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Abstract 
Alla barn som går på förskola har rätt att delta på lika villkor och ha samma rättigheter 

enligt Barnkonventionen och i alla åtgärder som görs ska barns bästa komma i första 

hand. Under de senaste 30 åren har barngrupperna blivit större och utbildade personal 

saknas för att möta behovet.  

Syftet med denna pilotstudie är att analysera och diskutera förskollärarnas upplevelser 

av att arbeta med stora barngrupper. För att ge stöd åt vår undersökning valde vi att 

samla in material i form av en enkät. Data samlades in som sedan analyserades och 

delade upp utifrån två olika teman. Resultatet visar att förskollärarna upplever 

svårigheter att se varje enskilt barn på grund av gruppernas storlek och där det 

kollegiala lärandet blir huvudfokus. Förskollärarna upplever vidare att det saknas tid 

och fler utbildade förskollärare för att kunna genomföra arbetet utifrån läroplanens 

intentioner. Strategierna som förskollärarna använder sig av för att kunna hantera den 

stora gruppen är att dela den så långt som möjligt samt anpassa den pedagogiska miljön. 

I resultatet upplever förskollärare att det krävs förutsättningar för att kunna arbeta med 

stora grupper genom att det finns tillräckligt med personal. Slutsatsen är att 

förskollärarna upplever att de behöver förutsättningar för att möta den stora 

barngruppen. 

  

Nyckelord: Förskollärare, förskola, miljö, individuellt lärande, barngruppens storlek 

Keywords: Preschool teacher, preschool, enviroment, individual learning, child group 
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1.Inledning 
Enligt Förenta nationernas barnkonvention (UNICEF Sverige, 2009) som också blir lag 

den 1 januari 2020 i Sverige ska barnens bästa alltid ska komma i första hand. 

Skolverket (2018) betonar vikten av att ge alla barnen förutsättningar för lek och 

lärande, både utifrån eget initiativ men också utifrån det arbetslaget initierar. Vi 

upplever att detta inte stämmer överens med den verklighet som finns inom dagens 

förskolor då vi ser en problematik kring de växande barngrupperna i förhållande till 

antalet vuxna. Något som även Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & Hellman 

(2016) problematiserar genom att barngruppens storlek kan begränsa barnens 

möjligheter till utveckling. Antalet barn i grupperna har ändrats under det senaste 30 

åren, år 1990 var det cirka 4,4 barn per vuxen, 1996 hade den siffran ökat till 5,7 barn 

per vuxen. En av anledningarna till detta är enligt Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2018) att det ligger på politiska och kommunala beslut då de har ansvaret för 

gruppernas konstellation där förskollärarna inte kan påverka sin arbetssituation något 

nämnvärt.  

Syftet med denna pilotstudie är att analysera och diskutera förskollärarnas upplevelser 

av att arbeta med stora barngrupper. Hur beskriver förskollärare sin arbetssituation och 

vilka strategier använder de för att möta barngruppen?  I arbetet kommer vi att utgå 

ifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att förklara vilka samhällsfaktorer 

påverkar barngruppernas storlek i förhållande till förskollärarnas upplevelser. 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt: Efter inledning följer förskolans läroplan, 

tidigare forskning samt studiens teoretiska utgångspunkt. Därefter följer syftet, studiens 

frågeställningar, metod samt resultat, analys och avslutas med en diskussion. 
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2. Styrdokument 
I det här avsnittet kommer vi att presentera några av de styrdokument som reglerar 

förskolans praktik, det är dessa dokument som ska garantera barns rätt till likvärdiga 

villkor. Dokumenten som kommer att presentera är Barnkonventionen, Skollagen och 

läroplanen för förskolan. Dessa är valda då det är ett ramverk för förskollärarnas praktik 

och något som ska efterföljas. 

 
2.1 Barnkonventionen 
UNICEF (2009) som blev lag i Sverige den 1 januari 2020 ska utbildningen vara en 

rättighet för alla barn och att de ska få utvecklas för att uppnå sin fulla potential. Detta 

innebär att det inte ska spela någon roll hur många barn det finns i gruppen utan att barn 

ska få sina behov tillfredsställda oberoende av yttre faktorer. 

Barnen ska också ha rätt att få en balans mellan vila och fritid samt mellan lek och 

avslappning i verksamheten. Detta innebär att det ställer krav på förskollärarna då de 

enligt lag ska ha en medvetenhet och hitta strategier kring barns olika behov.  

 
2.2 Skollagen  
Förskolan ska enligt Skollagen (2010:800) kapitel 8 § 8 erbjuda en god miljö och en 

lämplig sammansättning av barngruppen och dess storlek. Detta är något som 

Skolverket (2017) tolkar genom att en lämplig sammansättning av barngruppen kan 

vara mellan 6–12 barn för 1–3 åringar. En barngrupp som har mellan 4–5 åringar kan ett 

lämpligt antal barn vara mellan 9–15 barn. Dessa är dock bara riktmärken och ett 

hjälpmedel för personal att förhålla sig till. Detta innebär i praktiken att det inte finns 

några bestämda riktlinjer som påvisar hur många barn det ska finnas i en grupp per 

vuxen. Vidare anges det i § 4 att verksamheten ska främja alla barn som vistas i den för 

att kunna utveckla i sin lust och lärande. Verksamheten ska också ta hänsyn till alla 

barns olika behov. Barn ska ges stimulans och det stöd barnet behöver för att kunna 

utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. 

  
2.3 Läroplanen för förskolan 
Förskolan ska vila på en demokratisk grund där varje individ har rätt till en lustfylld och 

innehållsrik undervisning. Läroplanen är utformad på så vis för att styrka och säkerställa 

att undervisningen och verksamhetens innehåll blir likvärdig för alla barn i hela Sverige 

oavsett kommun och samhällsskikt. Dessa aspekter och riktlinjer ska underbygga 
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utformandet av verksamheten på så vis att det bildar ett lustfyllt innehåll som går hand i 

hand med undervisning. Detta tillsammans bildar en pedagogisk kärna. 

Förskollärarna ska ges förutsättningar och den kompetensutveckling som krävs för att 

bedriva undervisningen de är ålagda att göra. Verksamheten ska också anpassas utifrån 

resursbehovet som finns så att alla barn får det stöd de behöver. 

Barngruppens storlek ska oavsett storlek vara trygg, lustfylld och lärorik. Barngruppen 

blir på så vis en social plattform där alla barn ska ges möjlighet till att delta utifrån deras 

egna förutsättningar via till exempel individualisering utefter behov. Alla som ingår i 

arbetslaget ska uppmärksamma alla samspel i barngrupperna, mellan enskilda barn och 

med vuxna.  

  

3. Tidigare forskning 
  
3.1 Sökprocess 
För att ge stöd åt vårt syfte och frågeställningar på ett vetenskapligt sätt sökte vi i 

databaserna ERIC (EBSCOhost) och Discovery för att hitta lämpliga artiklar. För att 

säkerhetsställa att artiklarna som vi sökte var vetenskapligt granskade använde vi oss av 

Peer Reviewed och att artiklarna gick att läsa i fulltext. Sökorden som vi använde oss av 

för att begränsa sökfältet innehöll begreppen “Impact”, “teacher”, “presence”, ”special 

needs”, “group size” och “teachers influence on students”. För att begränsa sökningarna 

ytterligare för att hitta specifika artiklar till arbetet använde vi oss av sökorden 

“preeschool”, “kindergarden”, “early childhood education”, “förskola” och “daycare”. 

Sökträffarna som vi fick varierade från 28 stycken till några hundra. Vi gick igenom ett 

flertal artiklar och läste abstract för att på så vis ta reda på vad forskningen handlade 

om. Vi valde sedan ut de artiklar som kändes relevanta för det vi ville studera. För att 

komplettera forskningen valde vi också att undersöka om det fanns litteratur genom 

databasen “Libris” och använde sökordet “barngruppens storlek.” 

 
3.2 Storleken på barngruppen 
Storleken på barngruppen har genom åren sett olika ut och i dagens samhälle har 

siffrorna ökat med tiden. I dag är det enligt Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2018) genomsnittliga antalet barn per grupp cirka 16,7 jämfört med för över 20 år 

sedan, då låg siffran på 15 barn för de äldre barnen och cirka 12 barn för de minsta 

barnen. Dock kan denna siffra variera mellan kommuner då barngrupperna kan vara 18 
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till 22 barn i gruppen. Måttet för antalet barn var förut fem till sex barn per pedagog på 

en avdelning, något som fortfarande idag kvarstår. Under det senaste decenniet har det 

skett stora förändringar i förskolesystemet i och med att verksamheten blivit del av ett 

bredare utbildningssystem. Förskolan har fått en ny läroplan och en reformering i 

förskollärarprogrammet. Detta påverkar arbetsförhållandena för både barn och vuxna i 

förskolan. Då barngrupperna är stora i förhållande till antalet vuxna bidrar det till en 

ökad stress hos både barn och förskollärare enligt Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2018). Redan vid 16 barn kan stressnivån bli högre trots att det finns 

utrymmen för barnen att kunna gå undan. Barnens låga ålder spelar också en viktig roll i 

förhållande till antalet barn per avdelning, vid yngre barn är stresspåslaget mer påtagligt 

än vid äldre barn. Små barn har enligt Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson 

(2014) ett stort behov av färre vuxna och barn i förskolan, vistas barnen i mindre 

grupper med färre vuxenrelationer skapas en bättre kvalitet på undervisningen då 

förskolläraren ges möjlighet att kunna se varje enskilt och lägga undervisningen på den 

nivå som är anpassad efter behovet.  

Vad som i slutet ska anses vara en idealisk barngrupp är svårt att identifiera menar 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2018) då det är väldigt individuellt och 

varierar från förskollärare till förskollärare. Enligt författarna får barnen som vistas i 

mindre grupper större chans att lyckas bättre när de når skolålder. Barnens villkor, 

välbefinnande, lärande och utveckling påverkas av gruppens storlek. I grupper där det 

finns barn i behov av särskilt stöd behöver ha strukturella ramar på förskolan och ett 

begränsat antal relationer enligt Bölte, Mahdi, de Vries, Granlund, Robison, Segerer, 

Selb, Shulman, Swedo, Tonge, Wong & Zwaigenbaum (2019) för att klara av sin 

vistelse på förskolan. Dessa barn behöver en trygg kontinuitet för att på så vis kunna 

utvecklas individuellt. Därav bör inte barn med olika funktionsvariationer vistas i allt 

för stora barngrupper då detta påverkar deras allmäntillstånd och mående. 

Därför är det att viktigt att diskutera barngruppens storlek då den kan ha betydelse för 

barnens utveckling. Samspelet mellan barnen är en ytterst viktig aspekt, både för 

barnens utveckling och välmående. Genom detta interagerande mellan barn eller barn 

och vuxen sker ett kollektivt lärande via ett kollektivt utforskande. Williams, Sheridan 

& Pramling Samuelsson (2018) menar att det är viktigt att arbeta med barnens sociala, 

kognitiva och emotionella lärande som tillsammans bildar en helhet för att gynna 

barnens kollektiva och individuella lärande.  
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3.3 Förskollärarens roll 
 
Som tidigare nämnts finns en problematik kring barngruppernas storlek i förhållande till 

förskollärarens roll och barnens välbefinnande i förskolan. Främst handlar det om 

förskollärarens kompetens att kunna skapa lärandemöjligheter utifrån gruppens storlek. 

Yrkeskåren ska ha en förmåga enligt Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson 

(2014) att kunna organisera en inlärningsorienterad miljö där de ska vara känslomässigt, 

fysiskt och kognitivt närvarade genom ”här” och ”nu” vilket kan vara en utmaning. Att 

det dessutom finns barn i gruppen med funktionsvariationer menar Lundqvist, Allodi, 

Westling och Siljehag (2016) ställer ytterligare krav på förskollärarna för att stötta 

barnen på rätt sätt då förskollärarna måste kunna se och fånga upp barn som anses 

“sticka ut” och inkludera dem i gruppen utifrån deras behov och att de får rätt till en 

social integration samt personlig utveckling för att kunna må bra.  

Detta medför att kraven ökar för förskollärarna som anses besitta de rätta verktygen när 

det kommer till att hantera barngrupperna samt utformandet av verksamheten. I första 

hand handlar det om att förskollärarna behöver få förutsättningar för att kunna möta 

gruppens storlek och dess behov för att kunna genomföra sitt uppdrag i enlighet med 

läroplanen för förskolan. I Sverige ligger enligt Sheridan, Williams & Pramling 

Samuelsson (2014) besluten kring personaltätheten, gruppstorlek och barnkvoten på en 

politisk nivå där förskollärarna har en liten möjlighet att påverka. Det är genom dessa 

beslut som förskollärarna måste förhålla sig till vilket kan skapa en otillfredsställdhet i 

förhållande till barnen och uppdraget då det ofta förknippas med tidsbrist och 

begränsade möjligheter att kunna ägna sig åt enskilda barn. Denna otillfredsställelse är 

enligt Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014) starkt relaterad till både 

barnens villkor för lärande men också för förskollärararens professionella roll. När 

barngrupperna är stora begränsas barns möjligheter att kunna blir synliggjord och 

därmed barnens individuella utveckling komma i skymundan. Förskollärarna å andra 

kan i sin professionalitet ha svårigheter att kunna följa upp läroplanernas mål om 

barngrupperna är för stora. 

Sammanfattningsvis har tidigare forskning belyst faktorer som kan spela roll för barns 

och förskollärarnas förutsättningar i förskolan. Detta ligger ofta som tidigare nämnts på 

politiska beslut som påverkar både barns och förskollärarnas förutsättningar och villkor 

i förskolan. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vår teoretiska utgångspunkt utifrån 

Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att analysera förskollärarnas upplevelser av 

barngruppens storlek och vilka faktorer som kan påverka som ett analytiskt redskap av 

det empiriska materialet.  

 

4.1 Bronfenbrenner  
Bronfenbrenner var en utvecklingspsykolog som argumenterade för att individen 

påverkas utifrån olika faktorer utifrån olika system som kallas för mikro-, meso-, exo-, 

och makrosystem (Nilholm, 2016). Antalet barn i grupperna påverkas också enligt 

Williams, Sheridan och Pramling-Samuelsson (2016) av dessa förändringar som händer 

i vårt samhälle, när nya reviderade läroplaner tillkommer och när ny forskning tillämpas 

i förskolan utformas det utifrån olika nivåer som i slutänden påverkas förskollärarnas 

arbetsvillkor. I detta avsnitt kommer vi att presentera hur denna teori och dess system är 

relaterad till förskollärarnas villkor i förskolan. 

    

4.1.1 Mikrosystem 
Det första systemet som ligger individen närmast kallas för ett mikrosystem och handlar 

om som i vår studie den miljö förskolläraren fysiskt är närvarande i. Det kan exempelvis 

handla om förskollärarnas arbete med stora barngrupper i förhållande till läroplanen.  

 
4.1.2 Mesosystemet 
Nästa system kallas för mesosystemet handlar om de relationer som finns i 

mikrosystemet. Det kan handla om relationen mellan olika förskolor och det nätverk 

man skapar både på lokala och regionala riktlinjer.  

 
4.1.3 Exosystemet 
Exosystemet är det tredje systemet och handlar om hur kommunala beslut påverkar 

förskolläraren utan att kunna aktivt vara delaktig och tycka till. Det kan exempelvis 

handla om kommunens resursfördelning inom förskolan, personaltäthet, gruppernas 

storlek och förskollärarnas arbetsvillkor.  
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4.1.4 Makrosystemet 
Makrosystemet utgörs ifrån samhällets påverkan. Det vill säga lagar, ekonomi och 

politik. Barngruppernas storlek påverkas i högsta grad utifrån makrosystemet då den har 

en direkt inverkan på förskolans struktur. Det är också i makrosystemet som läroplanens 

och andra styrdokument formas av politiska beslut.  

 
4.1.5 Chronosystemet 
Det sista systemet i Bronfenbrenners systemteori kallas för chronossystem, det är ett 

samlingsnamn för alla det tidigare nämnda systemen och handlar om att dessa är 

beroende av varandra, politiska beslut påverkar kommunala bestämmelser kring 

exempelvis antalet barn i en grupp vilket i sin tur påverkar förskollärarens arbetsmiljö i 

förskolan.   

Bilden nedan visar de olika systemen där förskolläraren är i fokus och hur dessa system 

påverkar arbetsförhållandena.  
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5. Syfte och frågeställningar 
I detta avsnitt kommer vi presentera vårt syfte samt frågeställningar. 

 
5.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera och diskutera förskollärarnas upplevelser av att 

arbeta med stora barngrupper.  

 
5.2 Frågeställningar 

• Hur ser förskollärarna på sin arbetsmiljö? 
• Vilka strategier använder sig förskollärarna av för att hantera stora barngrupper? 

 

6. Metod 
Detta arbete är en pilotstudie som bygger på en kvantitativ enkätundersökning där 

resultatet kommer att analyseras både kvantitativt genom våra stängda frågor och 

kvalitativt där vi analyserat våra öppna frågor. Arbetet bygger på att analysera och 

diskutera förskollärarnas upplevelser av att arbeta med stora barngrupper som kan vara 

ett underlag för en större studie i framtiden. I detta avsnitt kommer vi lyfta vårt val av 

metod samt hur vi gick tillväga i urvalsprocessen. Vi kommer även belysa urvalet, 

genomförandet, etiken, studiens trovärdighet samt hur vi bearbetade materialet.  

 

6.1 Metodval 
Vi valde att använda oss av enkäter från en webbaserad hemsida som kallas 

enalyzer.com i vår undersökning för att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi 

valde bort intervjuer som metod då det är sårbart tidsmässigt för förskollärarna då de 

generellt sett inte har tid för fysiska möten. Vid enkätens utformning tog vi stöd av 

Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) samt Bryman (2018) råd hur man kan arbeta 

med öppna och slutna frågor där respondenterna ges möjligheter att kunna besvara 

enkäten med egna ord vid öppna frågor. Fördelen med slutna frågor är att respondenten 

kan ringa in de svarsalternativen som överensstämmer bäst med den egna uppfattningen 

i en fråga. Vår enkät bestod av 16 frågor vilket enligt Bryman (2018) är mer fördelaktig 

då det finns en större chans att fler respondenter svarar på enkäten till skillnad från 

större enkätstudie med mer frågor då respondenterna lättare tappar intresset.      
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6.2 Validitet och reliabilitet  
Bryman (2018) menar att reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet i förhållande till 

det man undersöker. Det handlar om stabilitet, det vill säga att frågorna som ställts i en 

exempelvis enkätundersökning ska var så pass stabila att undersökningen ska kunna 

genomföras igen utan att skilja sig nämnvärt. Vidare exemplifierar Bryman (2018) att 

det också handlar om intern validitet. Det vill säga hur enkätens innehåll är utformad så 

att den besvarar studiens syfte och dess frågeställningar. Vidare exemplifierar Bryman 

(2018) vidare kring extern validitet vilket innebär att man drar generella slutsatser kring 

sina undersökningsområden. Bristen i vår pilotstudie är att vi fått ett stort bortfall vilket 

gör att det inte går att kunna svara på frågornas tillförlitlighet, vi har inte heller kunnat 

kontrollera att det är bara förskollärare som är medlemmar i Facebookgruppen då det 

inte krävs ett uppvisande av förskollärarlegitimationen. Dock behöver användarna 

ansöka om att få gå med i gruppen för att kunna vara delaktiga. Detsamma gäller 

studiens validitet i förhållande till det låga antalet svarande då det inte går att dra några 

generella slutsatser kring undersökningsområdet.                                                        

 

6.2 Urval  
Vi började vårt urval med att ta kontakt med en facebookgrupp vid namnet idébank för 

förskollärare. I mailet informerades de om vårt arbete, syftet samt vår metod i form av 

enkäter. Vi valde att vända oss till facebook då det fanns många medlemmar i gruppen 

vilket skulle kunna ge större svarsfrekvens. Valet av att skicka ut enkäten till endast 

förskollärare var att yrkeskategorin besitter en utbildning som inte övrig personal har 

och att svaren på frågorna blir mer teoretiskt anslutna i förhållande till vår 

undersökning. 

Vi valde att bara göra en enkät till en facebookgrupp då vi upplevde att det skulle bli för 

många enkäter att analysera. Vår tanke var också att vi lätt genom vårt enkätverktyg 

skulle kunde läsa av vilken utbildningsnivå de hade så vi kunde särskilja svaren. I 

“Idébank för förskollärare” var det vid undersökningstillfället 50 319 medlemmar. 

Totalt svarade 64 stycken varav 18 svarade fullständigt, vilket innebär ett bortfall på 50 

255 och ett internt bortfall på 46 stycken. 
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6.2.1 Presentation av de 18 respondenterna 
Alla 18 respondenter som deltog i enkätundersökningen var kvinnor. I figur 1 nedan 

redovisas att elva av de svarande är 40 år och uppåt. Fem av respondenterna är mellan 

30–39 år sam två av de svarande är mellan 20–29 år.  I cirkeldiagrammet nedan visar 

åldersspannet på respondenterna för att på ett konkret och visuellt sätt kunna visa 

andelarna.  

 
 
 

 
Figur 1: Ålder på respondenterna.   

 
6.2.2 Respondenternas yrkesverksamma år 
Utifrån våra enkätsvar varierar antalet år som respondenterna varit verksamma som 

förskollärare. I figur 2 nedan redovisas att tre stycken har arbetat som förskollärare i 

mindre än 5 år, fyra stycken har varit verksam mellan 5–9 år. Vidare redovisas att tre 

stycken har arbetat i 10–14 år, två stycken har varit verksamma i 15–19 år samt två 

stycken som arbetat mellan 20–24 år. Slutligen redovisas att fyra stycken har varit 

yrkesverksamma i över 25 år.   

 

5 st (30-39 år) 

2 st (20-29 år) 

11 st (40 år och uppåt) 
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Figur 2: Respondenternas yrkesverksamma år.  

 
6.2.3 Antalet barn i barngrupperna 
Majoriteten av respondenterna från enkätundersökningen har mellan 10–14 barn i sin 

barngrupp. Dock visar cirkeldiagrammet att skillnaderna inte är så stora mellan antalet 

barn i grupperna.  

 

 
Figur 3: Antalet barn i barngrupperna. 

 

2 st (20-24 år) 

4 st (25 år och uppåt) 

 
2 st (15-19 år) 

3 st (10-14 år) 

4 st (5-9 år) 

5 st (0-4 år) 

6 st (15-19 barn) 

 

5 st (20 barn och uppåt) 7 st (10-14 barn) 



 

 15 

6.3 Etik  
Respondenterna från Facebook gruppen informerades via ett inlägg. Vi använde oss av 

nyttjandekravet, vilket innebär att vi informerade om hur materialet skulle användas och 

att det enbart skulle nyttjas av oss i vårt arbete. Vi upplyste även att alla som deltog i 

enkäterna skulle förbli anonyma under processens gång samt att de insamlade materialet 

skulle förstöras efter avslutad studie. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) lyfter 

vikten av integritet och anonymitet inom ramen för forskningsetik. Länken som delades 

på facebook var designad på så vis att respondenterna direkt kom till enkätfrågorna och 

efter avslutat deltagande kommer respondenterna till huvudsidan för enkäter utan att 

kunna se vad de andra respondenterna har svarat. Bryman (2018) belyser etikens 

innebörd och vikten när det kommer till känslig information inom vetenskapliga 

undersökningar, till exempel så får individen inte komma till skada eller att det 

förekommer kränkningar när respondenterna deltar i undersökningen (Vetenskapsrådet, 

2017). Detsamma gäller konfidentialitetskravet som innefattar förvarandet samt 

användandet av personuppgifter. Detta ska ske på ett säkert sätt enligt Bryman (2018). 

För att säkerhetsställa konfidentialiteten använde vi oss av lösenord samt ett 

användarnamn som bara vi visste om för på så vis öka säkerheten kring 

personuppgifterna i vårt enkätverktyg enalyzer.com.  

 

6.4 Genomförande 
Som metod för vår studie utgick vi ifrån en enkät via en webbaserad hemsida som kallas 

enalyzer.com. Enkäten bestod av 16 stycken frågor som var utformade utifrån våra två 

frågeställningar som handlar om förskollärarnas beskrivningar av sin arbetsmiljö och 

vilka strategier de använder sig av för att hantera stora barngrupper. Att inte ha för 

många frågor i en enkät är något som också Bryman (2018) exemplifierar då 

respondenterna kan uppleva frågorna som oviktiga eller alldeles för många och då 

tappar intresse för att svara.  

 

6.5 Bearbetning av material 
Vi började att bearbeta materialet genom att koda av varje respondents svar i enkäten 

från Facebook gruppen. Som analysverktyg använde vi oss av tematisk analys som 

innebär att komma fram till olika teman/mönster i förhållande till vår teoretiska 

utgångspunkt. Enligt Bryman (2018) handlar det om ett sökande efter bakomliggande 

teman i de material som ska analyseras. Genom att sortera och strukturera det inhämtade 
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materialet med hjälp av överstrykningspennor kunde vi hitta gemensamma nämnare och 

mönster som respondenterna lyfte och därigenom kunde vi skapa teman utifrån svaren. 

Vi valde att använda oss av korta citat för att på så sätt förstärka temat. Det vi kunde 

konstatera genom vår analys var att vi fick liknande svar från respondenterna. Därför 

valde vi att väva ihop svaren och fick därigenom två olika teman som svar på våra 

frågeställningar. Temana som vi fick fram var:  

·      Tema 1, Förskollärarnas beskrivning av sin arbetssituation. 

·      Tema 2, Förskollärarnas hantering av barngrupperna. 

 
7. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att sammanställa vårt resultat utifrån både en kvantitativ och 

kvalitativ tematisk analys och som bygger på respondenternas öppna och slutna svar. 

Genom detta fick vi fram 2 olika teman ”Förskollärarnas beskrivningar av sin 

arbetssituation” och ”Förskollärarnas hantering av stora barngrupperna” som 

underbygger våra forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer vi att presentera vår analys 

av det insamlande materialet. 

 
7.1 Tema 1 Förskollärarnas beskrivningar av sin arbetssituation 
Sex av förskollärarna uttrycker svårigheter i sin yrkesroll genom att det är många barn i 

gruppen där tid inte finns för att kunna se varje enskilt barn i den mån man önskar. Det 

är lättare att möta barn i det kollektiva lärandet än i det individuella då det är svårt att 

möta upp alla olika barns behov.  

En respondent som har arbetat mellan 10–15 år i yrket och över 20 barn i sin barngrupp 

uttrycker ett dilemma mellan att möta det kollektiva och det individuella lärandet. 

Personen uttrycker en frustration över att vilja göra mycket men att förutsättningarna 

inte finns för att kunna genomföra sitt arbete. Något som respondenten uttrycker sig 

utifrån sitt öppna svar att: ”Dilemmat mellan individ och gruppens behov! Att behöva 

och vilja göra så mycket men bli nedslagen gång på gång av schematekniskt pussel. 

Sjuka kollegor o.s.v. Jag behöver förutsättningar!!”. 

Detta dilemma delas på liknande sätt av sju andra respondenter och uttrycker att de 

besitter verktygen som krävs för uppdraget men att det finns faktorer som gör att de 

känner sig otillräckliga. Ett utav dessa är att det saknas utbildad personal i 

verksamheterna, respondenterna menar att det finns behov av att kunna stötta och 

reflektera över den pedagogiska verksamheten för att kunna vidareutveckla den.  
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En respondent som arbetat i yrket i 10–15 år och som har mellan 15–20 barn i sin 

barngrupp där åldrarna varierar från fyra till fem år menar att behoven är stora där 

dilemmat är vad som behöver prioriteras i första hand. Respondenten diskuterar vidare i 

sitt öppna svar i enkäten att det handlar om ett led av olika beslut från högre instanser 

som i slutänden påverkar barngruppen ”Lösningarna ligger politiskt och kommunalt. 

Stora barngrupper är ingen lösning men nu stoppas det in barn hit och dit. Vi måste 

börja arbeta för mindre grupper”. 

Det finns också en önskan bland flertalet att få mer tid för planering, reflektion och 

dokumentation. En respondent menar att en timme i veckan inte räcker för att hinna 

med att plocka fram det material som ska användas i barngruppen. Dock påtalar en 

respondent som har varit verksam i yrket i 25 år att det är för mycket administration i 

arbetet och att tiden bör läggas på barnen i stället. Att barngrupperna är för stora är en 

svårighet i arbetet och som respondenten diskuterar utifrån sitt öppna enkätsvar genom 

att: ”Ja dock finns inte förutsättningar för detta. Gruppen är för stor”. Vidare menar 

respondenten i sitt öppna enkätsvar att ”Man hinner inte se alla barn”. Önskar att man 

räckte till men verkligheten är inte så. Alla barn har stora behov och att välja ut vad som 

ska prioriteras är inte kul”. Respondenten har arbetat mellan 10–15 år och har mellan 

15–20 barn i sin barngrupp. Varav sex barn av 19 har någon form av funktionsvariation. 

Detta kan förklara att respondenten känner sig otillräcklig då de ställer stora krav på 

arbetslaget. Respondenterna diskuterar vidare i de öppna enkätsvaren att rummen har 

betydelse i förhållande till gruppens storlek och antalet pedagoger. Respondenterna 

upplever att förskolan ska vara byggd för förskoleverksamhet och anpassad efter 

gruppens storlek. En respondent som har över tjugo barn mellan tre–fem år i sin grupp 

upplever att det inte handlar om att skapa rum i rummen då ljudnivån ofta blir hög utan 

respondenten menar i sitt öppna enkätsvar att det ska ges “Möjligheter att avgränsa (inte 

bara “rum i rummen” eftersom ljudet studsar då ändå!) d.v.s. flera mindre rum 

tillgängliga”. 

Respondenten upplever att det handlar om att barn behöver få möjligheter att gå undan 

för att leka. Detta är något som en annan respondent också upplever då det finns behov 

av att få lugnare stunder under dagen. Respondentens arbetslag består av två 

förskollärare och en barnskötare samt en extra resurs i form av specialpedagog för ett 

barn en gång i veckan. Att dela gruppen utifrån barns olika behov är något som sju av 

respondenterna upplever är en nödvändighet men att det då ska finnas tillräckligt med 

vuxna för att kunna genomföra det. En respondent menar att barngruppens storlek 
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behöver vara i en lagom skala i förhållande till antalet pedagoger för att man ska kunna 

uppmärksamma och se alla barnen för att utmana både det kollektiva och individuella 

barnet. Dock menar en annan respondent att det inte alltid handlar om barngruppens 

storlek utan upplever att det är lika viktigt med verksamheternas utformning genom att 

förklara i sitt öppna enkätsvar “Vi har en bra organisation och ett systematiskt 

kvalitetsarbete som fungerar”. 

Här menar respondenten att det är viktigt med ett levande arbetssätt och tydliga ramar 

för att få förskolan att fungera trots att barngrupperna är stora. En annan respondent 

upplever även att det också handlar om att ha ett positivt förhållningssätt och kunna se 

potentiella möjligheter i stället för hinder när det är exempelvis handlar om 

personalbrist.   

 

7.2 Tema 2 Förskollärarnas hantering av barngrupperna 
Nio av 18 förskollärare uttrycker att de jobbar frekvent med mindre 

gruppkonstellationer samt anpassning av den pedagogiska miljön trots att 

förutsättningarna är begränsade. En av respondenterna diskuterar vikten av högre 

personaltäthet för att kunna anpassa den pedagogiska verksamheten då det krävs fler 

vuxna för att kunna dela barngruppen. Respondenten har en barngrupp på 10–15 barn i 

åldrarna fyra–fem år där arbetslaget består av en förskollärare och en barnskötare på 

avdelningen. Vidare diskuterar respondenten att de delar upp barngruppen under en viss 

tid under dagen genom att förklara i sitt öppna enkätsvar att ”Vi delar upp barnen i två 

grupper från 7.30- 15.00 varje dag så jag som pedagog har en barngrupp på sex–sju barn 

detta underlättar för att jag ska kunna var en närvarande pedagog och barnen möjlighet 

till utveckling”.   

En annan respondent diskuterar att anpassning av den pedagogiska miljön är ett faktum 

för att kunna inkludera samt integrera alla barn i undervisningen och i verksamheten. 

Respondenten arbetar på en avdelning med två förskollärare och en barnskötare. 

Barngruppen består av 10–15 barn i åldrarna ett–tre år och förklarar i sitt öppna 

enkätsvar att ”Ge alla barn chans till att vara med på sina egna villkor. Anpassa 

undervisningen så att alla kan vara med. Dela upp barnen i små arbetsgrupper”.  

Respondenten menar att alla barn ska ge chans till deltagande och därav måste 

anpassningar göras utefter individens behov och förutsättningar. Det handlar om att 

förskollärarna kan lösa en viss problematik i verksamheten på mikronivå men att det 

yttersta ansvaret ligger på kommuner och politiska beslut utifrån meso och exonivåer. 
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Sex av respondenterna diskuterar att de har arbetat ut olika strategier för att bemöta barn 

i behov av särskilt stöd. En del diskuterar att de använder sig av tecken som stöd för att 

inkludera alla barn, att de använder sig av bildschema och timstock. En respondent 

diskuterar i sitt öppna enkätsvar att det också krävs strukturella ramar för barn i behov 

av stöd genom att förklara att det krävs ”En tydlig grundstruktur är a och o för alla barn, 

alla ska veta vad som gäller. Göra anpassningar för barn som behöver det inom ramen 

för den vanliga verksamheten så långt som möjligt”.  

Det grundläggande strategier som förekommer vid stora barngrupper är enligt nio av de 

18 respondenterna att arbeta med delade grupper samt en kontinuerlig utformning och 

anpassning av den pedagogiska miljön där på så vis gynna både barn och pedagoger. 

Men att det då krävs det utrymme och personal för att kunna genomföra delning av 

grupp samt anpassning av den pedagogiska miljön som faller inom ramen för 

kommunala beslut.  

 

8. Analys 
Vi kommer i det här avsnittet att presentera analysen av vår insamlade empiri i 

förhållande till tidigare forskning samt vår teoretiska ansats för att kunna svara på våra 

tre teman. 

Vi har som teoretisk utgångspunkt utgått ifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

som innefattar hur olika systemen påverkar förskollärarens uppdrag och förutsättningar 

utifrån: mikro-, meso-, exo-, makro- samt chronossystemet. 

   

8.1.1 Tema 1 Förskollärarnas beskrivning av sin arbetssituation  
Förskollärarna diskuterar utifrån resultatet att det är svårt att hitta tid för att kunna se 

varje enskilt barn under dagen då det är för många barn i gruppen. Denna problematik är 

något som Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2018) belyser då man menar att 

barngruppernas storlek ökat stadigt under de senaste 20 åren vilket gör att det är svårt 

för förskollärarna att kunna se varje enskilt barn dagligen. En respondent diskuterar i 

resultatet att lösningarna kring detta ligger på en kommunal och politisk nivå och att 

skapa stora barngrupper inte är någon lösning kring problemet. Respondenten menar att 

det måste arbetas mer aktivt för att få ner barnantalet i grupperna. Diskussionen som 

respondenten för kan härledas till Bronfenbrenners systemteori då det handlar om en 

maktstyrning som förskolläraren inte kan styra över, det vill säga att mesosystemet som 

innefattar politiska beslut påverkar exosystemet inom den kommunala sektorn som ser 



 

 20 

över resursfördelningar och barngruppernas storlek. Dessa beslut påverkar i slutänden 

förskollärarens arbetssituation. I resultatet diskuterade ett flertal av respondenterna att 

verktygen finns för att kunna utföra sitt arbete men inte de rätta förutsättningarna. Det 

ena handlar om att det saknas utbildad personal för att kunna stötta varandra i det 

pedagogiska arbetet. Detta hamnar återigen utanför förskollärares möjligheter att 

påverka då det är beslut fattade av en högre maktstruktur. Den enskilda förskolläraren 

har mycket litet inflytande att kunna påverka sin tillvaro i förskolan. Då individen 

befinner sig inom mikrosystemet. För det andra diskuterar respondenterna att det inte 

finns tid för planering, reflektionstid och dokumentation på grund av att tid saknas. 

Detta dilemma är något som också Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2018) 

diskuterar då man menar att förskollärare i allt högre utsträckning får kämpa för att 

uppfylla det förväntningar som finns från förskolans läroplan och samtidigt kunna 

bemöta de stora grupperna som finns i verksamheterna. Det är politiska beslut bakom 

att arbetet ska utformas i enlighet med läroplanen och andra styrdokument men att 

förskollärarna saknar den tid som behövs för att kunna genomföra det arbete de är 

ålagda att göra. I resultatet diskuterar dock en respondent att det är för mycket 

administration i arbetet. Det kan tolkas att dokumentationen tar för mycket plats i 

förhållande till barnen. Personen har arbetat som förskollärare i över 25 år vilket också 

kan spela roll då administrationen inte alltid varit en naturlig del av yrket.  

Ett annat dilemma som en av respondenterna diskuterar i resultatet är när man har ett 

flertal barn i behov av särskilt stöd. Personen uttrycker att det saknas förutsättningar att 

bemöta alla barns olika behov, respondenten diskuterar att man måste prioritera vad 

som måste göras i första hand vilket gör att uppdraget inte kan utföras i enlighet med 

läroplanens intentioner. I respondentens arbetslag finns två förskollärare och en 

barnskötare i förhållande till 15–20 barn vilket gör att det ställer höga krav på de vuxna 

att tillfredsställa barnens olika behov. Respondenten diskuterar utifrån Bronfenbrenners 

teori att individen inte kan genomföra sitt arbete som man är ålagd att göra utifrån 

makrosystemet på grund av yttre faktorer. Exosystemet har ett stort ansvar att se till att 

förskollärarna har de förutsättningar som krävs för att genomföra sitt arbete i enlighet 

med exosystemets riktlinjer.  

 

För att kunna bemöta detta krävs det enligt Tamakloe (2018) att det ska finnas 

förutsättningar för förskollärarna att kunna se hela barnet för att kunna stötta denne på 

rätt sätt och utifrån barnets behov. Detta innefattar även att barngruppen ska vara 
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lämpligt sammansatt i förhållande till antalet vuxna för att detta ska vara möjligt. Att ha 

barn i gruppen med olika behov kräver också kompetens för att bemöta barnen på rätt 

sätt.  

 

8.1.2 Tema 2 Förskollärarnas hantering av barngrupperna 
Respondenterna i resultatet upplever att de har ett driv och ett engagemang i sitt yrke 

men att det också finns en frustration kring de förutsättningar som ges i förhållande till 

uppdraget. Det är i slutänden beslutsfattarna utifrån Bronfenbrenners exosystem som 

måste ha en mer verklighetsförankring kring den arbetsmiljö som både barn och 

pedagoger befinner sig i dagligen. I resultatet diskuterar trots detta respondenterna olika 

strategier för att hantera dessa dilemman genom exempelvis arbeta i mindre 

gruppkonstellationer samt att i så hög uträckning som möjligt anpassa den pedagogiska 

miljön. En av respondenterna uttrycker i resultatet att det måste finnas tillräckligt många 

vuxna för att delning av gruppen ska kunna genomföras. Respondenten har en 

barngrupp på 10–15 barn i åldrarna fyra–fem och arbetslaget består av en förskollärare 

och en barnskötare på avdelningen. Detta medför att det ställer krav på de få vuxna som 

finns i arbetslaget då man ensam ansvarar för fem–sju barn vid delning av gruppen. För 

att skapa små grupper handlar det inte bara om antalet vuxna i förhållande till barnen 

utan det krävs också att miljön är anpassad efter barngruppen. Vid barn i behov av 

särskilt stöd menar respondenterna i resultatet att det finns olika utarbetade strategier för 

att anpassa verksamheten efter barnen genom att använda sig av bildstöd, tecken som 

stöd, timstock eller att det finns strukturella ramar där barnen vet vad som förväntas. 

Dock diskuterar ett flertal av respondenterna i resultatet att det måste finnas 

förutsättningar i den pedagogiska miljön genom fler rum att vara i och att på egen hand 

kunna utmanas i sitt lärande och ett utvecklande material som ska stärka barnet i dess 

lärande. Detta understöds av Chen & Wang (2018) som belyser att barn behöver 

utrymme för att kunna gå undan och leka enskilt i mindre grupper då det gynnar barns 

relationsskapande men också för att barn enskilt behöver gå undan för att få en lugnare 

stund under dagen. En respondent som har över tjugo barn i sin grupp mellan två-fem år 

diskuterar i resultatet att finns behov av att kunna dela gruppen då barnen befinner sig 

på olika utvecklingsnivåer och att de ska få möjligheter att utmanas individuellt. Det 

handlar om utifrån Bronfenbrenners exonivå kommunens ansvar att se till att det finns 

tillräckligt med utrymme och utformandet av förskolorna att barnens olika behov blir 

tillgodosedda. Utgår man ifrån förskolläraren i origo blir detta problematiskt då 
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individen själv inte kan styra dessa system som påverkar verksamheten. Det är ett 

dilemma för förskollärarens då det är en rad av beslut som ska fattas som är 

tidskrävande innan det kan ske någon form av förändring i verksamheten exempelvis 

antalet kvadratmeter per barn. Det medför att förskollärarna kan uppleva en maktlöshet 

eftersom de inte besitter dessa befogenheter utan kan bara rätta sig efter besluten.  

Även om innemiljön tillfredsställer barnens behov så krävs också fler förskollärare, det 

är något som en respondent diskuterar i resultatet genom att det behöver finnas en 

balans mellan antalet barn i barngruppen samt antalet pedagoger på avdelningen för att 

kunna dela gruppen. Detta ger också upphov till enligt Williams, Sheridan & Pramling-

Samuelsson (2018) en djupare diskussion med barnen och för att kunna uppmärksamma 

alla barn utifrån det kollektiva och individuella lärandet.  

Förskollärarna behöver vara flexibla då det krävs att de klarar av att pussla med den 

personal som finns till hands för att på så vis få verksamheten att gå runt.  

Att ha närvarande vuxna är också något som Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2018) exemplifierar för att kunna stötta barnen i deras sociala, kognitiva 

och emotionella lärande som tillsammans bildar en helhet, därav behövs det fler 

närvarande pedagoger. Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori belyser 

utvecklingspsykologen vikten av samhällets alla system som tillsammans påverkar den 

institutionella ramens förutsättningar, det vill säga att det ställer stora krav på 

förskolläraren skicklighet att kunna hantera dessa dilemman genom kommunala 

bestämmelser vad gällande utformandet av förskolans lokaler och den pedagogiska 

miljön samtidigt som förskollärarna ska hantera barngruppens storlek som ett flertal 

respondenter diskuterar är för stora i förhållande till ytan. Dessa dilemman drabbar inte 

bara förskollärarnas villkor utan också barnen enligt då de påverkas av beslut som fattas 

på kommunal nivå (Nilholm, 2016).  

 

 

9. Diskussion  
I detta avsnitt kommer vi att diskutera vårt metodologiska val och dess fördelar och 

nackdelar, vi kommer också att diskutera validitet och reliabilitet i förhållande till vår 

pilotstudie. Därefter kommer en resultatdiskussion där vi tar upp resultaten vi fått fram 

genom våra enkätstudier i förhållande till tidigare forskning samt relevant litteratur 

kopplat till syfte och frågeställningar. 
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9.1 Metoddiskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera valet av vår metod och dess fördelar och 

nackdelar samt pilotstudiens validitet och reliabilitet 

 

Fördelar 
Enligt Bryman (2018) är fördelarna med detta metodval att det går att anpassa enkäterna 

utefter respondenternas behov då de kan fylla i den när det passar dem.  

Vidare menar Bryman (2018) att enkätfrågorna inte ska vara för många då det är lätt för 

respondenterna att bli trötta på enkäten. Vi utformade våra enkäter genom att använda 

oss av både slutna och öppna frågor för att respondenterna skulle få möjlighet att 

besvara frågorna med egna kommentarer. Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén (2014) 

menar att öppna frågor ger respondenterna en chans att få uttrycka sig med egna ord. 

Det öppnar också upp för nya insikter som man kanske inte förutsåg när man utformade 

enkäterna. Detta är något som även Bryman (2018) lyfter genom att öppna frågor inte 

tvingar respondenterna att använda sig av forskarens ordval utan att de får svara fritt på 

frågorna. Vid en pilotstudie menar Bryman (2018) vidare att man kan använda sig av 

öppna svar för att utforma huvudstudien med mer fasta svarsalternativ som kan ses som 

lämpliga. 

Valet av slutna frågor var för att underlätta bearbetningen av materialet då risken för att 

vi hade fått för många olika svar hade ökat och där vi inte fått svar som var jämförbara. 

Att använda sig av slutna frågor menar Bryman (2018) är fördelaktiga för 

respondenterna då de bara behöver ringa in eller bocka för de svarsalternativ som passar 

bäst in på de själva. Detta medför också att enkäten går fortare att genomföra i 

förhållande till en fysisk intervju.  

 
Nackdelar 
Bryman (2018) skriver att nackdelarna med enkäter är dels att inte ställa alltför många 

frågor då respondenterna lätt kan tröttna, dels att man inte ska ställa allt för många 

öppna frågor då respondenterna inte vill skriva så mycket i sina svar. I våra enkäter hade 

vi totalt 16 stycken frågor var av åtta öppna och åtta stängda frågor. Anledningen till 

detta tillvägagångssätt var att vi upplevde att vissa av våra frågor inte kunde ställas med 

slutna frågor då svaren inte skulle besvaras utifrån våra frågeställningar då 

respondenterna har olika erfarenheter och förutsättningar. Genom att använda öppna 
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frågor får respondenterna möjlighet att uttrycka sina erfarenheter på ett friare sätt än att 

enbart använda sig av exempelvis ja eller nej som svarsalternativ.  

Dock kan man ifrågasätta valet av metoden då bortfallet var stort i förhållande till den 

population vi vände oss till. Bortfallet var 50 255 stycken och det interna bortfallet var 

46 respondenter. Orsaken till bortfallet kan dels bero på att frågorna inte var tillräckligt 

begripliga och respondenterna kunde inte be om ett förtydligande från oss vilket kan 

göras vid en intervju. Vidare kan det också bero på att enkäten hade för många öppna 

frågor, det vi har kunnat utläsa av enkätsvaren har mellan 58–64 svarat fullständigt på 

de slutna frågorna. Detta gör att det går att ifrågasätta om antalet öppna frågor var för 

många även om vi angav att respondenterna skulle svara kortfattat på varje öppen fråga. 

Det kan också handla om yttre omständigheter då det vid undersökningstillfället 

skickades ut flera olika enkäter i gruppen av studenter vilket kan ha bidragit till att 

respondenterna inte ville svara fullständigt eller inte alls på vår enkät. Valet av 

Facebook är något som också kan ifrågasättas då vi inte med säkerhet kan kontrollera att 

det är legitimerade förskollärare som svarat på enkäten även om gruppen riktar sig till 

yrkeskåren.      

 

Studiens validitet och reliabilitet  
Då arbetet utgått ifrån en pilotstudie som ska genereras i en större studie går det inte att 

dra några generella slutsatser om arbetet, det vill säga att det inte går att validera om 

respondenternas svar överensstämmer med den allmänna populationen. Detsamma 

gäller studiens tillförlitlighet då studien enbart ger indikatorer på den problematik som 

respondenterna diskuterar. Syftet med denna pilotstudie är att analysera och diskutera 

förskollärarnas upplevelser av att arbeta med stora barngrupper som ska ligga till grund 

för att kunna utveckla en större studie i framtiden.  

 

Slutsats av metoddiskussion 
Syftet med denna studie var att analysera och diskutera förskollärarnas upplevelser av 

att arbeta med stora barngrupper. Vi har utifrån syftet utgått ifrån två frågeställningar 

som handlar om hur förskollärarnas arbetsmiljö ser ut på sina arbetsplatser och vilka 

strategier de använder för att hantera stora barngrupper. Vi anser att vi uppnått syftet 

samt våra två frågeställningar då vi har synliggjort förskollärarnas arbetsmiljö samt 

vilka olika strategier förskollärarna använder för att kunna hantera barngrupperna.  
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 9.2 Resultatdiskussion 
I resultatet upplevs det svårigheter att kunna se varje enskilt barn i den mån man önskar 

då barngrupperna är för stora i förhållande till antalet vuxna. I resultatet upplevs en 

frustration bland respondenterna att hinna se alla barn och att man måste prioritera vad 

som ses som mest nödvändigt. Detta understöds också av Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson (2018) som menar att gruppernas storlek konstant ökat under 

årens lopp vilket medför att förskollärarna kan uppleva svårigheter att kunna se varje 

barn under dagen på förskolan. Detta handlar i stor utsträckning om kommunala och 

politiska beslut som förskollärarna hela tiden måste förhålla sig till trots att 

förutsättningar ofta saknas. Förskollärarna besitter kompetenser för att bedriva 

verksamheten men att det finns olika faktorer påverkar kvaliteten i förskolan genom 

bristen på utbildad personal för att tillsammans kunna bedriva verksamheten utifrån 

läroplanens intentioner. Förskollärarna upplever att det saknas möjligheter att kunna 

diskutera, reflektera och dokumentera tillsammans då tiden saknas. Att barngrupperna 

är för stora är något som är återkommande i förskollärarnas upplevelser av sin 

arbetsmiljö. Politiker anses ha det främsta ansvaret vad gäller barnantalet enligt 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2018) då de ska ge alla barn likvärdiga 

förutsättningar i förskolan och ges av hög kvalitet. Samtidigt som barngrupperna växer 

och vårdnadshavarnas behov av barnomsorg ökar ska förskollärarna hantera detta i 

förhållande till läroplanens intensioner och till barnens behov. Allt detta påverkar i 

slutänden förskollärarnas arbetsförhållanden men också barnens vistelse på förskolan. 

Det krävs att det sker förändringar inom förskolan för att möta upp problematiken 

bakom och att det skapas förutsättningar för alla inom verksamheterna. För att förskolan 

ska kunna utvecklas enligt Skolverket (2018) och svara upp mot de nationella målen är 

det i första hand huvudmannen som ansvar att detta ska ske. Att rektorerna tillsammans 

med förskollärarna ska bedriva undervisningen utifrån målen i läroplanen för att främja 

varje barns utveckling är en förutsättning för att förskolan ska hålla en hög kvalitet. Vi 

kan återigen skönja ett mönster att det finns system som påverkar förskollärarnas 

förutsättningar att arbeta mot de nationella målen. Utgår vi ifrån barngruppernas storlek 

i förhållande till undervisningen handlar det i första hand om politiska beslut på 

makronivå där förskollärarna ska ansvara för att undervisningens ska bedrivas i enlighet 

med förskolans läroplan. Det är sedan kommunala beslut på exonivå som sedan 

bestämmer hur resursfördelningen ska se ut, vilka barn som ska ingå i en grupp, 

personaltäthet etc. Det är här man kan ifrågasätta om undervisningens kvalitet blir 
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försämrad då kommunala beslut om gruppernas storlek i förhållande till antalet vuxna 

inte går hand i hand. I resultatet framkommer att det saknas utbildad personal och att 

barngrupperna är för stora vilket i längden kan påverka utbildningens kvalitet då 

förutsättningarna inte alltid finns. För att bibehålla den eftersträvan om att förskolan ska 

inge en hög kvalitet menar Tamakloe (2018) att det måste finnas premisser för 

förskollärarna för att de ska kunna se hela barnet för att kunna stötta på rätt sätt utifrån 

barnets behov och bedriva den undervisning som ingår i uppdraget.  

Trots detta verkar det som att förskollärarna har utarbetat strategier för att bemöta detta 

genom att exempelvis dela upp barngruppen så långt som möjligt, detta för att minska 

på arbetsbelastningen men också utifrån barnens bästa. Då krävs det att det finns 

utrymmen för att minska antalet barn i gruppen vilket förskollärarna inte kan påverka 

något nämnvärt då det ligger på kommunala beslut i exosystemet. Förskollärarna 

försöker förhålla sig till den rådande situationen genom att skapa rum i rummen för att 

dela gruppen i den mån som lokalen tillåter. En annan strategi som en av 

respondenterna exemplifierar i resultatet är att använda sig av en tydlig grundstruktur då 

både barn och vuxna vet vad som förväntas på förskolan vilket kan trygga alla i 

förlängningen.  

Även om förskollärarna är yrkesskickliga att hitta lösningar i svåra situationer så är det i 

förlängningen inte hållbart att hela tiden förhålla sig till högre beslutsfattare som inte 

har någon verklighetsförankring till förskollärarnas arbetssituation. Förskolan är det 

första utbildningssystemet som barnen möter vilket formar deras fortsatta lärande. Det 

är av stor vikt att förskollärarna får det rätta förutsättningarna för att stötta barnen i dess 

utveckling. 

 

Studien har genom detta bidragit till att belysa hur förskollärarna upplever att arbeta 

med stora barngrupper. 

 

9.3 Slutsats 
Syftet med denna studie är att analysera och diskutera förskollärarnas upplevelser av att 

arbeta med stora barngrupper. Slutsatsen är att det saknas förutsättningar för att 

tillgodose barnens behov då bristen på utbildad personal saknas samt att barngrupperna 

är stora vilket gör uppdraget svårare att fullfölja. Förskollärarna talar i termerna om att 

det måste finnas humana villkor för att gynna barnen och verksamhetens utveckling. 

Detta ligger på utifrån Bronfenbrenners systemteori på både politiska och kommunala 
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beslut som i sin tur påverkar förskollärarnas arbetsförhållanden och kan skapa en stress 

hos pedagogerna när gruppernas storlek och personaltätheten inte går hand i hand. 

Förskollärarna har trots detta hittat olika strategier till att anpassa verksamheten utefter 

de förutsättningar som ges samt även försöka se möjligheter och inte bara svårigheter. 

En av dessa är att dela barngrupperna efter behoven vilket kan vara avgörande vad 

gäller barn med någon form av funktionsvariation som generellt sätt har ett behov av en 

mer strukturerad miljö med en mindre barngrupp. Vi kan genom vårt insamlade material 

se tendenser av att det i slutändan verkar handla om förutsättningar utifrån våra två 

teman som tillsammans bildar en röd tråd. Det handlar om att förskollärarna behöver ha 

förutsättningar att kunna se varje enskilt barn för att tillgodose deras behov och stötta 

dem i deras utveckling och att tiden finns för att kunna planera, reflektera och 

dokumentera verksamheten genomföra arbetet i enlighet med uppdraget. Det handlar 

också om att det finns tillräckligt med personal för att kunna dela grupperna så långt det 

går och anpassa den pedagogiska miljön genom fler fysiska rum utifrån barnens olika 

behov. Vi kan slutligen antyda att en av anledningarna till de växande barngrupperna 

ligger utifrån Bronfenbrenners systemteori på exonivå som drabbar den verksamma 

yrkeskåren i slutänden. Om förskolan ska ses som barnets första utbildningssystem så 

måste både barn och förskollärare få rätta villkor för att kvaliteten på undervisningen 

ska fortsätta vara hög.  

  
9.4 Fortsatt forskning 
Som angivits tidigare hade vi en förhoppning om ett större gensvar av respondenter än 

vi fick. Vi tror dock att med rätt förutsättningar och en annan metod hade resultatet givit 

oss en större inblick och ett mer representativt svar än vi fått via våran enkät. Vi menar 

att det behövs mer djupgående undersökningar kring dessa faktorer då det har en 

samhällsrelevans vad gäller barns och vuxnas förutsättningar inom förskolan och vilka 

långtgående konsekvenser det kan få i framtiden. Denna studie är som tidigare nämnts 

en pilotstudie vilket är en grund för att utveckla en större studie. Därför har vi inte 

kunnat utvinna vad som är pålitligt eller inte men vi har istället analyserat förskollärares 

upplevelser hur situationen ser ut i förskolorna runt om i Sverige.    
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Bilaga 1  

 
 

Hej! 

Vi heter Rebecca Swén och Sandra Miller. Vi läser till förskollärare vid Högskolan i 

Gävle och arbetar just nu med att samla in material till vårt examensarbete och skulle 

uppskatta om ni har möjlighet att svara på några frågor i vår enkätundersökning. Vi har 

som fokus i vårt arbete att undersöka förskolans miljö, gruppstorleken och personalens 

betydelse för barn i verksamheten. Vi riktar oss i första hand mot förskollärare och 

specialpedagoger. Enkäten är utformad på så vis att ni bibehåller er anonymitet. Efter 

avslutad undersökning kommer materialet att förstöras och ingenting kommer att 

sparas.  

 

Frågorna kan besvaras till och med 17/10! 

 

 

Tack för ert samarbete! 

 

Mvh Rebecca och Sandra 
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Bilaga 2 
 

Enkätfrågor till respondenterna 
 

1. Vilken kön har du? 

2. Inom vilken ålderskategori befinner du dig? 

3. Hur många år har du varit verksam inom förskolan? 

4. Vilken utbildningsnivå har du? 

5. Vilken ålder är det på barnen du arbetar med för tillfället? 

6. Vilken utbildningsnivå har du? 

7. Hur många barn har du i din barngrupp? 

8. Hur många vuxna finns det på er avdelning? Ange antal och titlar. Exempelvis 

förskollärare, barnskötare, specialpedagoger/lärare, resurser (outbildade) etc. 

9. Vad anser du vara en ”idealisk” barngrupp? Rangordna 

• Högre personaltäthet 

• Åldersblandad barngrupp 

• Vikten av utbildad personal 

• Färre barn i barngruppen 

• Könsblandad barngrupp 

 

10. Anser du att er barngrupp har rätt möjligheter att kunna utvecklas både 

individuellt och kollektivt? Motivera. 

11. Hur många barn i er barngrupp har någon form av funktionsvariation? Ange 

antal. 

12. Hur arbetar ni med inkludering vad gäller barn med funktionsvariationer? Ange 

korta konkreta exempel. 

13. Upplever du att förskolans miljö tillfredsställer barnens behov? Motivera. 

14. Vad anser du vara en gynnsam miljö för både barn och ur ett 

arbetsmiljöperspektiv? Motivera kortfattat. 

15. Upplever du i din professionalitet att du har verktygen som behövs för att 

tillgodose gruppens men också det individuella barnets behov? Motivera. 

16. Vad upplever du för svårigheter i din yrkesroll? Vilka verktyg behöver du för att 
utveckla din profession?
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