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Sammanfattning 

 

Dagens förskolor bedrivs i både kommunal och privat regi, andelen fristående förskolor växer 

sig allt större på marknaden. Oavsett ägare har barngruppsantalet under senare år ökat och det 

har pågått debatter kring hur detta påverkar våra barn, både experter på området och föräldrar 

uttrycker en stor oro över detta. Syftet med denna studie var att undersöka pedagogers 

upplevelse av och sätt att hantera stora barngrupper i fristående förskolor, samt hur de valt att 

organisera den pedagogiska verksamheten. Tidigare forskning kan inte fastställa ett specifikt 

barngruppsantal men framhåller att antalet inte bör överstiga 20 barn. Forskning visar även att 

personalgruppen har stor inverkan på verksamheten, deras förmåga att organisera och 

samarbeta har visat sig vara viktiga faktorer för att uppnå ett fungerande arbete. 

Undersökningens metod utgörs av fem intervjuer som berör pedagogers upplevelser av att 

arbeta i en fristående förskola, med fokus på stora barngrupper. Resultatet visar att 

pedagogerna i de undersökta förskolorna hittat likartade strategier för att hantera de växande 

barngrupperna. Något som hade stor betydelse var att de själva fick ta besluten och ansvara 

för ekonomin. En slutsats av undersökningen är att pedagogerna organiserar personalgruppen 

och verksamheten på så sätt att det stora barngruppsantalet inte upplevs som ett hinder.    

 

Nyckelord: Fristående förskola, stora barngrupper, pedagogisk verksamhet, personalgrupp        
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1. Inledning 
 

Idag bedrivs förskoleverksamhet både i privat och kommunal regi. De fristående förskolorna 

har vuxit sig allt större på marknaden och idag finns det enligt förbundet Sveriges fristående 

förskolor (2011) cirka 2600 förskolor som inte ägs av kommunen. Dock gäller samma 

ekonomiska förutsättningar oavsett vem som står som ägare, då alla förskolor får samma 

belopp för att bedriva en pedagogisk verksamhet för våra yngsta barn.  

 

På senare år har det skett en debatt kring förskolan som handlat om stora barngrupper och 

minskade resurser, trots detta satsar regeringen på att få in allt fler barn i förskolan. Både 

psykologer, föräldrar och förskollärare framför en oro över vilka konsekvenserna blir för 

barnen i och med detta. I Psykologtidningen (2010) debatterar förskolepsykologerna Gunilla 

Niss och Birgitta Lidholt, samt barnpsykiater Magnus Kihlbom om konsekvenserna av de 

stora barngrupperna. De menar att dagens stora barngrupper påverkar barnens 

anknytningsförmåga negativt. Enligt Gunilla Niss pågår en strukturell misshandel då barnen 

inte får utrymme till livsnödvändigt samspel. Små barn behöver omsorg och bekräftelse vilket 

gör att anknytningspersoner utgör en viktig del i barnens vardag, finns inte dessa tillgängliga 

riskerar barnet att drabbas utvecklingsmässigt.  Hon anser att en optimal storlek på en 

småbarnsavdelning bör bestå av 12 barn och tre pedagoger. Många föräldrar och förskollärare 

protesterar i debatter kring hur läget ser ut på förskolorna runt om i landet. I tidskriften Vi 

föräldrar (2011) skrev över 2000 föräldrar på ett upprop mot de växande barngrupperna och 

menar att det idag sker ett experimenterande med barnen. Föräldrarna krävde en lagstiftning 

om tak på barngruppernas storlek med 15 barn i varje grupp. Skolverket (2011) rapporterar att 

barngrupperna inom förskolan idag är större än någonsin. 

 

Inom både de fristående förskolorna och de kommunala har det visat sig att barngrupperna 

ökat, men siffror från Skolverket (2011) uppger att de fristående ligger något lägre i antal barn 

per grupp. I en mätning som Svenskt kvalitetsindex utförde 2010 gällande kundnöjdhet i 

förskolan visade det sig att de fristående förskolorna låg något bättre till än de kommunala. 

Mätningar kan tolkas såsom att de fristående, trots de stora barngrupperna, lyckas skapa ett 

mer positivt klimat än de kommunala. Vi är intresserade av vilka faktorer som kan ligga till 

grund för att lyckas skapa denna verksamhet?   
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2. Bakgrund 
 

Avsnittet behandlar förskolans framväxt från mitten av 1900-talet fram till idag. Därefter ges 

en inblick i forskning som utförts gällande barngruppsantalet, personalgruppens betydelse för 

verksamheten, samt hur pedagogernas inställning påverkar verksamheten. En förklaring till 

begreppet fristående förskola ges i slutet av bakgrunden.     

 

2.1. Förskolans framväxt 
 

Historiskt sett är den svenska offentliga barnomsorgen ett relativt nytt fenomen. De första 

statliga bidragen till barnomsorg infördes 1944 och Socialstyrelsen blev central 

tillsynsmyndighet. Under 1960-talet började kvinnorna i större utsträckning förvärvsarbeta, 

vilket gjorde att behovet av barnomsorg ökade och daghemsbyggandet började komma igång 

på allvar. Det tillsattes en barnstugeutredning 1968 som gavs ut 1972, den kom att betyda 

mycket för förskoleverksamheten och presenterade en ny pedagogisk ideologi som lade fokus 

på samspel och ömsesidighet. Utredningen resulterade i att det 1975 stiftades en lag om 

allmän förskola, vilket då innebar att alla sexåringar hade rätt till 525 timmar avgiftsfri 

förskola (Stenmalm Sjöblom & Johansson, 1992). År 1970 hade nästan all 

barnstugeverksamhet övergått till att drivas kommunalt, vilket hade tagit 30 år att genomföra. 

Den stora kommunaliseringen bidrog dock inte till att det fanns förskoleplatser till alla barn 

då efterfrågan var stor. Det sker i och med detta en överenskommelse mellan regeringen och 

kommunförbundet om att 100 000 daghemsplatser skulle ha upprättas till 1981. Avtalet 

fullföljdes inte utan resulterade i att 95 000 platser tillkommit. Bristen på platser kvarstod 

fortfarande och ledde till att föräldrakooperativ började etablera sig i samhället genom att 

företagsamma föräldrarna tog saken i egna händer (Johansson & Åstedt, 1996).    

 

Under 1980-talet uppstod en het debatt kring förskolan på grund av den stränga ekonomi som 

rådde i samhället. Debatten handlade om daghemmens kostnader och vad de egentligen 

bidrog till. Okunskapen var stor gällande förskolans betydelse för barnen. Den massmediala 

debatten tillsammans med nedskärningarna ledde till en uppgivenhet bland många förskolor 

och förvaltningar, föräldrar blev oroade. Uppgivenheten grundade sig i hur besparingar inte 

skulle komma att påverka barnen negativt. De borgerliga partierna propagerade under 1980-

talet för att fler förskolor skulle starta i privat regi, de förespråkade mångfald framför enfald. I 

och med det borgerliga styret under början av 1990-talet fattades ett beslut om fri 

etableringsrätt inom barnomsorgen, samt att alla fristående förskolor skulle ha rätt till 

statsbidrag (Johansson & Åstedt, 1996). År 1988 likställdes föräldrakooperativ med 

kommunala förskolor och tre år senare också personalkooperativ (Sundell & Ståhle, 1996). 

Den offentliga barnomsorgen expanderade kraftigt under perioden 1975-1990, antalet steg 

från att vara 17 procent inskrivna barn till att vara 57 procent under en period på 15 år 

(Johansson & Åstedt, 1996).  

 

Förskolan tog ett steg till att bli ett universellt förskolesystem 1996, då huvudansvaret från 

socialdepartementet flyttades till utbildningsdepartementet. Detta var en del i en process för 

att integrera förskola och skola inom samma lagstiftning, något som senare ledde till att 

förskolan fick sin egen läroplan 1998 (SOU 2001). Den allmänna förskolan utvidgades 2003 

till att beröra även fyra- och femåringar och 2010 innefattades även treåringarna av denna lag 

(Skolverket, 2011).  Det infördes etableringsfrihet för fristående förskolor år 2006, vilket 

innebar att kommunen var skyldig att godkänna andra pedagogiska omsorgsformer i annan 
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enskild regi än kommunala förskolor. Etableringsfriheten innefattar nu all form av förskole- 

och skolbarnomsorg (SOU, 2001).  

 

Sedan 1990 har barngrupperna ökat från 14 barn till närmare 17 barn, vilket är en ökning med 

18 procent. Nästan en femtedel av alla barngrupper bestod år 2010 av 21 barn eller fler. I 

Skolverkets Kunskapsöversikt som handlar om Strukturella faktorer och pedagogisk kvalitet i 

barnomsorg och skola från 2001 framgår dock att 15 barn är att föredra för att uppnå goda 

utvecklingsmöjligheter. I Skolverkets rapport (2011) går det att utläsa att de fristående 

förskolorna ligger något lägre i barngruppsantal. År 2010 hade de kommunala förskolorna i 

genomsnitt 5,4 barn per heltidsanställd medan motsvarande siffra för de privata var 5,2.  

 

2.2. Tidigare forskning 

2.2.1. Barngruppsantalets betydelse 

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ska lärandet baseras på samspel mellan vuxna och 

barn, samt mellan barnen själva. Barngruppen ska kunna utgöra en viktig del i barns 

utveckling och lärande, vilket då kräver att gruppen har en lämplig storlek och 

sammansättning. Vad som är ”lämpligt” ska sättas i relation till förskolans uppdrag. 

Pedagogerna har i ansvar att engagera sig i samspelet med både det enskilda barnet och 

barngruppen. 

 

Den forskning som har utförts gällande barngruppsstorleken i förskolan, har inte lyckats 

påvisa något specifikt barnantal som upplevts som idealiskt. Det har dock visat sig att grupper 

med mindre än 20 barn är att föredra, men en grupp som består av 15 barn istället för 18 barn 

behöver inte leda till en ökad kvalitet. Grupper med samma personaltäthet men med olika 

pedagogiska tillvägagångssätt uppvisade stora skillnader gällande sociala interaktioner och 

vad verksamheten innehöll (Skolverkets Kunskapsöversikt 2001). Detta bekräftar även 

Pramling (1988, 1994) i båda sina studier då hon belyser att det främst är pedagogernas 

medvetenhet och sätt att förhålla sig till barnen, som är den avgörande faktorn för hur barn 

utvecklas och lär sig. Dessa studier har dock utförts i grupper som inte varit större än 20 barn.  

 

Coram (2002) har däremot i sin forskning påvisat att gruppstorleken har betydelse för 

kvaliteten. Mindre grupper associerades med positiva resultat, exempelvis presterande barnen 

bättre på tester som genomfördes och ett ökat omhändertagande uppvisades. I en grupp med 

färre barn visade det sig även att barnen och pedagogerna interagerade mer med varandra, 

samt ägnade mindre tid till att övervaka dem. Detta medförde att barnen blev mer verbala och 

mer engagerade i aktiviteter. Det visade sig att barn i större grupper kände ett behov av att 

tävla om verksamhetens material, utrymme och pedagogens tid. Kärrby (1994) styrker att 

barn som ingår i stora barngrupper (13-18 barn) ägnar mer tid till fri lek än barn i mindre 

grupper (7-12 barn), detta leder till att barnen kommunicerar mer med varandra och mindre 

med de vuxna. Något som också framkom var att vissa barn var mer i verksamhetens periferi 

och deltog inte aktivt i de pågående aktiviteterna. 
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2.2.2. Personalgruppens betydelse för verksamheten 

I Skolverkets Kunskapsöversikt (2001) framgår det att personalen upplever att de stora 

barngrupperna och bristen på personal hindrar dem från att utföra ett arbete som förväntas av 

dem. Dessa faktorer medför enligt pedagogerna att det inte finns tid till att arbeta efter 

läroplanen på ett tillfredsställande sätt. Ledningen, däremot, menar att detta lika gärna kan 

bero på pedagogernas brist på kompetens. I en studie som Kärrby (1994) utfört visade det sig 

att många föräldrar ansåg att barngrupperna var för stora och att personaltätheten var låg, 

däremot uppgav 80-90 procent av föräldrarna att de var nöjda med barnomsorgen. Kärrby 

menar därmed att kvaliteten inte behöver ha ett samband med personaltätheten eller hur stor 

barngruppen är, utan det handlar istället om att skapa ett väl utvecklat samarbete mellan 

ledning och personal. Arbetslaget bör inneha en samstämmighet kring hur arbetet ska 

bedrivas. Något som också har stor betydelse för kvaliteten är pedagogernas förhållningssätt 

till barnen och det rådande samarbetet med föräldrarna.  

 

McAtavey och Nikolovska (2010) har i sin studie gällande effektiva team kommit fram till att 

medlemmarna i en grupp behöver uppsatta och gemensamma mål där alla känner sig 

delaktiga. För att detta ska bli möjligt krävs det att arbetslaget samarbetar och uppnår en 

känsla av samhörighet. De faktorer som skapar ett fungerande arbetslag utgörs av 

medlemmarnas prestationer, beteenden, attityder, egenskaper och normer. Prestationer 

definierar att alla utför sina arbetsuppgifter. Beteenden innefattar hur gruppen reagerar och 

agerar gentemot varandra. Attityder handlar om individens vilja att samarbeta, acceptans, 

ansvarsfördelning och feedback. Egenskaper inrymmer hur medlemmarna definierar och 

uppfattar varandra. Normer är till för att sätta gränser för gruppens agerande såväl inåt som 

utåt, dessa kan liknas med uppsatta spelregler som måste följas. Dessa faktorer bör ingå i en 

grupp av människor för att det ska bli möjligt att skapa effektiva team, menar McAtavey och 

Nikolovska. Många gånger uppfyller gruppen endast några av dessa delar vilket gör att 

effektiviteten försämras. Detta kan leda till att medlemmarna går ifrån samarbetet och istället 

börjar arbeta mer individuellt. 

 

Sundell (1995) har behandlat forskning som tidigare utförts gällande faktorer som 

karaktäriserar hög pedagogisk kvalitet i förskolan. Något som var gemensamt för all forskning 

var att verksamheten behövde tydliga mål och regelbunden planering, ett utvecklat 

förhållningssätt mellan pedagoger och barn, ett väl fungerande samarbete med föräldrarna, 

samt en aktiv ledning och administration.  

 

2.2.3. Hur pedagogernas inställning påverkar verksamheten 

Kärrby (1994) påvisar att de ekonomiska nedskärningarna som skett inom förskolan tydligast 

har visat sig i att barngruppsantalet har ökat, något som lett till att många upplever en ökad 

arbetsbelastning. För några pedagoger har nedskärningarna dock inneburit en positiv 

utveckling i form av kompetensutveckling och nya utmaningar. För att personalen då ska ha 

möjlighet att se varje barn och dess behov behöver de effektivisera sitt arbetssätt och sin tid. 

De nya utmaningarna ledde enligt några föreståndare till en positiv utveckling, då 

pedagogerna fått tydligare och mer uppdelade yrkesroller. Nedskärningarna drabbade 

framförallt de personalkrävande aktiviteterna, så som utflykter och studiebesök. I och med att 

det fanns mindre tid för varje barn, började pedagogerna med åldersindelade grupper. Dessa 

grupper var anpassade aktivitetsmässigt efter ålder, vilket gjorde att barnen kunde aktivera sig 

mer självständigt.  
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Sundell (1995) påvisade att gruppstorleken och personaltätheten hade föga inverkan på hur 

den pedagogiska verksamheten bedrevs. Det framkom däremot, i likhet med Kärrby (1994), 

att det som var avgörande för vilka kunskaper och verktyg barnen fick med sig handlade om 

pedagogernas förmåga att leda gruppen. Även Sundell påtalar hur nedskärningarna drabbar 

aktiviteter och besök som sker utanför förskolans byggnad. Hade barngrupperna varit mindre, 

menar han, att exempelvis studiebesök och utflykter skulle kunna genomföras i större 

utsträckning. Med detta vill Sundell poängtera vikten av att ha färre barn i gruppen än fler 

pedagoger.  

 

Sundell och Ståhle (1996) fann i sin studie att resurseffektiviteten var högre i de enskilda 

förskolorna än i de kommunala. De som bedrev en enskild förskola upplevde i stor 

utsträckning att de hade möjlighet att förverkliga en pedagogisk vision och det upplevdes som 

positivt att själv få välja sina medarbetare. Sundell och Ståhle fann i sin studie att 23 av 24 

icke-kommunala förskolechefer ansåg det möjligt att utveckla verksamheten och arbetsformen 

i och med den annorlunda organisationen. Endast 3 av 8 uppgav detta som motiv i de 

kommunala förskolorna.       

 

2.3. Definition av begreppet fristående förskola             
 
Förskolor med enskild huvudman kallas för fristående förskolor. Både skollagens allmänna 

bestämmelser om förskolan och förskolans läroplan, gäller även för fristående förskolor. Det 

pedagogiska arbetet vid en fristående förskola ska ledas och samordnas av en förskolechef 

(Skolverket, 2011).   

 
Det finns två former av föreningar när det gäller att bedriva enskild barnomsorg, den ena är 

ideell förening och den andra är ekonomisk förening. En ideell förening har inget ekonomiskt 

syfte och regleras inte genom någon särskild lagstiftning, utan styrs istället av den allmänna 

lagstiftningen. En ekonomisk förening kännetecknas av att den främjar medlemmarnas 

ekonomiska intressen. Föreningens medlemmar ska på något sätt vara delaktiga i 

verksamheten och måste registreras hos Patent- och registreringsverket. Det krävs minst tre 

medlemmar för att ansökan ska gå igenom (Ericson, 1992). 
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3. Syfte och frågeställningar 

 
Statistiken visar att barngruppsantalet är större på de kommunala förskolorna än på de 

fristående förskolorna. I detta arbete har vi valt att undersöka i vilken utsträckning stora 

barngrupper påverkar de fristående förskolorna, då det är ett outforskat område.  

 

Studiens syfte var att undersöka de intervjuade pedagogernas upplevelser av och sätt att 

hantera stora barngrupper i fristående förskolor, samt hur de valt att organisera den 

pedagogiska verksamheten.      

 

3.1. Frågeställningar 
 

 Vilket förhållningssätt har de intervjuade pedagogerna till barngruppsantalet på 

förskolan? 

 

 Vilka strategier använder de intervjuade pedagogerna sig av för att bedriva en 

fungerande verksamhet?    

- I barngruppen 

- I personalgruppen 

- I kontakten med föräldrarna 

 

 Hur upplever de intervjuade pedagogerna att arbetet påverkas av att vara sin egen 

arbetsgivare? 
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4. Metod 
 

Nedan kommer en presentation av metodvalet, där en argumentation förs kring valet av en 

fenomenologisk undersökning. Därefter beskrivs hur undersökningsgruppen valdes ut och på 

vilket sätt intervjuerna genomfördes. I analysmetoden ges en förklaring till hur materialet 

analyserats och som avslutning behandlas de etiska överväganden vi tagit ställning till.     

4.1. Metodval 
 

Vi ämnar undersöka hur pedagoger upplever det att arbeta i en fristående förskola, vilket 

innefattar personens tankar, känslor och upplevelser. Vi har valt att använda oss av en 

kvalitativ metod i form av ett fenomenologiskt angreppssätt (jfr Claesson, 2011). Den 

fenomenologiska metoden beskriver hur människan uppfattar fenomen i sin omvärld. Fokus 

ligger på hur dessa fenomen framstår för människor och inte hur något egentligen är 

(Bengtsson, 1999). Begreppet myntades av filosofen Edmund Husserl (1859-1938), då han 

var kritisk till naturvetenskapen som enligt honom endast fokuserade på absolut objektivitet 

och sanning. Fenomenologi är ett filosofiskt synsätt och inriktar sig på hur en människa 

upplever ett fenomen. Människors livsvärld framträder på olika sätt för olika människor, med 

vilket menas att livet alltid är förknippat med världen och omvänt (Claesson, 2011).   En 

forskare som använder sig av ett fenomenologiskt tillvägagångssätt arbetar med kvalitativa 

intervjuer. Denna metod är väl lämpad för att få fram informanternas egna erfarenheter, tankar 

och känslor. En annan kvalitativ metod är att använda sig av enkätintervju, vilket gör det 

möjligt att nå en större grupp människor men risken är att svaren bli opersonliga och 

personens upplevelse uteblir (Holme & Solvang, 1997).  

 

För att få fram informanternas subjektiva upplevelser valde vi att utforma en semistrukturerad 

intervjuguide, vilket innebär att samtalet är inriktat på bestämda ämnen som vi valt ut i 

förväg. Frågorna är utformade på så sätt att den intervjuade behöver reflektera över sin 

livsvärld för att ha möjlighet att svara på frågorna (jfr Dalen, 2007).  

 

4.2. Val av undersökningsgrupp 
 

Då vi valt att undersöka pedagogers upplevelser av att arbeta i en fristående förskola skickade 

vi ut ett missiv, i vilket vi förklarade vårt syfte med intervjun, dess tidsomfattning, samt etiska 

överväganden. Brevet skickades ut via mail till fem personalkooperativ och fyra 

föräldrakooperativ. Dessa innefattar alla kooperativ som för tillfället är verksamma i den 

utvalda kommunen, belägen i en medelstor stad i mellersta Sverige. Vi har dock valt att inte 

kontakta kooperativ som har en kristen inriktning för att inte riskera att svaren grundar sig på 

en viss religiös trosuppfattning, då vi valt att fokusera på pedagogiska visioner framför 

religiösa. Fyra personalkooperativ och ett föräldrakooperativ anmälde intresse av att delta i en 

intervju. De kooperativ som visat intresse att delta ringde vi upp för att boka en tid för 

intervju och framförde då även att det vore önskvärt om informanten ingår i 

personalkooperativet eller arbetat en längre tid i verksamheten.    
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Figur 1 

 

Figuren ovan visar om de intervjuade pedagogerna tidigare arbetet i en kommunal förskola, 

samt hur länge de arbetat på den nuvarande förskolan.  

 

4.3. Beskrivning av undersökningsförfarande 
 

Vi valde att utföra intervjuerna på pedagogernas arbetsplatser under dagtid för att intervjun 

skulle präglas av en lugn och avslappnad atmosfär, något som lättare uppnås om informanten 

befinner i en trygg och välkänd miljö. Intervjuerna genomfördes därför i ett avskilt rum, där få 

störningsmoment var möjliga. Pedagogerna var inställda på att den enskilda intervjun skulle 

äga rum, samt hur lång tid intervjun skulle ta. Frågorna som ställdes var formulerade på så 

sätt att de i möjligaste mån inte skulle uppfattas som ledande. Endast en pedagog på vardera 

förskola intervjuades. 

 

Att vara två intervjuare gav ökad möjlighet att få ut mer av intervjuerna då två personer kan 

upptäcka mer än vad en person gör (jfr Stukát, 2005). Intervjuerna spelades in med en 

diktafon då det är viktigt att få med informanternas egna ord i en kvalitativ intervju. Dessa 

transkriberades sedan för att enklare kunna analysera materialet (jfr Dalen, 2007). 

Intervjuerna varade i 15 till 25 minuter och resulterade i 5 till 9 sidor transkriberat material 

vardera. 

 

Utsagorna i de fem intervjuer som genomfördes överensstämde så pass mycket med varandra 

att vi bedömde att materialet var mättat. De fyra personalkooperativ besöktes utgjorde 

majoriteten av den totala andelen i hela kommunen. Då endast ett av fyra föräldrakooperativ 

besöktes kommer detta sätt att bedriva en fristående förskola få ett mindre utrymme i 

undersökningen, främst gällande avsnittet som berör upplevelsen av att vara sin egen 

arbetsgivare då föräldrarna utgör den befattningen.       

 

4.4. Analysmetod 
 

Då vi valde att göra en fenomenologisk undersökning bekantade vi oss med det transkriberade 

materialet med en medvetenhet om att det var informanternas livsvärldar vi undersökt, där 

sammanhang är viktiga och inget ska ryckas ut från sitt sammanhang (jfr Claesson, 2011). 

Målet var att presentera pedagogernas upplevelser så som de faktiskt var. Därefter 

observerade vi skillnader och likheter mellan de olika intervjuerna, för att sedan välja ut 

relevanta teman som kunde belysa undersökningens aktuella frågeställning. Antal uttalanden 

påvisade var de viktigaste tyngdpunkterna borde ligga, vilket sedan kom att utgöra resultatet 

för diskussionen (jfr Dalen, 2007).  

 

Namn 
Tidigare arbetat i en 
kommunal förskola 

Antal år på den undersökta 
fristående förskolan 

P1 Ja 10 år 

P2 Ja 5 år 

P3 Nej 16 år 

P4 Mycket kort tid 18 år 

F Ja 14 år 
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4.5. Etiska överväganden 
 

Undersökningen bygger på inspelande intervjuer, vilket kräver att hänsyn tas till etiska 

överväganden som anses relevanta i vår undersökning. Dessa behandlades i missivet som 

skickades ut till pedagogerna, där vi beskrev vad informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet innebar (Vetenskapsrådet, 2005).  

 

Pedagogerna fick information om studiens syfte och om att deltagandet var frivilligt, vilket 

innebar att de när helst de ville kunde avbryta intervjun. De skulle inte kunna identifieras då 

både informanterna och förskolorna fått fingerade namn i resultatet. Missivet förtydligade 

även att det inspelade materialet endast skulle avlyssnas av oss intervjuare och därefter 

raderas. Möjlighet gavs att få ta del av undersökningen i sin helhet när den färdigställts och 

det framgick att vi med undersökningen skulle skriva vårt examensarbete inom 

lärarutbildningen. Undersökningsgruppen är därmed medveten om de etiska kraven och 

genom deras deltagande godkänner de dessa.  
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5. Resultat 
 

Resultatet kommer att redovisas med hjälp av fyra teman, för att tydligt belysa de delar som 

visade sig vara mest relevanta i undersökningen. Dessa kategorier är; Barngruppsantalets 

betydelse, Personalgruppens betydelse för verksamheten, Betydelsen av att skapa en 

personlig föräldrakontakt och Betydelsen av att vara sin egen arbetsgivare. Temat 

barngruppen behandlar pedagogernas upplevelse av att hantera barngruppsantalet och hur de 

valt att organisera gruppen på olika sätt för att, enligt dem, skapa en fungerande pedagogisk 

verksamhet. Temat personalgruppen fokuserar på pedagogerna samarbete och deras 

upplevelse av delaktighet och engagemang. I temat som behandlar kontakten med föräldrarna 

beskrivs pedagogernas samarbete med föräldrarna och relationen dem emellan. Det sista 

avsnittet beskriver pedagogernas upplevelse av att vara sin egen arbetsgivare. Genom dessa 

teman kommer vi att belysa pedagogernas upplevelser av och sätt att hantera stora 

barngrupper i fristående förskolor.  I följande resultat kommer pedagogerna på 

personalkooperativen att benämnas med P och pedagogen på föräldrakooperativet med F. 

 

 
Figur 2 
 

Figuren ovan visar antal barn per pedagog i de fristående förskolor vi valt att undersöka. Det 

framgår att Madagaskar hade minst antal barn per pedagog, vilket var 5,3. Slingan däremot 

hade 6,3 barn per pedagog, vilket utgör en skillnad på ett barn mer per pedagog. Genomsnittet 

på alla fem förskolorna blev 5,67 barn per pedagog.     

 

5.1. Barngruppsantalets betydelse 
 

Alla informanter gav uttryck för att barngrupperna borde vara mindre. P1 ansåg att det borde 

vara färre barn och färre personal i grupperna på alla förskolor för att kunna utnyttja lokalerna 

på bästa sätt och för att ha chansen att se varje barn. Idag anser pedagogen att de stora 

barngrupperna medför att lokalernas utrymme inte räcker till då det blir för mycket människor 

på en och samma yta. P3 anser att kvaliteten i den pedagogiska verksamheten skulle höjas om 

det var ett barn mindre per pedagog, då de skulle ges möjlighet att utföra fler aktiviteter. 

Pedagogen framhåller även att ett mindre barngruppsantal skulle göra arbetet mycket enklare. 

P1 är av samma uppfattning då pedagogen uttrycker sig om att det idag inte finns tid till att 

utföra sitt pedagogiska uppdrag till fullo: 

4,8

5

5,2

5,4

5,6

5,8

6

6,2

6,4

Fristående förskolor 

Fristående förskolor
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Så visst skulle man behöva ha mer tid. För varje barn och för dokumentation och för 

mycket annat. Den saken är klar.  

 

 

F uttrycker en oro över att varje år kanske behöva ta in fler barn. I dagsläget har de 19 barn på 

förskolan men har hela tiden fått tagit in fler enligt F och menar att verksamheten inte är 

anpassad för att kunna ha en större barngrupp. P1 tycker att det är synd att den ekonomiska 

delen är av så stor vikt att förskolorna blir tvungna att ta in fler barn och även P2 betonar hur 

barngruppen har utökats på senare tid, från att bestå av 40 barn till att nu inrymma 50 barn. 

Detta antal är enligt pedagogen det mesta som går att ha på deras förskola. Ett sätt att hantera 

de stora barngrupperna var enligt alla pedagoger att dela upp barnen i mindre grupper under 

dagen för att antalet skulle bli hanterbart. F uttrycker sig såhär: 

 
 

Vi försöker ju att dela upp barngruppen så mycket vi kan då i små mindre grupper, för 

att kunna delge det här pedagogiska som vi ska arbeta efter. Och då tycker jag, då 

känner man sig tillfreds. 

 

 

P1 säger följande: 

 

 
Men har man mycket barn i en barngrupp så måste man ju vara personal som kan gå 

ifrån med några, och dela upp. Det är ju så vi gör här. För att kunna utnyttja alla våra 

rum så gör vi ju så att småbarnen går ut på förmiddagen och då har ju vi [olika 

utrymmen] och använda. Så vi behöver inte vara här alla 18 samtidigt, utan då går man 

ner med några /…/ Man måste se det så att man kan utnyttja, både rummen inne och 

utemiljön hela dagen i olika etapper.  
 

 

P2 är av den åsikten att arbetet blir hanterbart genom att de delar in barnen i åldersgrupper 

och att arbetslaget kände en frihet gentemot varandra i att kunna gå ut med en liten grupp barn 

och genomföra någon slags aktivitet. I och med dessa indelningar menar P2 att det ökade 

barnantalet inte blir så tydligt, då dessa grupper gör att 10 nya barn sprids ut på flera ställen. I 

varje grupp med två pedagoger är det mellan 10 och 14 barn, vilket känns hanterbart. Även P4 

lägger vikt vid att personalgruppen kan hitta lösningar på att arbeta i stora barngrupper: 

 

 
Man kanske skulle ha mindre barngrupper, det säger ju alla. Men jag tror inte att det är 

det viktiga egentligen, barngruppsstorleken. Utan det viktigaste är ju hur man tänker 

kring barnen. Hur vi ser på barnen, hur vi har organiserat, hur vi fungerar på 

arbetsplatsen. 

 

 

Alla pedagoger beskrev barngruppen som en enda stor avdelning och att de därefter gjorde 

mer spontana gruppindelningar som anpassades efter verksamheten. 
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5.1.2. Sammanfattning av barngruppsantalets betydelse 

Alla pedagoger delade uppfattningen om att barngrupperna borde vara mindre, då skulle 

kvaliteten öka i det pedagogiska arbetet och barnen skulle få mer yta att röra sig på. I nuläget 

anser informanterna att det inte finns möjlighet att ta in fler barn då antalet redan är stort. För 

att hantera de stora barngrupperna har samtliga av de undersökta förskolorna valt att dela upp 

barnen i mindre grupper under dagen, vilket medförde att det ökade barnantalet inte blev lika 

påtagligt. En viktig aspekt som framkom var organiseringens betydelse för att skapa en väl 

fungerande verksamhet. En strategi var att förskolorna arbetade som en avdelning.   

 

5.2. Personalgruppens betydelse för verksamheten 
 

I stycket ovan nämnde flera av pedagogerna att en viktig del för att hantera stora barngrupper 

är att personalen har ett utvecklat samarbete. För att skapa en väl fungerande personalgrupp 

menar flera av informanterna att alla bör sträva åt samma håll och de lägger stor vikt vid att 

alla ska känna sig delaktig i arbetet. I och med att de valt att ha en stor avdelning ser de även 

personalen som en och samma grupp, istället för att uppfatta sig som flera olika arbetslag.  

Både P3 och P4 framhåller hur viktigt det är att alla pedagoger, även de som inte ingår i 

styrelsen, ska känna sig delaktiga i de beslut som fattas. Besluten diskuteras så att ingen 

känner sig överkörd. I och med att alla får komma till tals undkommer man att det uppstår ett 

missnöje bland personalen. P4 menar att detta leder till ett engagemang i gruppen och alla 

strävar mot samma mål, något pedagogen uttrycket på detta sätt: 

 

 
Det kan bli möjligt därför att alla strävar mot samma och vi gör det. Det är inte bara det 

att man säger det, utan bestämmer vi någonting på personalmötet då blir det av också. 

 

   

Detta lägger även P3 stor vikt vid och ser enkelheten i att kunna förändra och utveckla 

verksamheten, då alla vill åt samma håll. En idé som kommit upp på morgonen kan vara 

förverkligad redan på eftermiddagen. Att alla pedagoger samarbetar gör arbetet mer personligt 

och mer privat menar P1. Detta betonas genom att uttrycka skillnaden P1 upplever i att arbeta 

på en liten enhet, istället för på en förskola med fem avdelningar. Även P2 understryker 

vikten av att uppnå en familjär känsla bland kollegorna: 

 

 
Vi är som en familj. Det blir mycket, mycket mera familjärt. Både positivt och negativt, 

naturligtvis är det ju så. Men det mesta är ju positivt. Eller 98 procent. /…/ vi kollar, vi 

checkar av med varandra. 

 

 

P3 upplever att deras arbetssätt, att vara endast en enhet, medför en större möjlighet att vara 

flexibel. Pedagogen ger som exempel att de kan välja att vara en personal mindre i 

barngruppen om någon är sjuk istället för att vara tvungen att ta in en vikarie. Något P3 menar 

blir svårare på en förskola med uppdelade avdelningar. Det är fullt möjligt att bedriva en 

verksamhet på sju pedagoger istället för åtta, medan detta blir mycket svårare på en avdelning 

med endast tre pedagoger. Däremot ansåg F att deras lilla enhet istället blev väldigt sårbar, 
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just för att de endast var tre pedagoger. F menade att det hade varit enklare om de hade varit 

fler avdelningar, just i det avseende att de då hade kunnat hjälpas åt.  
 

Något som ansågs främja personalgruppen och deras engagemang var att de kunde 

handplocka sin egen personal. P4 uttrycker detta genom att säga följande:  

 

 
Det viktigaste faktiskt, nästan det absolut viktigaste kom jag på nu med att jobba så här 

det är att vi får välja vår personal. Vi handplockar ju all personal. Inga LAS-listor, 

ingenting som kommunen kan komma och bestämma. Det är nog det allra, allra 

viktigaste att vi kan plocka vår personal.   

 

 

Detta styrks av P1, P3 och F, då de uttryckte att detta var mycket positivt och något de lade 

stor vikt vid. Denna förmån innebar att de hade möjligheten att skapa ett arbetslag där alla var 

engagerade, något som de menar underlättar arbetet enormt. 

5.2.1. Sammanfattning av personalgruppens betydelse för verksamheten 

Pedagogerna upplevde det som positivt att var ett arbetslag, vilket skapade en 

sammanhållning, enligt dem. De framhåller det som mycket viktigt att all personal ska känna 

sig delaktig i de beslut som fastställs. Detta i sin tur genererar i ett utvecklat samarbete och att 

alla strävar mot samma mål. I och med att de fristående förskolorna har möjlighet att själv 

välja sin personal upplever pedagogerna att de har bra förutsättningar för att skapa ett 

fungerande arbetslag.    

 

5.3. Betydelsen av att skapa en personlig föräldrakontakt 
 

Pedagogernas förhållningssätt gentemot föräldrarna skilde sig åt mellan personal- och 

föräldrakooperativ, då föräldrakooperativet lade stort fokus på samarbetet mellan pedagoger, 

barn och föräldrar.  

 

F uttryckte sig såhär i frågan om vad som är mest positivt i verksamheten: 

 

 
Ja, jag ser ju liksom det mest positiva är ju att jag får med föräldrar också på ett 

naturligt sätt i barngruppen… att jag, det är inte något långt kliv till föräldrasamarbetet. 

För nu är det ju mer fokus på att man ska samarbeta mycket mer. Och här känns det 

naturligt, hur vi samarbetar med olika saker. Vi samarbetar om ekonomin och vi 

samarbetar om det pedagogiska, vi som har ansvaret med ändå kan vi sitta och prata 

med föräldrarna om den biten. 

 

 

 

Samarbete med föräldrarna gjorde det möjligt att förlägga personalmöten under dagtid, då 

föräldrarna gick in i barngruppen under en viss tid. Detta värderades högs hos F. Pedagogen 

jämförde arbetsplatsen med de kommunala och menade att de inte har samma nära kontakt 

med föräldrarna, vilket gör det svårt för dem att få till möten på dagtid och istället behöver 

avsätta tid på kvällarna.   
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Samtidigt menar F att det finns nackdelar med ett nära föräldrasamarbete och påtalar att den 

pedagogiska verksamheten blir drabbad. I och med att det varje eftermiddag, fyra dagar i 

veckan, alltid är en förälder som arbetar i verksamheten får det pedagogiska mindre utrymme. 

Om det alltid vore en utbildad pedagog som kom in istället för en förälder, skulle det finns 

större möjligheter att utföra ett mer planerat och genomtänkt arbete. En annan del som F anser 

väger upp detta är att föräldrarnas närvaro på förskolan ger barnen mycket glädje. Även P1 

värderar den nära relationen till föräldrarna högt och upplever att det på den fristående 

förskolan är lättare att lära känna föräldrarna. P1 jämför föräldrakontakten med den 

kommunala förskolan som var en tidigare arbetsplats och hade fem avdelningar. Där 

upplevdes det som mycket svårare att skapa en nära relation. P2 upplever det också som 

mycket positivt att ha en nära kontakt med föräldrarna genom att säga: 

 

 
Vi kan fixa att vi får lite sponsring, vi kan fråga föräldrar om dom hjälper till. På ett helt 

annat sätt än vad kommunal får över huvud taget göra. Det blir friare arbetssätt och det 

är mycket, mycket roligare. 

 

 

P1 är av den åsikten att det idag måste finnas alternativ till invånarna. Föräldrarna ska ha en 

större valmöjlighet än att endast erbjudas plats åt sina barn på den kommunala förskolan. Ett 

liknande resonemang för P3 då föräldrarna ses som kunder och därmed måste erbjudas en 

professionell förskola för dem och deras barn. Förskolan ska sträva mot att vara den bästa, 

något P3 uttrycker på följande sätt:  

 
 

Om jag inte sköter mina kunder som är föräldrarna och barnen, så får jag ju ingen 

förskola och då har jag inget jobb.  
 

 

P3 menar att detta driv inte behöver finnas på de kommunala förskolorna i samma 

utsträckning då de oberoende av detta kommer att få barn till förskolan. En fristående förskola 

är mer utsatt och måste marknadsföra sig mer för att få kunder och fortsätta bedriva sin 

verksamhet. 

5.3.1. Sammanfattning av betydelsen av att skapa en personlig föräldrakontakt 

I föräldrakooperativet är föräldrarna en del av verksamheten, något som både var positivt och 

negativt enligt pedagogen. Det positiva var att deras närvaro skapade en nära relation dem 

emellan och möjliggjorde personalmöten under dagtid. En negativ aspekt var att det 

pedagogiska arbetet blev åsidosatt då föräldrarna inte var utbildade pedagoger. De undersökta 

förskolorna arbetar utifrån att se sig som en avdelning, vilket medför att en personlig kontakt 

skapas med samtliga föräldrar. Detta upplevdes som mycket positivt.   

 

5.4. Betydelsen av att vara sin egen arbetsgivare   
 

Enligt lag ska alla fristående förskolor ledas och samordnas av en förskolechef, detta är enligt 

våra informanter något som endast existerar i byråkratin. I praktiken har alla i styrelsen 

samma befattning. 
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Att bedriva ett personalkooperativ innebär att man är sin egen arbetsgivare, något som inte är 

fallet på ett föräldrakooperativ. Då är föräldrarna arbetsgivare och har huvudansvaret över 

verksamheten. F betonar att det finns ett väl utvecklat samarbete mellan pedagogerna och 

föräldrarna, vilket gör att alla känner sig delaktiga.  

 

Tre av fyra pedagoger som arbetade på personalkooperativ hade inte gjort ett aktivt val att 

arbeta eller driva en fristående förskola, utan tillfälligheter gjorde att det blev så. I efterhand 

säger alla tre att de har svårt att se sig själva arbeta på en kommunal förskola. Detta på grund 

av att de idag arbetar i en verksamhet där de är med och fattar besluten. P3 uttrycker detta 

genom att säga följande: 

 
 

Nu när jag jobbat såhär länge och haft förmånen och få lägga näsan i blöt… hela tiden 

och få vara med och bestämma om allting som rör vår verksamhet, så har jag jättesvårt 

att se mig själv jobba på en kommunal förskola.  

 

 

P2 menar att det blir ett mycket friare arbetssätt och därmed mycket roligare, i och med att de 

inte får direktiv från en högre instans om hur de ska bedriva sin verksamhet. Denna frihet gör 

det möjligt att prova nya arbetssätt och nya idéer, vilket leder till att det finns ett engagemang. 

Något P2 menar blir möjligt just för att det drivs i privat regi. Även pedagogerna på de andra 

personalkooperativen betonar det positiva i att själva få ta besluten och inte behöva vara 

beroende av någon högre instans. P3 resonerar på detta sätt:   

 

 
Att jag får bestämma allt. Allt från vad, öh… vilken färg vi ska ha på stolarna och vilka 

möbler och /…/ vi är jätte nära till förändringar. Alltså möblera om, göra om barngrupp, 

flytta… Allt möjligt, för det är ju jätte… för det är ju bara vi /…/ Man kan ju lansera en 

idé på förmiddagen och så kan den vara förverkligad på eftermiddagen, eller åtminstone 

ha provat den. 

 

 

P1 uttrycker sig på följande sätt: 

 
 

Vi har ju en annan, vi har en liten större valmöjlighet och då får man ju även lägga 

pengar och intresse på det vi verkligen vill göra tycker vi. På det som vi tycker är bäst 

för våra barn, vi kan ta snabba beslut.  

 

 

 

Även P4 instämmer med följande citat: 

 

 
Att få bestämma. Att vi får bestämma. Att vi utifrån våra ramar… ekonomin styr ju, 

/…/ men att vi här har snabba beslutsvägar. Vi kan bestämma (knäpper med fingrarna) 

så här snabbt om det är någonting. Det är nog det mest positiva. 

 

 

Att vara sin egen arbetsgivare menar P1, P3 och P4 till stor del handlar om att själva få styra 

över sin ekonomi. P3 ser det som en förmån att de själva få lägga pengar på det som de anser 

är viktigt. Ett exempel som ges är att förskolan själv beslutar om de vill lägga pengar på en 
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extra pedagog eller istället ge en löneökning till all personal. Detta menar P3 inte sker på de 

kommunala förskolorna då högre instanser tar dessa beslut och pedagogerna på förskolorna 

får inrätta sig efter dessa, även då de kanske hade önskat göra något annat för pengarna. En 

annan del som framhålls som positiv med att vara sin egen arbetsgivare är att pedagogen 

arbetar väldigt nära sin egen verksamhet. Något som, enligt pedagogen, gör att det uppstår ett 

”brinn” för arbetet. P3 menar att det på de kommunala förskolorna inte är lika troligt att detta 

”driv” skapas, då dessa pedagoger inte har samma närhet och bestämmanderätt till ekonomin. 

Resonemanget förtydligas genom att exemplifiera hur de kommunala förskolorna inte har 

möjlighet att spara pengar, då dessa går tillbaka till kommunen igen. Även P4 uttrycker det 

positiva i att ha kontroll över sin ekonomi: 

 

 
Vi kan ju bygga upp… dom pengarna vi har kvar vid årsskiftet dom kan vi spara. Vi har 

byggt upp en bra ekonomi. Vi har riktigt bra ekonomi /…/ Det är därför vi bara har 32 

barn. Nu behöver vi inte just… det kanske bara är fram till november, kanske, vi måste 

ta inte fler barn, eller mars. Men just nu har vi det såhär. 

 

 

P4 belyser även hur de i den fristående förskolan inte drabbas lika hårt av nedskärningarna 

som sker inom kommunen. Detta menar P4 till stor del beror på att de kan styra sin ekonomi 

och därmed också spara pengar om de så önskar. Att ha den möjligheten anser pedagogen 

leder till arbetsglädje. Inte heller P3 upplever att de drabbats speciellt hårt av nedskärningarna 

på grund av att de själva rår över sin ekonomi. De har haft möjlighet att under flera år behålla 

samma antal barn i gruppen. P1 upplever en frihet i att själv ha hand om ekonomin och ser en 

förbättring i förhållande till att arbeta kommunalt. Detta ansvar har bidragit till mycket 

kunskap och ett mer entusiastiskt arbete. F däremot ser det som mycket positivt att föräldrarna 

ansvarar för ekonomin.  

 

Att vara sin egen arbetsgivare kan vissa gånger upplevas som betungande, P3 uttrycker detta 

såhär: 

 

 
När det blir känsliga grejer och sådär… då ska du ju stå där som chef och liksom till 

barn med behov av särskilt stöd, det är socialtjänster och allt möjligt sånt. Så det kan ju 

blåsa och då är det ganska skönt att vara bara anställd.     
 

 

5.4.1. Sammanfattning av betydelsen av att vara sin egen arbetsgivare 

Att vara sin egen arbetsgivare innebär enligt informanterna möjlighet till ett friare arbetssätt, 

då de undkommer direktiv från en högre instans. Detta skapar ett engagemang hos 

pedagogerna då de själva kan besluta om hur verksamheten ska bedrivas. 

Personalkooperativen kan själva avgöra hur pengarna ska fördelas i och med att de styr över 

sin ekonomi, en förmån som innebär att de kan ta snabba beslut och verkställa dem inom kort.    
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6. Diskussion och analys 
 

I avsnittet nedan förs en diskussion och en analys utifrån resultatet som sätts i relation till 

tidigare forskning. Detta redovisas i form av tre olika rubriker, vilka är barngruppsantalets 

betydelse, personalgruppens betydelse för verksamheten och Hur pedagogernas inställning 

påverkar verksamheten. Därefter följer en kritisk diskussion kring undersökningen och som 

avslutning ges förslag på vidare forskning.      

6.1. Barngruppsantalets betydelse 
 

I Skolverkets rapport (2011) framkommer det att de fristående förskolorna i genomsnitt har 

färre barn per pedagog än de kommunala, varpå de fristående hade 5,2 barn och de 

kommunala 5,4 barn. I vår undersökning visade det sig att genomsnittet låg på 5,67 barn per 

pedagog, vilket då är en högre siffra än den som Skolverket ger ut. Det framkom i vår studie 

att endast en fristående förskola hade färre barn per pedagog än vad siffran för de kommunala 

var enligt Skolverket. P4 upplevde att förskolan hade god ekonomi och hade därmed valt att 

ta in färre barn denna termin, ändå hamnar deras siffror över genomsnittet som Skolverket 

anger för de fristående förskolorna. Alla de andra förskolorna vi undersökt placerade sig, både 

över de kommunala och över de fristående förskolornas genomsnitt. Något som blir intressant 

i detta är att P4 uppgav att de var mycket nöjda med sitt barngruppsantal och menade att de, 

tack vare sin fördelaktiga ekonomi, hade möjligheten att ha mindre barngrupper. En intressant 

notering då Skolverkets rapporter om växande barngrupper visat på siffror som ligger under 

genomsnittet för de undersökta förskolorna.  

 

Alla informanter uttryckte mer eller mindre att det skulle underlätta med färre barn i 

verksamheten och tre av de intervjuade bekräftade att det under de senaste åren skett en 

succesiv ökning av barngruppsantalet. År 2010 bestod en femtedel av barngrupperna av 21 

barn eller fler, vilket inte var fallet för de förskolor vi varit i kontakt med. På dessa låg antalet 

mellan 16 och 19 barn. Ingen studie har, enligt Skolverkets Kunskapsöversikt (2001) kunnat 

fastställa en idealisk gruppstorlek, men kommit fram till att gruppen bör bestå av 15 till 18 

barn och inte vara större än 20 barn. Våra studieobjekt ligger inom ramen för vad som anses 

vara en lämplig storlek. Dock påtalar alla våra informanter att de inte arbetar avdelningsvis, 

utan ser sig som en stor enhet. Detta gör det svårt att göra en exakt jämförelse med 

rekommendationen från Skolverkets Kunskapsöversikt om antalet barn per grupp.  

 

Stora barngrupper och bristen på personal kan medföra att pedagogerna upplever ett missnöje 

över arbetssituationen och känner att de inte har förmågan att utföra det arbete som förväntas 

av dem (Skolverkets Kunskapsöversikt, 2001). Detta missnöje är ingenting som framkommer 

i intervjuerna, istället verkar pedagogerna tillfredsställda med arbetet de utför. Kärrby (1994) 

menar att de stora barngrupperna antingen kan leda till sämre kvalitet eller göra att 

pedagogerna effektiviserar sitt arbetssätt och sin tid, något som verkar vara fallet för våra 

informanter. Coram (2002) har forskat på gruppstorlekens betydelse för kvaliteten och 

kommit fram till att pedagoger i mindre barngrupper tenderar att kommunicera mer med varje 

barn och mindre tid till att övervaka. Detta medför att barnen blir mer verbala och delaktiga i 

aktiviteter.  

 

Enligt Utbildningsdepartementet (1998) ingår det i pedagogens uppdrag att engagera sig i 

samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen och lärandet ska baseras på ett 

samspel mellan vuxna och barn, samt mellan barnen själva. Det Coram menar blir möjligt att 

uppnå genom mindre barngrupper är därmed ett krav som pedagogerna måste uppfylla oavsett 
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gruppstorlek. Siffrorna från Skolverket visar att de förskolor vi undersökt ligger över 

genomsnittet för hur stor en barngrupp bör vara, trots detta finns föga missnöje hos våra 

informanter. En strategi de använder sig av är att dela upp barnen i mindre grupper för att ha 

möjlighet att uppmärksamma varje barn.  

F har valt att dela upp barnen i mindre grupper för att få möjlighet att se varje barn och skapa 

den intimitet som Coram (2002) menar uppstår i grupper med färre barn. Genom detta uppstår 

det inga större hinder med att ha en stor barngrupp, utan det blir fullt möjligt att bedriva en 

pedagogisk verksamhet. Även P2 betonar det positiva i att dela upp barnen i mindre grupper, 

utan att fokusera på avdelningar. I och med att indelningarna sker mer spontant skapas det 

utrymme för att anpassa och möta gruppen där de befinner sig just då.  

 

I resultatet framgår att P2 inte upplevde ökningen med 10 nya barn i verksamheten som ett 

stort hinder i och med deras gruppindelningar. Trots dessa lösningar blir det ändå fler barn på 

samma yta. P1 anser att det borde vara färre barn än fler pedagoger på förskolorna, då 

lokalerna inte är anpassade för att inrymma fler människor. Även då pedagogerna utför ett 

arbete där de upplever tillfredsställelse, vet vi ingenting om hur barnen själva upplever det. 

Coram (2002) har funnit att barn i stora grupper känner ett behov av att tävla om 

verksamhetens material, utrymmen och pedagogernas uppmärksamhet. Om detta är fallet hos 

barnen i de undersökta förskolorna är svårt att fastställa då vi enbart fokuserat på hur 

pedagogen upplever det. Vi vill dock betona vikten av att pedagogerna uppmärksammar 

barnens upplevelser av det ökade barnantalet och inte endast fokuserar på deras egna 

upplevelser. Det är oundvikligt att större barngrupper inte genererar i mindre utrymme och 

mindre pedagogisk kontakt.  

 

 

6.2. Personalgruppens betydelse för verksamheten 
 

Pedagogerna i personalkooperativen framhöll det som mycket positivt att de själva kunde 

styra över sin ekonomi. I resultatet framkommer det att tre utav dessa pedagoger menar att 

deras befogenhet till att själva bestämma över ekonomin, gör att de kan köpa in material till 

förskolan då de ser ett behov. Dessa beslut behöver inte genomgå en lång process med flera 

inblandande parter, utan kan ske redan samma dag. Det är viktigt för pedagogerna att alla i 

arbetslaget ska känna sig delaktiga i de beslut som fattas, vilket medför att alla strävar åt 

samma håll. Att själv få styra över ekonomin medförde att de kunde spara en hel del pengar 

genom att täcka upp för varandra. Dessa prioriteringar kan bidra till att pedagogerna får för 

stor arbetsbelastning om störst fokus läggs på budgeten. För att denna frihet ska bli positiv 

krävs ett noggrant övervägande av varje beslut för att ingen del i verksamheten ska drabbas 

negativt.       

 

Kärrby (1994) menar att färre barn i grupperna inte behöver leda till ökad kvalitet, utan 

kvaliteten påverkas även av att det finns ett väl utvecklat samarbete mellan ledning och 

personal. McAtavey och Nikolovska (2010) är av samma uppfattning då även de framhåller 

samarbete som en betydande del i skapandet av effektiva team. Här finns ett tydligt samband 

mellan den höga kvaliteten som pedagogerna anser sig ha på förskolan och arbetslagets 

samstämmighet. Något som fyra av fem pedagoger upplevde hade stor inverkan på 

verksamheten var att de hade förmånen att välja sina medarbetare, detta underlättade 

processen till att skapa ett väl fungerande arbetslag där alla strävar mot samma mål. I de 

undersökta förskolorna befinner sig arbetsgivarna i den dagliga verksamheten, vilket kan 
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medföra vissa svårigheter. Ett missnöje över något eller åsikter kring kollegor kan kännas 

obekvämt att framföra då alla pedagoger har en nära relation och ingen är opartisk.  

 

 

6.3. Hur pedagogernas inställning påverkar verksamheten 
 

Begreppet frihet genomsyrar alla intervjuer genomförts och verkar ha ett starkt samband, 

enligt dem, med att vara just en fristående förskola. Detta tar sig i uttryck dels genom att de 

inte är styrda av någon högre instans och dels genom att de får ansvara för sin egen ekonomi. 

Sundell och Ståhle (1996) har i sin studie kommit fram till att fristående förskolor, i större 

utsträckning än de kommunala, upplevde att de hade möjlighet att förverkliga en pedagogisk 

vision. Delägarna kände även att de genom den annorlunda organisationen hade potential att 

göra något nytt. Denna upplevelse bekräftas av flera av våra informanter, då de genom sin 

fristående verksamhet kan ta majoriteten av besluten själva. P4 uttrycker detta tydligt genom 

att betona vikten av att få bestämma över verksamheten, ett fokus som återfanns hos flera av 

pedagogerna på personalkooperativen.  

 

Pedagogen på föräldrakooperativet hade inte samma möjlighet att själv bestämma över 

verksamheten då föräldrarna har huvudansvaret över organisationen. F upplevde sig ändå ha 

mycket att säga till om kring de beslut som fattades gällande det pedagogiska och önskade 

inte ett större inflytande. Pedagogen påtalande det positiva i att föräldrarna hade ansvaret för 

den ekonomiska delen och kände en befrielse i att inte behöva engagera sig i dessa beslut. F 

ansåg att föräldrarna fungerade som en resurs då de kunde gå in i verksamheten och därmed 

göra det möjligt för pedagogerna att under dagen avsätta tid för möten. Detta är något som 

ansågs kunna genomföras på grund av att de är en fristående förskola och därmed, 

tillsammans med föräldrarna, har möjlighet att bestämma över hur verksamheten ska bedrivas.  

 

Skillnaden gällande förhållningssättet gentemot föräldrarna visade sig vara stor mellan 

föräldrakooperativet och personalkooperativen. Detta kan förklaras genom att den ena 

verksamheten drivs tillsammans med föräldrarna och den andra av personalen. Alla framhöll 

dock det positiva med att ha ett nära samarbete med föräldrarna, då de ansåg att de var en 

tillgång för verksamheten. Sundell (1995) betonar vikten av att ha ett nära samarbete med 

föräldrarna för att uppnå en hög pedagogisk kvalitet. Då föräldrarna är en del i verksamheten 

kan vissa svårigheter uppstå eftersom de inte är utbildade pedagoger. Förskollärarens uppdrag 

är att arbeta efter läroplanen, något som kan bli problematiskt då outbildad personal utgör en 

del i den pedagogiska verksamheten. På förskolor uppstår många situationer som kräver en 

pedagogisk medvetenhet och en förtrogenhet till läroplanen.  

 

I de resonemang som pedagogerna för kring vikten av att själva få välja sina medarbetare, 

bestämma över ekonomin, kunna ta snabba beslut och verkställa dem inom kort, kan ett 

mönster utläsas över hur de skapar ett positivt klimat i arbetsgruppen och en väl fungerande 

verksamhet, trots de växande barngrupperna.  

 

6.4. Kritisk diskussion 
 

I undersökningen har det framkommit att pedagogerna var mycket tillfredsställda över sitt 

arbete och organisationen. Det bör tas i beaktning att några av våra informanter beskriver en 

verksamhet som de själva är medlemmar i, vilket innebär att eventuella brister skulle kunna 

härledas till dem själva. Upplevelserna som beskrivs kan därmed vara påverkade av deras 
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befattning. Undersökningsgruppen hade kunnat vara mer omfattande genom att inrymma fler 

pedagoger på de undersökta förskolorna. Då hade fler perspektiv från olika yrkesprofessioner 

belysts.   

6.5. Vidare forskning    
 

I vidare forskning skulle det vara intressant att undersöka hur pedagoger i de kommunala 

förskolorna upplever sin verksamhet och de stora barngrupperna. Genom detta skulle en 

jämförelse mellan den kommunala och den privata sektorn bli möjlig och eventuella 

skillnader skulle framträda. Finns det några skillnader? Vilka är dessa? Hur tar de sig uttryck? 

 

Ett annat forskningsområde är att undersöka hur barnen på förskolorna tycks bli påverkade av 

de stora barngrupperna och även då jämföra kommunala med privata.  

 

Genom dessa undersökningar skulle det med större säkerhet gå att utläsa hur en organisation 

och dess verksamhet bör vara uppbyggd, för att på bästa sätt främja barnens utveckling.       
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Bilaga 1 
 

 

Till verksamma pedagoger inom fristående förskolor i XXX kommun 
 

Vi är två lärarstuderande vid Högskolan i Gävle som ska skriva vårt avslutande 

examensarbete. Vi vänder oss till Er med en önskan om att ni vill medverka i en intervju som 

har till syfte att undersöka era upplevelser av att vara pedagog i en fristående verksamhet. 

Undersökningen är av intresse för alla som funderar på att arbeta på en fristående förskola i 

framtiden. 

 

Intervjun kommer att spelas in med hjälp av en diktafon. Det är frivilligt att delta och den 

medverkande kan när som helst avbryta intervjun. Vi kommer att behandla materialet 

konfidentiellt och använda fiktiva namn i arbetet.  

 

Vi hoppas att en pedagog på er förskola vill ställa upp på en intervju som kommer att ta ca 30 

minuter. Hör av er om ni har fler frågor, och meddela gärna huruvida ni har möjlighet att delta 

eller inte. Har vi inte hört ifrån er ringer vi nästa vecka för avstämning (v. 36).  

 

Vi är tacksamma för er medverkan och om ni önskar kan ni få ta del av slutresultatet. 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Sjunning   Pernilla Hagman 
Tel: XXX    Tel: XXX 

E-mail: XXX    E-mail: XXX  

                             

   

 

Vår handledare är xxx, som nås på mail: xxx 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
 

Inledning: 

 Syftet med intervjun är att få reda på dina upplevelser av att vara pedagog i en 

fristående förskola.     

- I det pedagogiska 

- I det administrativa 

- I personalgruppen 

- I kontakten med föräldrar  

 

 Du kommer inte att kunna kännas igen och ingen mer än oss kommer att få lyssna på 

bandet. 

 

Frågor 

 

 Hur många barn går på varje avdelning? 

 

 Hur många pedagoger arbetar på varje avdelning? 

 

 Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

 Hur länge har du arbetat här? 

 

 Har du tidigare arbetat på en kommunal förskola? 

 

 Varför har du valt att arbeta/startat upp en fristående förskola? 

- Vilka frågor brinner du mest för? 

 

 Vad upplever du är det mest positiva med att arbeta här? 

- I barngruppen 

- Det administrativa (ekonomi, papper etc) 

- I personalgruppen (omsorg, möten, ledighet) 

- I kontakten med föräldrar  

 

 Om du fick ändra på någonting i arbetet, vad skulle det då vara? 

- I barngruppen 

- Det administrativa 

- I personalgruppen 

- I kontakten med föräldrar 

 

Forskning: De senaste åren har barngruppsantalet bara ökat i de kommunala förskolorna 

och kommunens pengar tycks aldrig räcka till. Detta resulterade i att det infördes köpstopp 

på förskolor för några år sedan. 

 

 Hur upplever ni att de kommunala neddragningarna drabbar er? 

- I barngruppen 

- Det administrativa 
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- I personalgruppen 

- I kontakten med föräldrar 

 Känner du att du har möjlighet att utföra ett arbete som stämmer överens med dina 

visioner?  

- På vilket sätt? 

- Varför inte? 

 

Avslutning 

 

 Tack 

 Är det något du tycker att vi borde fråga andra pedagoger som vi intervjuar? 

 Om det dyker upp nya frågor, får vi kontakta dig lite kort igen? 

 


