunde stödja barnen i deras utveckling och lärande. 

Även om ålder var det som i vårt resultat framkom tydligast som en faktor vid indelning så tolkar vi 

det som att en grundtanke hos pedagogerna ändå är att dela barnen i mindre grupper. Detta för att 

hinna ge varje barn vad de behöver för att utvecklas och då kanske ålder egentligen inte har någon 

betydelse. Att vara i en mindre grupp skapar lättare lärtillfällen enligt informanterna i vår studie men 
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det framkom även i vårt resultat att de ibland måste var tillsammans i hela gruppen och då framförallt 

vid tillfällen då det fanns färre pedagoger på plats. Det var inget som pedagogerna i vår studie 

förespråkade men ibland fanns inget alternativ. Det framkom även att i vårt resultat att det ibland var 

en fördel att vara alla tillsammans, till exempel vid födelsedagsfirande då en av våra informanter 

menade att det är viktigt för barnen att känna en gemenskap i hela gruppen. Vi tänker att pedagogerna 

i vår studie ser fördelar att vid lärtillfällen dela barnen i mindre grupper, men att det även är lika viktigt 

att det finns en gemenskap i hela gruppen. I Rosenqvist (2014) studie menar de tillfrågade pedagogerna 

att barngruppen inte får vara för liten, då upplevde pedagogerna att det blev svårare för barnen att 

skapa kamratrelationer och interagera med varandra. Med för få barn i gruppen upplevde pedagogerna 

i den nämnda studien att det påverkade barnens lärande genom att det blev färre utbyten av 

erfarenheter mellan barnen. Det pedagogerna i Rosenqvist studie påtalar om att barngruppen ibland 

kunde bli för liten är inget som framkom i vårt resultat. Det som framkom i resultatet var vikten av att 

kunna ha barnen i mindre grupper för att hinna se, lyssna och vara en närvarande pedagog och på så 

sätt stärka barnet i dess utveckling och lärande. På en av förskolorna i vår studie valde pedagogerna att 

dela den befintliga tre års gruppen där det ingick åtta barn i hälften vid vissa aktiviteter, då de kände 

att de bättre hann med att se alla barn än om alla skulle delta. Det kan ju tänkas vara så att de vid den 

här förskolan ibland hade alla treåringar i samma grupp om aktiviteten krävde det men det var inget 

som framkom i vårt resultat.  

 

En väl fungerande grupp 

Även om det i vår studie blev tydligt att pedagogerna delade barnen utifrån ålder så fanns det stunder 

under dagen då de frångick den faktorn. En sådan situation var måltiderna där det framkommer i vårt 

resultat att båda förskolorna blandade barnen oavsett ålder vid borden. Detta dels av praktiska skäl 

men också för att pedagogerna hade tankar om att skapa utbyten mellan barnen. Praktiska skäl i detta 

sammanhang handlade om att en pedagog inte skulle behöva sitta med bara 1-åringar vid bordet, utan 

kanske få hjälp av de större barnen vid matsituationen när de sitter i blandade åldrar. Det framkom i 

vårt resultat att pedagogerna tänkte utifrån individerna och vilka som de såg kunde fungera bra 

tillsammans. Karlsson Lohmander (2014) beskriver att interaktion och samspel mellan barn-barn eller 

barn-vuxen är en förutsättning för ett bra lärande. Författaren menar även att när barn ges möjlighet till 

samtal med andra barn eller med vuxna skapar det en förutsättning för utveckling och lärande. Med 

inspiration av hermeneutiken tolkar vi det som att de val pedagogerna i vår studie gör handlar om att 

ge barnen möjlighet till utveckling och lärande, när de frångår den åldershomogena indelningen av 

barngruppen. Vi tänker att det kan skapa andra möten mellan barn som kanske inte skulle ske naturligt. 

Det kan tänkas handla om att det lilla barnet får möjlighet att utbyta erfarenheter med ett äldre barn. 

Det kan även ge möjligheter för det äldre barnet att vara en förebild för det yngre barnet genom att 

samtala, visa eller hjälpa barnet i detta fallet vid matsituationen. Vidare förstår vi att det även kan 

handla om att ge barnen möjligheter att skapa relationer med alla barn i gruppen, det skulle kunna 

förstås som det pedagogerna i Karlsson Lohmander studie tar upp att en väl fungerande grupp är en 

förutsättning för utveckling och lärande. Även Björklund (2014) tar upp att gruppen kan vara en 

bidragande faktor för individens utveckling och lärande. Det skulle kunna vara så att pedagogerna i 

vår studie tänker att när alla barn känner till varandra så ger det i sin tur en väl fungerande grupp. 

Alvestad (2014) menar att om barn är tillsammans i en grupp handlar det om att de ska kunna visa 

hänsyn till varandra, men också att barn i möten med varandra behöver förhandla om relationer och 
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regler som ska finnas i gruppen. Vi tänker att det Alvestad menar handlar om faktorer för att få en väl 

fungerande grupp. 

Kommunikativ lärandemiljö 

Vi upplever utifrån vårt resultat att de ställningstaganden pedagogerna i vår studie gör hela tiden utgår 

ifrån barnens bästa, för att ge dem möjlighet till utveckling och lärande. Att pedagogernas fokus är att 

skapa lärtillfällen. Utifrån vårt resultat tolkar vi det som att de pedagoger vi samtalat med har likt det 

Williams et al., (2016) beskriver kring att pedagoger i verksamheten använder olika strategier för att 

organisera och planera verksamheten. Något som framkom både i vårt resultat men även i Williams et 

al., var att utifrån en strategi dela barnen i mindre grupper. Enligt författarna görs detta för att lättare 

nå verksamhetsmålen, läroplansmålen och för att ge barnet möjlighet till utveckling och lärande. I vårt 

resultat och kanske främst från observationerna kunde vi se att pedagogerna i vår studie var närvarande 

och deltagande i verksamheten, delade in barnen i grupper samt var medvetna och öppna för 

förändringar. De ställningstaganden pedagogerna gjorde i vår studie skulle kunna förstås som att de 

arbetar likt det Williams et al., beskriver som en kommunikativ lärandemiljö. En kommunikativ 

lärandemiljö handlar om att dela barnen i mindre grupper under i stort sett hela dagen, och som 

pedagog vara närvarande och delaktig för att då kunna utmana barnen och på så vis skapa ett lärtillfälle. 

Att våga vara kritisk och reflektera över sitt eget arbete och sina ställningstaganden är något som 

förskollärarna i Williams et al., studie påtalar är av vikt för att kunna utveckla lärmiljöerna. Det 

framkom även i vårt resultat att informanterna förespråkar vikten av att kunna förändra arbetssätt och 

i miljöerna för att på så vis uppnå läroplansmålen. Det skulle kunna tolkas som att pedagogerna i vår 

studie är medvetna om att förändring och nytänkande kan utmana barnen i dess utveckling och lärande. 

När pedagogerna utvecklar och förändrar förskolans olika miljöer är det av vikt att de har 

läroplansmålen i åtanke. I vårt resultat framkom det från en av informanterna att de arbetar utifrån 

barnens intressen och att de då måste var öppen för förändring eftersom barnens intresse ändras hela 

tiden. En annan informant i vår studie menade att förändring inte ska ses som ett nederlag utan som 

utveckling. Detta går att förstå som det Williams et al., tar upp som en del i att arbeta med en 

kommunikativ lärandemiljö. Det skulle kunna handla om att pedagogerna i vår studie är öppna och 

lyhörda både inför att förändra arbetssätt och lärmiljöer men att de också utgår ifrån barnens intressen. 

 

 

Slutsatser 

 

I vår studie var vi intresserade av att undersöka hur pedagoger organiserar verksamheten utifrån 

barngruppens storlek och sammansättning för att skapa lärtillfällen, samt vilka ställningstaganden de 

tar till de val de gör. Med utgångspunkt i vår ansats där vi var inspirerade av hermeneutiken har vi 

tolkat och försökt förstå vårt resultat vilket lett fram till några slutsatser. Vi kan utifrån vårt resultat se 

att pedagogerna i vår studie väljer att till stor del dela barngruppen under dagen. De ställningstagande 

vi kom fram till att pedagogerna gjorde var att dela barngruppen främst utifrån ålder, detta för att skapa 

lärtillfällen och för att hinna se och utmana varje barn. En faktor vi inte tänkt på men som framkom i 

vårt resultat som en bidragande orsak till vilka ställningstaganden pedagogerna tog vid indelning var 

barns vistelsetid på förskolan.Vistelsetiden är något pedagogerna upplever har större betydelse än 

barngruppens storlek för hur de kan organisera verksamheten. Att pedagoger idag har ett långsiktigt 

tänk och tänker utifrån att barn har långa dagar när de planerar verksamheten är något vi tänker är 
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viktigt. Något som vi kunde se i vårt resultat och som vi anser är viktigt för att skapa lärtillfällen på 

förskolor idag är att organiseringen av barngruppen fungerar. En slutsats vår studie visar på är att 

pedagoger idag är medvetna om betydelsen av att barn ska få vara i mindre grupper för att inlärning 

ska ske på bästa sätt. Det är något som framkom i vårt resultat men också i den forskning vi tagit del 

av. Vi vill med denna studie bidra till att inspirera verksamma pedagoger att vid planering av 

verksamheten ha barns vistelsetid i åtanke. Samt att förstå värdet av att dela barnen i mindre grupper 

för att kunna utmana varje barn så att utveckling och lärande kan ske. 

 

Framtida studier 

 

Utifrån vad tidigare forskning som vi tagit del av och vad som framkommit i vårt resultat så upplever 

vi att forskning inom det valda området är ganska smalt och det skulle vara intressant ifall mer 

forskning gjordes. Det är dock viktigt att komma ihåg att vi kanske inte tagit del av all tidigare 

forsknings som finns inom området. Utifrån det vi kommit fram till i vårt resultat skulle vara 

intressant att undersöka hur vistelsetiden påverkar barnet och deras möjlighet till inlärning.  
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Bilaga 1 

 

Missiv 1 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Hej! 
 

Vi heter Anna Fredholm och Cecilia Olsson och vi studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Vi är nu inne på vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete. Vårt examensarbete 

kommer att handla om barngruppens storlek och därför är vi intresserad av att genomföra 

observationer och senare intervjuer med några av er pedagoger som arbetar på förskolan. Vi är 

intresserad av att höra era uppfattningar om hur ni organiserar verksamheten utifrån barngruppens 

storlek och sammansättning.  
Deltagandet i intervjun är frivilligt och om det är okej med Dig så ser vi gärna att intervjun kan komma 

att spelas in för att resultatet ska överensstämma med det som du delgav i intervjun. Om Du väljer att 

delta kan Du kan närhelst Du vill avbryta deltagandet. 
Det samlade materialet kommer att transkriberas och när studien är färdigställd att raderas. Alla 

personuppgifter ses som konfidentiella och inga uppgifter kommer att offentliggöras. Det samlade 

materialet kommer endast att användas i syfte för vår studie. 
Vår tanke är att vi kommer ut till er förskola under slutet av vecka 43-44 för observationer och vecka 

44-45 för intervjuer. Tiden för intervjun beräknar vi runt 30-60 minuter dock ej längre än 60 minuter. 

Någon av oss kommer att kontakta er under kommande vecka för att stämma av om Du vill delta och 

om så är fallet bestämma dag, tid och plats för observation och intervju genomförandet. 
 

Har Du några frågor eller andra funderingar så når Du oss på: 

 

Anna Fredholm 070-5290338  anfr1505@student.miun.se 
Cecilia Olsson 070-2462052 ceol1500@student.miun.se 
 

Med vänlig hälsning och förhoppning om ett samarbete 
Anna och Cecilia  

mailto:anfr1505@student.miun.se
mailto:ceol1500@student.miun.se
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Bilaga 2 

 

Missiv 2 
 
 

 
 
 

 

Hej! 
 

Vi heter Anna Fredholm och Cecilia Olsson och vi studerar till förskollärare vid Mittuniversitet i 

Sundsvall. Vi är nu inne på vår sista termin och ska skriva vårt examensarbete.Vårt examensarbete 

kommer att handla om barngruppens storlek och därför är vi intresserad av att genomföra 

observationer på förskolan där ni har ert/era barn. Vi är inte intresserade av att observera enskilda barn 

eller barnen i grupp utan det som är vårt intresseområde är hur pedagogerna organiserar verksamheten. 
 

Det samlade materialet kommer att transkriberas och när studien är färdigställd att raderas. Alla 

personuppgifter ses som konfidentiella och inga uppgifter kommer att offentliggöras. Det samlade 

materialet kommer endast att användas i syfte för vår studie. 
 

Vårt mål är att genomföra observationerna under v 43-44 efter överenskommelse med pedagogerna på 

er förskola. 
 

Om vi ses på förskolan så får Ni gärna ställa frågor eller om Ni har några funderingar och annars nås vi 

på: 
 

Anna Fredholm 070-5290338  anfr1505@student.miun.se 
Cecilia Olsson 070-2462052 ceol1500@student.miun.se 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:anfr1505@student.miun.se
mailto:ceol1500@student.miun.se


 

 

40 

Bilaga 3 

       

Intervjuguide 
 

 
1. Hur många barn är inskrivna på er avdelning? 

 

2. Hur många pedagoger arbetar på avdelningen? 

 

3. Vilken åldersgrupp går på er avdelning? 

 

4. Finns det något samarbete mellan avdelningarna? Hur ser det ut och varför? 

 

5. Forskning visar på att barngrupperna på förskolorna har ökat, vad tänker ni om det? 

            Är det något som ni har märkt av och i så fall på vilket sätt? 

             Påverkar det er och i så fall på vilket sätt? 

 

6. På vilket sätt påverkar barngruppens storlek och sammansättning dig när du planerar den dagliga    

verksamheten?  

 

7. På vilket sätt påverkar barngruppens storlek och sammansättning dig när du planerar verksamheten 

som helhet? 

 

8. Som pedagog på förskolan är uppdraget att följa läroplanen och dess mål, hur organiserar ni 

verksamheten för att skapa lärtillfällen och uppnå målen i läroplanen? 

 

9. Barns vistelsetid har enligt forskning ökat på förskolan, är det något som påverkar ert arbete och hur 

ni organiserar den dagliga verksamheten? 

 

10. Finns det någon övergripande tanke när ni väljer att dela in barnen i grupper, vilken? 

 

11. Har ni något särskilt syfte/tankar om hur ni delar in barnen vid måltiderna?  

 

12.  När vi var här och observerade såg vi att ni delade in barnen i olika grupper under vilan, vad är era 

tankar kring det? 

 

13. Nu har jag ställt en massa frågor till dig, men är det något du känner att jag glömt att fråga om 

rörande hur ni organiserar verksamheten som du känner är viktigt för dig att förmedla? 

 


