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Förord 
 

Genom detta examensarbete har vi fått ta del av hur förskollärare arbetar och förhåller sig till 
stora barngrupper. Vi känner att kunskapen och informationen som examensarbetet har givit 
oss tillsammans med den forskning som bedrivits inom omårdet, är en hjälp i vår yrkesroll. 
Det har varit ett givande och inspirerande arbete och vi vill tacka de förskollärare som valt att 
medverka till vårt examensarbete.  
 
Ett stort tack till våra familjer som stöttat oss och till vår handledare, Maud Söderlund, för 
hjälp och stöd med examensarbetet. Vi vill även tacka övriga lärare och personal på 
Lärarprogrammet i Gävle för de kunskaper de bidragit till i våra ryggsäckar, som vi nu bär 
med oss vidare.  
 
Anette Karlsson & Therese Magnusson 
 
Högskolan i Gävle, Oktober 2013. 
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Sammanfattning   
 
Karlsson, A., & Magnusson, T. (2013). Möjligheter och hinder –En studie om förskollärares 
arbete med stora barngrupper. Examensarbete i pedagogik. Institutionen för Pedagogik, 
didaktik och psykologi, Högskolan i Gävle, 2013. 
 
Under våra år som studenter inom lärarprogrammet med inriktning förskola, har vi flera 
gånger stött på förskollärare som uttryckt sin oro för att de inte hinner med att göra det som 
krävs av dem med allt större barngrupper. Ett problem för kvalitetsarbetet i förskolan som 
bland annat både Teveborg (1997), Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) belyser, är att 
pedagogerna endast ser hinder istället för möjligheter i den verksamhet de ska bedriva. Syftet 
med examensarbete är att få en insikt i förskollärares arbete i stora barngrupper för att kunna 
bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner. Finns det några 
möjligheter eller är det så att förskollärare i sitt arbete ser till hindren med en stor barngrupp? 
 
Metoden som vi använde oss av bestod av intervjuer. Intervjuerna vände sig till åtta 
förskollärare från fyra förskolor i olika kommuner. Det valdes medvetet ut att alla 
informanterna skulle vara utrustade med en förskollärarexamen, då vi anser att det är utifrån 
deras ansvarsområde som vi kommer att arbeta när vi är färdigutbildade förskollärare. Vi 
kontaktade förskolornas rektorer via telefon och informerade om vilka vi var, uppsatsens syfte 
och ett möte bokades in för att presentera oss för varandra och träffa de utvalda förskollärarna 
på förskolan. Intervjufrågorna var strukturerade och det fanns utrymme för följdfrågor. Det 
material som lyfts fram och redovisas består av förskollärarnas intervjuer som har 
transkiberats och bearbetats.    
 
Resultatet visar att förskollärarna arbetar med stora barngrupper och skapar möjligheter till att 
bedriva ett bra pedagogiskt arbete genom att dela in barnen i mindre grupper, tillbringa 
mycket tid utomhus, anpassa miljön så den känndes inbjudande och stimulerande, samt 
erbjuda lättillgängligt material. Hinder som förskollärarna lyfter fram i sitt arbetet med stora 
barngrupper, är den ökade arbetsbelastningen, tidsbrist, samt att det organiseras för mycket. 
Det framkom att arbetet med stora barngrupper kräver en positiv inställning, lyhörhet, att vara 
närvarande och engagerad som förskollärare. Slutsatsen är att det är lättare att se hinder än att 
se möjligheter i arbetet med stora barngrupper ute på förskolorna. Även om förskollärarna har 
svårt att se möjligheter med stora barngrupper försöker de hitta lösningar på problemen 
utifrån sina förutsättningar.  
 
 
Nyckelord: Förskolan, hinder, möjligheter och stora barngrupper. 
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1 Inledning 

 

Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, ska förskolan lägga grunden till det livslånga 
lärandet och den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. De senaste 
årens besparingar inom förskolan har lett till större barngrupper och lägre personaltäthet. 
Enligt skollagen (SFS nr: 2010:800) är kommunerna skyldiga att erbjuda en plats i förskolan 
inom fyra månader efter det att föräldrarna anmält sitt platsbehov. Allt som oftast löser 
kommunerna detta genom att utöka de befintliga barngrupperna med fler barn. Det är inte 
ovanligt att barnantalet i en grupp ligger runt 20-22 barn, trots att skolverket (2005) har en 
rekommendation på 15 barn i åldrarna tre till fem år och de allra yngsta barnen, ett till tre år, 
har ett behov av att vara färre än 15 barn. Dessa rekommendationer har vi utått ifrån då vi 
talar om stora barngrupper, det vill säga, när vi benämner barngrupper som  stora, menar vi att 
grupperna består av fler än 15 barn.   
 
Under våra år som studenter inom lärarprogrammet med inriktning förskola, har vi flera 
gånger stött på förskollärare som uttryckt sin oro för att de inte hinner med att göra det som 
krävs av dem med allt större barngrupper och minskad personalstyrka. Några förskollärare har 
uttryckt att de inte kan bedriva någon form av pedagogisk verksamhet utan endast ren 
barnförvaring, vilket kanske borde ses som ett lagbrott då skollagen uttryckligen säger att 
kommunerna måste tillhandahålla förskolor av god kvalitet (skolverket, 2005). Ett problem 
för kvalitetsarbetet i förskolan som bland annat både Teveborg (1997), Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) belyser, är att pedagogerna endast ser hinder istället för möjligheter i den 
verksamhet de ska bedriva. Antalet barn i grupperna är inget pedagogerna kan påverka men 
däremot kan de påverka verksamhetens kvalitet genom att nyttja sina kunskaper menar 
Teveborg (1997). Detta fick oss att fundera på vilken betydelse pedagogens arbetssätt till 
stora barngrupper får för kvaliteten på verksamheten i förskolan. Niss och Söderström (2006) 
anser att den försämrade kvaliteten i förskolan som uppstår när storleken på grupperna i 
förskolan ökar, bara påverkas åt det positiva hållet genom att minska antalet barn i gruppen. 
De menar att vidareutbilda pedagoger inte är en lösning då kompetensen redan finns hos 
pedagogerna, men att den inte utnyttjas på grund av att förutsättningarna att använda 
kunskaperna inte finns.  
 
Det talas om att stora barngrupper minskar kvaliteten på verksamheten och är inte optimal för 
varken barn eller pedagoger. Det vi frågar oss är hur förskollärare arbetar med stora 
barngrupper för att bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess 
intentioner? Är det möjligt att med stora barngrupper bedriva en bra pedagogisk verksamhet, 
det vill säga finns det de som lyckas att nå upp till läroplanens mål? Finns det möjligheter 
med stora barngrupper eller är det så att stora barngrupper endast innebär hinder?  
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2 Bakgrund 

 

I det här kapitlet vill vi öka förståelsen för den verksamhet som förskolan bedriver med stora 
barngrupper vilket görs genom en introduktion om hur förskolan har sett ut förr och hur den 
ser ut idag. Sedan tas styrdokument för förskolan upp, följt av kvaliteten i förskolan och 
slutligen barngruppens storlek och sammansättning.  
 

2.1 Förskolans historia 
 
Hartman (2005) menar att det förflutna påverkar dagens verksamheter, vilket gör det 
betydelsefullt att vi vet lite om hur det såg ut förr för att få en förståelse för hur det ser ut idag. 
Under en lång tid var den enda barnpassning som erbjöds privat och av mycket varierande 
kvalitet. Oftast var det äldre kvinnor som saknade utbildning som åtog sig att se efter barnen 
då de kvinnliga industriarbetarna behövde barntillsyn. För att förhindra vanvård av barn 
startades det upp barnkrubbor av mer organiserad karaktär, där omsorg var deras största 
prioritet. Det dröjde inte länge förrän det framträdde diskussioner om tillsyn var tillräckligt 
eller om även de yngre barnen behövde någon form av pedagogisk stimulans. En pedagogiskt 
inriktad verksamhet startades så småningom upp efter den tyska förebilden, kindergarten av 
systrarna Ellen och Maria Moberg. Tre timmar om dagen vistades barnen i kindergarten, där 
bland annat sång och ritning utgjorde verksamheten. För detta betalade föräldrarna en mindre 
summa pengar, vilket systrarna Moberg var medvetna om att flertalet familjer inte hade råd 
med. Vidare menar Hartman (2005) att beteckningarna har ändrats allt eftersom inriktning och 
uppbyggnad ändrades. Det var först i mitten på 1900-talet som vissa kommuner började 
engagera sig i barnomsorgen. Statens inblandning kom först under 1960-talet då den tidigare 
privata barnomsorgen allt mer lämnade plats för kommunala verksamheter. Enligt Martin 
Korpi (2006) skulle kommunaliseringen av förskolorna även öka kvaliteten på förskolan. 
1975 trädde den första förskolelagen i kraft, där det bland annat erbjöds 525 avgiftsfria 
barnomsorgstimmar om året samt förskola för sexåringar. Hartman (2005) menar att det 
ständigt har pågått en diskussion om avvägningen mellan omsorg och pedagogik och att det 
under lång tid setts som ”två konkurrerande funktioner i stället för olika aspekter av en och 
samma verksamhet” ( Hartman, 2005, s. 57). Vidare menar han att detta kan ha bidragit till att 
det finns två olika professionella yrkeskategorier i form av barnskötare och förskollärare.  
 
Under 1990-talet var det den pedagogik Reggio Emilia stod för som var föremål för 
diskussion (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). ”Ett pedagogiskt arbetssätt förankrat i en djup 
humanistisk livshållning som bygger på en stark tro på människans möjligheter, en pedagogik 
som ständigt förnyas och utvecklas med barnes behov som utgångspunkt och i takt med det 
moderna samhällets snabba förändring” (www. reggioemilia.se). Det var även under 1990-
talet som antalet barn i förskolan ökade, samtidigt som den tunga ekonomiska krisen gjorde 
att kommunerna minskade personaltätheten för att dra ner på sina kostnader inom 
barnomsorgen. Enligt Martin Korpi (2006) ökade barnantalet från 15 till 20 barn i grupperna 
vid den här tiden. Året 1998 fick förskolan sin första läroplan, Lpfö 98, där Reggio Emilias 
pedagogik låg som grund (ibid).  

2.2 Förskolan idag 
 
I ett pressmeddelande från 2013-09-16, påpekar skolverket att över 90 procent av alla barn 
mellan ett och fem år, går i förskolan (www.skolverket.se). I samma pressmeddelande 
redovisas den föräldraundersökning som skolverket nyligen gjort, där föräldrar överlag ger 
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förskolan ett bra betyg då det gäller personal, barnens trygghet samt den pedagogiska 
verksamhet som bedrivs (www. skolverket.se). Det som föräldrar är mest missnöjda med 
enligt denna undersökning är barngruppernas storlek. 
 
Barngruppernas storlek i förskolan är också något som debatteras ljudligt i olika medier. 
Gunilla Niss, förskolepsykolog, räds inte för att kalla dagens barngruppsstorlekar för 
”strukturell misshandel” i en artikel i Corren (2011-06-07). Vidare menar hon att det nu är 
hög tid att lagstifta mot stora barngrupper eftersom dessa riskerar att skada barnen. Malin 
Broberg, psykolog och forskare på Göteborgs Universitet, menar i artikeln ”Stora 
barngrupper skadliga för barnen” (2012-12-05) att stora barngrupper riskerar skada barns 
utveckling eftersom verksamhetens kvalitet försämras i takt med det ökade barnantalet. Enligt 
henne försämras pedagogers lyhördhet drastiskt mellan tre och fem barn. Skolverkets Ingrid 
Lindskog säger även hon, i samma artikel, att verksamhetens kvalitet riskerar att försämras 
med stora barngrupper. Vidare påpekar hon att rimliga förutsättningar måste ges till 
pedagogerna för att de ska ha en möjlighet att bedriva en bra pedagogisk verksamhhet utifrån 
läroplanen. Annars riskerar det att enbart bli förvaring av barnen  enligt henne. Magnus 
Kihlbom, barnpsykiatriker, säger i en artikel i Lärarnas nyheter (2010-09-13) att det är 
oroväckande stora barngrupper i dagens förskolor och han påpekar vikten av att hålla sig till 
de rekommendationen skolverket har, särskilt när det gäller de allra yngsta barnen i förskolan 
eftersom hjärnas utveckling är som störst under en människas två första levnadsår. Detta gör, 
menar Magnus Kihlbom, att det är extra viktigt att det finns närvarande pedagoger som 
barnen kan knyta an till för att deras utveckling inte ska hämmas. Detta påpekar även 
Carlberg, Granberg och Lindfors  (2012). 
 
Carina Hall, undervisningsråd vid skolverket, säger i en artikel i Expressen (2013-03-07) att 
hon redan 2011 slog larm om att allt fler barngrupper i förskolan blivit för stora. Detta menar 
hon får negativa konsekvenser särskilt för de allra yngsta och barn i behov av särskilt stöd.  
Enligt skolverket (2012) ökar barngrupperna fortfarande eftersom det inte finns någon 
maxgräns för hur stora barngrupperna får vara. Dock finns rekommendationer men det 
viktigaste är att barngrupperna har en lämplig storlek och sammansättning, vilket även 
skollagen kräver (skolverket, 2005). Hur det ser ut runt om i landets förskolor kan skilja sig 
avsevärt eftersom det gäller att anpassa gruppstorlekar och personaltäthet till de 
förutsättningar som råder på varje förskola (skolverket, 2012).  
 

2.3 Styrdokument 
 
Läroplanen för förskolan kom år 1998 och har sina grunder i sociokulturella teorier, vilket 
innebär att:  
 
” Barn lär genom att kommunicera och samspela med andra männsikor och med sin 
omgivning” (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010, s. 11). 
 
Johansson och Pramling Samuelsson (2003) talar om att läroplanen är styrd av olika mål, 
vilket innebär att det är mål för barns utveckling och lärande som ska eftersträvas ute i 
verksamheterna i stället för att arbeta kring regler. Målen kallas även strävansmål och 
fungerar som riktlinjer för vad som anses att barn ska utveckla i sitt kunnande eller sina 
förmågor (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Då läroplanen överlåter till 
pedagogen att själv välja och avgöra vilka vägar som kan leda mot målen, kan det ses som 
både svårt och utmanande (Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson, 2010). Det krävs att 
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pedagogens strategier och förhållningssätt i förhållande till de mål som är tänk att arbeta kring 
problematiseras (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 
 
Utmärkande för förskolor med hög kvalitet är att pedagoger har fokus på att utveckla barns 
välbefinnande och kunnande i förhållande till läroplanens mål i sitt arbete (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2010). Det har visat sig att läroplanen har bidragit till ökad kvalitet 
i förskolor och pedagogisk medvetenhet. Det är lärares strategier samt kunskaper om barn 
som är centralt och betydelsefullt att rikta in sig på, i stället för att se till det enskilda barnets 
brister eller förmågor (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Läroplanen för förskolan 
reviderades 2010, vilken numera belyser förskollärarens pedagogiska ansvar (Sheridan, 
Pramling Samuelsson & Johansson, 2010) och är ett statiskt dokument, vilket betyder att den 
förändras allt eftersom de kunskaper om barn samt vårat samhället förändras. Pedagoger har 
en stor roll när det handlar om att medverka till läroplanens utveckling genom sina 
erfarenheter och kompetenser. I läroplanen läggs stor vikt vid utvärdering av verksamheten 
för att kunna bibehålla en god kvalitet. Dessutom ska all form av utvärdering utgå från ett 
barnperspektiv, vilket kräver kompetens från förskollärarna (Sheridan, Pramling Samuelsson 
& Johansson, 2010).  
 
Alla som arbetar inom skola och utbildning måste följa skollagen. I skollagen står det bland 
annat att verksamheten i förskolan ska utgå från och utformas efter barnets behov (SFS nr: 
2010:800). Detta innebär att det inte är barnet som ska anpassa sig efter verksamheten utan att 
det är verksamheten som ska anpassas efter de behov barnen har. Vidare går det att läsa om de 
allmäna råd som handlar om storleken på barngrupper och dens sammansättning, och utgår då  
ifrån följande bestämmelser:  
 
”Pedagogisk omsorg ska bedrivas i grupper med en lämplig sammansättning och storlek” 
(Utbildningsförvaltningen, 2013, s. 12). 
 

2.4 Kvalitet i förskolan  
 
Av alla barn i Sverige som är under tre år, går 84 procent i förskolan (Sheridan, Pramling 
Samuelsson & Johansson, 2010). Utbildningsdepartementet har gjort en studie ute på 
förskolor i Sverige, där det framkommit att kvaliteten ute på förskolorna är hög när det 
handlar om att se till barnens behov (Gunnarsson, Martin Korpi & Nordenstam, 1999). Det 
talas även om i studien att storleken på barngrupperna ökar och antalet vuxna i förskolan 
minskar, därav finns det anledning att vara uppmärksam och följa upp kvaliteten ute i 
förskolorna. I en människas liv är det de första åren som ligger till grund för hur en individ 
förhåller sig till sin omvärld och för det fortsatta lärandet.  
 
Det råder delade meningar bland forskarna när det handlar om innebörden av kvalitet i 
förskolan och enligt Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2010) är det varken 
möjligt eller önskvärt med en slutlig definition av ordet kvalitet. Det betydelsefulla är att ha 
en uppfattning om hur kvalitet kommer till uttryck och bildas i processer som är pedagogiska, 
för att kunna utveckla, utvärdera eller forska om pedagogisk kvalitet i förskolan. För en del 
männsikor handlar kvalitet om barns rätt att få de förutsättningar som behövs för att utvecklas 
och lära i förskolan (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Att barn har rätt till en förskola 
av bra kvalitet kan argumenteras för ur två perspektiv, individ- och samhällsperspektiv. Då 
det finns ekonomiska beräkningar som visar på att det kostar mer att åtgärda det som barn i 
sitt tidiga lärande gått miste om, än att redan i förskolan, med de små barnen, satsa på 
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pedagogik som är högkvalitativ (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). När läroplanen för 
förskolan skulle införas var ett av argumenten att den skulle medverka till kvalitetsutveckling.  
 
En viktig del av vad som gör en förskola till en förkola med hög kvalitet är pedagogernas 
kompetens. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) skriver att det handlar till största del 
om att se till vilka förutsättningar som behövs i arbetet mot strävansmålen i förskolan. 
Författarna menar att det viktiga är att bättre kunna mäta måluppfyllelse och resultat, hitta 
åtgärder som kan behövas för att påverka kvaliteten och att försöka förbättra arbetsprocesser. 
Åtgärder som det talas om i kvalitetsredovisningar och som lyfts fram som betydelsefulla 
områden att utveckla är bland annat förskollärares kompetens. När det talas om förkollärares 
kompetens menar Niss och Söderström (2004) att den idag inte hinner användas och utnyttjas 
eftersom förutsättningen att tillämpa kunskaperna inte finns pågrund av stora barngrupper ute 
på förskolorna. I skolverket (2012) skriver de om personalens kompetens och att den har en 
viktig del i hur stora barngrupper hanteras. Genom utbildad och erfaren personal finns det bra 
förutsättningar att arbeta med relationer, samspel, att stödja och utmana de barn som gruppen 
består av. Som pedagog är det bra att kunna hantera de behov som olika åldrar medför då 
barnen på förskolorna är i olika åldrar. När en barngrupp bildas är det av vikt att se till 
barnens ålder i gruppen då med tanke på de mindre barnen som behöver mer en stabil 
vuxenkontakt. Vuxenkontakten minskar i takt med att barngrupperna ökar (ibid).  
 
Enligt forskning som bedrivts inom området har det visat sig att kommunikation är en viktig 
och bidragande faktor till kvaliteten i förskolan (Sheridan, Pramling Samuelsson & 
Johansson, 2010). Kommunikation ger en möjlighet att ingå i ett samspel och dialog med 
andra barn och pedagoger. Kommunikationen som sker mellan pedagoger och barn omfattar 
både pedagogens guidning av barn och ömsesidighet. En annan viktig kvalitetsfaktor i 
förskolorna är barngruppernas storlek ( Niss & Söderström, 2004). I och med de stora 
barngruperna som har bildats anses det försvåra för förskollärare att uppmuntra och bekräfta 
barnen och hjälpa de vidare i deras utveckling. Det talas om att förskollärare inte kan bedriva 
den verksamheten som de kan, vill och ska göra.  
 

2.5 Barngruppens storlek och sammansättning   
 
Enligt skolverket (2005) behöver pedagogerna i förskolan rätt förutsättningar för att kunna 
bedriva en verksamhet som håller en hög kvalitet. För att kunna uppnå detta är det flera 
faktorer som spelar roll i denna strävan, däribland personalens kompetens, personaltäthet, 
barngruppernas storlek och sammansättning samt lokalernas utformning. Beroende på dessa 
faktorer, är det skillnad på huruvida pedagoger uppfattar en barngrupp som stor eller inte.   
 
Pedagogernas kompetens har stor betydelse för hur goda förutsättningar för barns lärande och 
utveckling skapas (skolverket, 2005). Lind och Breinhild Mortensen (2006) påpekar också att 
det är av största betydelse hur pedagogerna förhåller sig till sin arbetssituation om de ska 
skapa goda förutsättningar för barnen. De menar att man som pedagog kan välja att se 
möjligheter i stället för hinder, vilket också Teveborg (1997) belyser. Hon menar också att 
pedagogernas kunskaper och erfarenheter är viktiga eftersom de, på grund av dessa, har lättare 
att utveckla medoder för att hantera olika situationer, jämfört med de utan högre utbildning 
och färre erfarenheter. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar även de att 
pedagogernas vilja och medvetenhet är avgörande för barns förutsättningar till utveckling och 
lärande. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) nämner vikten av 
pedagogers kompetens eftersom det har visat sig att de pedagoger med högre kompetens 
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också klarar större barngrupper samtidigt som de kan bedriva en högre kvalitativ verksamhet 
(Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001).  
 
Personaltätheten är en annan faktor som är av stor betydelse och skolverket (2005) menar att 
det är framförallt de yngsta barnen och barn i behov av särskilt stöd som är i behov av 
närvarande vuxna som de har möjlighet att knyta an och samspela med. Kihlbom (2012) 
menar att förutsättningarna för att barnens utveckling minskar om det inte finns vuxna som 
hela tiden har tid att svara på barnens kontaktsignaler. Närvarande vuxna skapar harmoni och 
trygghet i en barngrupp, vilket har betydelse för barns utveckling och lärande enligt 
skolverket (2005). Teveborg (1997) säger även hon att personaltätheten är viktig eftersom 
varje individ har rätt till mycket enskild tid med pedagogerna för att skapa goda 
förutsättningar till utveckling och lärande, likaså att personalstyrkan är stabil under tid, dvs att  
hög personalomsättning minskar förutsättningarna att skapa trygghet och stabilitet i 
barngruppen.  
 
Lokalernas storlek och utformning är en annan faktor som spelar stor roll för hur många barn 
det kan finnas i barngruppen utan att den upplevs som alltför stor (skolverket, 2005).Teveborg 
(1997) menar att det är viktigt att lokaler utformas så att det finns möjligheter till olika 
aktiviteter och lek. Här menar hon att ytan på lokalerna är avgörande för hur de kan utformas 
och att det ska finnas möjlighet för barnen att dra sig undan och dela upp sig när de ska leka. 
Barngrupperna är för stora i förhållande till lokalernas storlek om de hela tiden går på 
varandra. 
 
Pedagoger har en stor del i hur storleken på barngruppen påverkar gruppen, då en stor eller för 
liten grupp kan bidra till att förutsättningarna att bedriva en bra verksamhet försämras 
(skolverket, 2012). Det handlar om hur pedagoger anpassar storleken och sammansättningen 
på barngruppen, så att arbetsättet innebär att det både riktar och tillgodoser det enskilda 
barnets behov samt gruppens behov. Det finns inte någon specifik storlek på en barngrupp 
som har bestämts är den bästa, utan förutsättningarna skiftar beroende på vilken grupp det 
handlar om. Förutsättningar för att vara delaktig som barn i det som inträffar och för att knyta 
nya band till andra barn är något som skapas i en barngrupp (skolverket, 2012). Betydelsefullt 
är att gruppen gynnar både gruppens och det enskilde barnets behov och bidrar till ett bra 
samspel mellan gruppen och barnet. Vid tillfällen då en barngrupp blir för stor medför det att 
de positiva effekterna som vistelse i en grupp kan innebära upphör. Konsekvenserna kan bli 
att relationer och samspel blir påverkat, samspelet och relationer mellan barnen och mellan 
barnen och pedagogerna. Detta kan visa sig genom hög ljudnivå, stress, otrygghet och en 
känsla av anonymitet. Om barngruppen anses vara för liten kan konsekvenserna innebära att 
lek och samspel bara kan uppstå och ske i en begränsad omfattning, vilket inverkar negativt 
på barns utveckling och lärande (ibid).  
 
Genom stora barngrupper ute på förskolorna så bidrar det till att försvåra för pedagogen att ha 
en bra överblick över samtliga barn i barngruppen, samtidigt som flertalet av barnen får en 
verksamhet som blir mer strukturerad (Johansson, 2003). Att barngrupperna blir större anser 
en del pedogoger medverkar till att försvåra för dem att nå upp till de mål som de satt upp för 
verksamheten, medan andra pedagoger vill se möjligheterna i deras verksamhet och inte se till 
svårigheterna och hindrena. Det är den egna rollen som pedagog som är viktig att reflektera 
över, att använda sig av så kallad metakognition, och som inte får glömmas bort då de yttre 
villkoren kan medföra svårigheter. Metakognition innebär att pedogogen ska reflektera över 
och analysera hens agerande i sitt arbete ute i verksamheten och genom detta utveckla och 
göra förändringar i hur man som pedagog går tillväga (Johansson, 2003). Vilket i sin tur är 
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bra för förskollärarens vidare utveckling men även för barnens/ barnets utveckling. Pramling 
Samuelsson och Sheridan (1999) skriver om att det är betydelsefullt att en pedagog har den 
förmågan att kunna se hur han eller hon själv påverkar verksamheten genom sitt agerande, 
förmågan ges genom att reflektera över sitt eget arbete. Betydelsen av att en pedagog är 
medveten om att verksamheten påverkas av hur hens agerar är viktig anser Haug (1992). För 
barn som vistas på förskolan har pedagogen en väldigt betydelsefull roll och för att kunna 
bedriva ett bra arbete är det bra att se till vilka resurser som finns att tillgå. Med resurser ses 
det i form av att kunna förhålla sig till ett ”lagom” antal relationer och tid att hinna med varje 
barn (Östbrant, 2004).  
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3 Syfte och frågeställningar 
 

3.1 Syfte 
 
Syftet med studien är att få en insikt i förskollärares arbete med stora barngrupper för att 
kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet, utifrån läroplanen och dess intentioner. 
 

3.2 Frågeställningar 
 
Hur arbetar förskollärare med stora barngrupper?  

 
I vilken utsträckning ser förskollärare möjligheter och hinder i arbetet med stora barngrupper i 
enlighet med läroplanen och dess intentioner? 

 
Vad anser förskollärare vara betydelsefullt i arbetet med stora barngrupper? 
 

3.3 Avgränsningar 
 
I examensarbetet har det valts att enbart intervjua förskollärare. Valet föll på förskollärare då 
vi ansåg att det är utifrån deras ansvarsområde i läroplanen som vi kommer att arbeta, när vi 
är färdigutbildade förskollärare.  

3.4 Centrala begrepp 
 
Pedagog är ett av några centrala begrepp som kommer att tas upp i examensarbetet. När 
pedagog benäms syftar det till en förskollärare. Med begreppet, en stor barngrupp, avses en 
grupp av barn som är fler än 15 barn i åldrarna ett till fem år. 
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4 Metod 
 
I metodavsnittet kommer vi att ta upp valet av metod, vilken forskningsstrategi som används 
till vår datainsamling och varför den har använts. Därefter följer hur vi gjorde vårat urval, hur 
genomförandet gick till samt databehandling. Slutligen tar vi upp de etiska aspekterna och 
examensarbetets tillförlitlighet.  
 

4.1 Metodval  
 
Enligt Patel och Davidsson (2003) är det vikigt att välja den metod som ger bäst 
förutsättningar för att samla in data som är relevant. Vilken metod som är mest lämplig beror 
på vad som ska undersökas och forskaren bör i valet av metod se till vilken metod som bäst 
anses kunna svara på syftet och frågeställningarna. Om syftet är att skapa sig bredare kunskap 
anser Denscombe (2009) att den kvalitativa metoden är lämplig. Då syftet med vårat 
examensarbete var att kartlägga förskollärares arbete i stora barngrupper för att kunna bedriva 
en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner, valde vi att använda 
oss av intervjuer som är en kvalitativ metod.  
 

4.2 Kvalitativ undersökning 
  
I examensarbetet har vi valt att använda intervjuer, då vi ville få en insikt i förskollärares 
arbetssätt kring stora barngrupper. Vi ansåg att intervju som metod  lämpade sig bra för att få 
svar och uppnå syftet med arbetet. Genom intervju som metod gav det oss möjlighet att ställa 
direkta följdfrågor till skillnad från en enkätundersökning, vilket även Krag Jacobsen (1993) 
menar. Intervjuer som metod skriver Wieten (2007) är en undersökning som är kvalitativ. Då 
forskare vill undersöka upplevelser och kunskap hos männsikor anser Backman (2008) att 
kvalitativ forskning är att föredra, vilket även Lantz (1993) är inne på. Ett gammalt sätt att 
skaffa sig kunskap är genom samtal och det kan ses som grunden för samspel mellan 
människor (Kvale, 1997).  
 
Det finns olika sätt att genomföra en intervju antingen som en besöksintervju eller en 
telefonintervju (Kvale, 1997). När en intervju registreras kan det ske genom en bandspelare, 
minnet eller genom anteckningar. Fördelen med en intervju som metod är att om det uppstår 
frågor och dylikt som kan klassificieras som oklarheter kan dessa tas upp, utredas och på det 
viset minskar risken för missuppfattingar. Nackdelen med intervju som metod är enligt 
(Alvesson, 2011) att den kan upplevas som svår att tolka, komplex och behöver inte vara ett 
självklart sätt att få fram relevant information. Med en intervju som metod finns det risker att 
intervjuaren påverkar informanten, den är dyr att använda och tar oftast en längre tid (Kvale, 
1997).   
 
Vi valde att använda bandspelaren på våra mobiler för att registrera intervjun. Vad som är 
viktigt att tänka på vid användning av en bandspelare är att placera den så att bandet bli så 
hörbart som möjligt (Kvale, 1997). Ord, tonfall och pauser är några av de saker som en 
bandspelare gör det möjligt att höra i och med att det ges tid för intervjuaren att lyssna igenom 
intervjun flera gånger. Genom att använda en bandspelare kan fokus läggas på informanten 
genom att visa ett intresse för deras svar och ställa direkta följdfrågor i stället för att lägga 
koncentrationen på att anteckna svaren (Patel & Davidsson, 2003).   
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4.3 Urval  
 
Fyra förskolor har valts ut från olika kommuner. Vi har sammanlagt intervjuat åtta 
förskollärare. Vi valde att alla informanterna skulle vara utrustade med en 
förskollärarexamen, men erfarenheterna varierar beroende på tidigare livserfarenheter och 
antal år inom förskolverksamheten.    
 

4.4 Genomförande 
 
Till genomförandet av vår undersökning, där syftet var att få insikt i förskollärares arbete i 
stora barngrupper för att kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och 
dess intentioner, valdes de åtta informanterna ut med hjälp av förskolornas rektorer. 
Anledningen till att vi valde ut fler än en förskola och att förskolorna var från olika komuner, 
var för att skapa en så bred syn som möjligt på området.  
 
Vi kontaktade förskolornas rektorer via telefon där vi informerade om vilka vi var och 
uppsatsens syfte. Ett möte bokades in för att presentera oss för varandra och träffa de utvalda 
förskollärarna på förskolan. Vi informerade om hur intervjuerna skulle gå till samt att 
intervjun skulle blir inspelad. Därefter gav vi ut ett missivbrev till förskollärarna (bilaga 1) 
som presenterade vilka vi var, syftet med uppsatsen, vikten av deras deltagande och etik. I 
missivbrevet fanns det plats för en skriftlig underskrift där förskollärarna fick skriva på att de 
valde att deltaga.Utskicket skedde genom att missivet delades ut i handen på de utvalda 
förskollärarna under första vistelsen på förskolan och hämtades därefter upp efter en vecka, i 
en plastficka som lämnats på förskolans kontor, avsedd för att samla in missivbreven. 
 
Tid för intervjuer bokades in via telefon. Tid samt plats fick informanterna själva bestämma 
över för att det skulle kännas tryggt och för att det inte skulle medverka till någon tidspress, 
som i sin tur kunde bidra till att informanterna inte ville deltaga. Genom att låta informanterna 
vara delaktiga i besluten om tid och plats medförde en risk att informanterna kunde valt en 
plats för samtalet som genom ljudnivå kunde inverkat på bandinspelning. Det hade då 
inneburit att val av plats hade behövt styras om, vilket inte blev aktuellt, då ingen av 
informanterna valde en sådan miljö.Samtliga informanter valde att använda kontoret på 
respektive förskola som intervjulokal. För att skapa en avslappnad miljö inleddes intervjuerna 
med småprat som inte spelades in. 
 
Vi använde en bandspelare på våra mobiltelefoner när intervjuerna skulle spelas in och för att 
säkra att utrustningarna fungerade testades den hemma några dagar i förväg. 
Anteckningsblock och penna fanns att tillgå som back up om något oförutsägbart skulle 
inträffa med bandspelaren. 
 
För att besvara uppsatsens syfte och frågeställningar arbetades det fram frågor till 
intervjuerna. Sedan testades frågorna innan intervjuerna i en provintervju, för att se om 
frågorna svarade mot uppsatsens syfte och uppfattades som det var tänkt. Provintervjun 
bidrog till att några av frågorna plockades bort då de ansågs som mindre nödvändiga och 
några av frågorna bearbetades vidare med för att skapa en bättre förståelse för dessa frågor. 
 
Intervjuerna tog cirka 40 minuter och vi gav inte informanterna innan intervjuerna någon 
djupare information om uppsatsen med anledning av att inte vilja inverka på hur de skulle 
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svara. I enlighet med Bryman (2004) ställdes följdfrågor under intervjuerna för att fördjupa 
sig i vissa frågor eller för att be intervjupersonerna förklara hur de menade med det de sa.  
 

4.5 Bearbetning av materialet   
 

Intervjuerna bestod av åtta frågor, som i sin tur gav möjlighet att ställa följdfrågor ( bilaga 2). 
Efter varje intervju skedde databearbetning genom att intervjuerna transkiberades. Vilket 
gjordes i enlighet med vad Bryman (2004) skriver skapar bra förutsättningar för arbetets 
fortsättning, nämligen att ha ett material som kan läsas igenom flera gånger för att göra det 
lättare att minnas.  I transkriberingen skrevs intervjuerna från bandspelarna ner till text i våra 
datorer.   
 
Då vi bor på olika plaser i landet ordnade vi så att båda två fick möjlighet att ta det av 
informanternas svar, för att sedan se till det som transkiberats ner. Vilket vi gjorde för att 
minska att våra egna värderingar och tolkningar skulle inverka på resultatet av intervjuerna. 
Därefter lästa vi igenom det som skrivits ner och fokuserade på att hitta mönster ifrån 
intervjuerna (Lantz, 1993).  Vi förde diskussioner kring vad som skulle finnas med att 
presenteras i resultatet ifrån det insamlade materialet samt hur det skulle struktureras inom 
olika områden. Vi valde att dela in informanternas svar i olika kategorier för att få en bättre 
översikt av svaren. Kategorierna som vi valde var möjligheter, hinder och vad som anses 
betydelsefullt att tänka på i arbetet med stora barngrupper.   
 
   

4.5 Studiens tillförlitlighet  
 
Thurén (2004) skriver att validitet innebär att det inte undersöks något annat än det som är 
avsett att undersökas, vilket även  Kvale och Brinkman (2009) beskriver när de talar om att 
validitet syftar till att det som mäts är av betydelse i sammanhanget. Vi har försökt uppnå en 
hög validitet genom att se till vad det är som vårat arbete avser att undersöka. Det har 
diskuterats och reflekterats kring examensarbetets syfte. 
 
Reliabilitet i sin tur syftar till att mätningen sker på ett sätt som är tillförlitligt (Kvale & 
Brinkman, 2009). Alla intervjuer spelades in med hjälp av en bandspelare på våra 
mobiltelefoner, vilket gjordes för att öka arbetets reliabilitet. Det inspelade materialet gjorde 
det möjligt att lyssna på intervjuerna flera gånger och skicka över materialet till varandra för 
att vi båda två skulle få ta del av alla intervjuer och på så vis kontrollera att vi hade förstått 
informanterna rätt. Det var även ett sätt för oss att undervika att egna tolkningar inverkade på 
det insamlade materialet. Objektivitet under intervjuerna är något som vi har eftersträvat i 
uppsatsen och en tydlighet kring hur vi har gått tillväga i metod, insamling och bearbetning av 
data (Kvale,1997). Det innebär att läsaren bjuds in och kan ta del av hur resultatet tagits fram.  
 
Enligt Kvale (1997) finns det kvalifikationskriterier för intervjuaren, kriterierna lästes noga 
igenom och fanns med under intervjun för att vara väl förberedda och göra en så tillförlitlig 
och bra intervju som möjligt. Kriterier som vi tog i beaktande under intervjuerna var att vara 
öppen, vänlig och tydlig. Alla är vi olika som personer och vilka svar vi anger varierar 
därefter, vilket bidrar till att det försvårar att upprepa en kvalitativ intervju trots att vi i alla 
åtta intervjuerna med förskollärarna använde liknande intervjumallar och inträffade under 
liknande former. 
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4.6 Etiska aspekter 
 
Det finns krav på att forskning sker och att det görs på rätt sätt, forskning är nödvändig och 
viktig för utvecklingen av samhället och individer (Gustavsson, Hermerén & Pettersson, 
2005). Det finns flera olika etiska överväganden som en forskare står inför och 
forskningsrådet har tagit fram och gett ut forskningsetiska principer, dessa principer är 
indelade i fyra huvudkrav (www.vr.se). Vid en undersökning är det viktigt att informanterna 
får information om vilka regler som gäller och vi anser att vi uppfyllt de forskningetiska 
principerna genom att ge informanterna denna information. 
 
Informationskravet: Genom att vi före våra intervjuer, kontaktade informanterna där vi 
informerade dem om vad undersökningen skulle handla om samt att deras deltagande var 
frivilligt och att de hade rätt att avbryta samarbetet när som helst. Vi berättade även hur 
bearbetningen av materialet skulle gå till samt att vår handledare och, av skolan, utvalda 
opponenter skulle få ta del av det slutliga resultatet. 
 
Samtyckeskravet: I missivbrevet informerade vi informanterna om att de fick ge sitt samtycke 
till att delta i examensarbetet. Vi informerade även om att det var möjligt fram tills att 
intervjuresultaten presenterats att avbryta sitt deltagande.  
 
Konfidentialitetskravet: För att låta informanterna bibehålla sin anonymitet, använder vi oss 
av fingerade namn. Materialet som vi samlat in förvarade vi på en plats där endast vi hade 
tillgång till det. 
 
Nyttjandekravet: Vi berättade för informanterna att allt material kommer att förstöras efter 
användning och att det bara är vi som kommer att använda oss av materialet. 
Personuppgifterna som samlats in används endast till forskningsändamål (Gustavsson, 
Hermerén & Pettersson, 2005).  
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5 Resultat 
 
I det här kapitlet kommer vi först att kort redogöra för förskollärarnas barkgrund, därefter 
följer de svar som framkommit under intervjuerna, kopplat till vårat syfte och 
frågeställningar. Avsnittet avslutas med en sammanfattning av resultatet. I resultatet använder 
vi oss av fingerade namn för att skydda informanternas identitet. 

5.1 Pedagogernas bakgrund  
 
Ulla arbetar i en barngrupp bestående av 19 barn i åldrarna två-tre år. 
 
Britta arbetar med de allra yngsta barnen, ett-tre år. Idag finns 19 barn i gruppen 
 
Stina arbetar i en grupp bestående av 23 barn, i åldrarna tre-fem år i sin barngrupp. 
 
Emma arbetar med barn i åldrarna tre-fem år och för närvarande finns det 21 barn i gruppen. 
 
Lottas barngrupp består av 20 barn i åldrarna tre-fem år 
 
Karin arbetar för tillfället i en barngrupp bestående av 23 barn i åldrarna tre-fem år 
 
Kurt har 20 barn i åldrarna fyra-fem år i sin barngrupp 
 
Anna arbetar med barn i åldrarna ett-fem år och för närvarande finns det 24 barn i gruppen 
 

5.2 Arbetssätt 
 
Det vi kan utläsa från de svar vi fått, genom de intervjuer som är gjorda, är att det finns ett 
visst mönster i hur förskollärarna arbetar med stora barngrupper. Vi har valt att kategorisera in 
svaren utifrån möjligheter, hinder och vad som anses betydelsefullt att tänka på i arbetet med 
stora barngrupper.   
 

5.2.1 Möjligheter  
  
Att se konkreta möjlighter med stora barngrupper var svårat för informanterna. Att det i större 
utsträckning möjliggörs för barn att hitta likasinnade kamrater var alla informanter dock 
överens om. En av informanterna talade om att våga tänka om och utvärdera sitt arbetssätt, att 
låta barnen fatta beslut som rör deras vardag på förskolan. När barnen känner att de kan 
påverka sin vardag, blir de automatiskt lugnare och mer harmoniska, vilket underlättar arbetet 
för förskollärare menar en av informanterna. 
 
En annan av informanterna talade om att det handlar om att organisera verksamheten för att 
skapa möjligheter, organiseras det på ett bra sätt skapar en stor barngrupp möten och 
gemenskap. För att det skulle gå att se till möjligheter med en stor barngrupp, så ansågs det 
vara viktigt att förskollärare fick utbildning och utvecklas med de stora barngrupperna. Det 
talades även en hel del om vilken inställning som förskolläraren har till den stora barngruppen 
och att det inte går att låsa sig i det gamla och hur det var förr, risken blir då att fokus hamnar 
på att det var bättre förr och allt eländigt blir bara tyngre.  Ett bra hjälpmedel för att uppleva 
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möjligheter till att bedriva en bra pedagogsik verksamhet med en stor barngrupp, är genom ett 
nytänk. Trots att informanterna inte kunde se konkreta möjligheter, organiserade de sin 
verksamhet och sitt arbetssätt på ett sätt som skapade möjligheter för dem att uppnå 
läroplanens mål.  

 

5.2.1.2 Grupperar in barnen 

 
Det som utmärkte förskollärarnas arbetssätt, var att de konsekvent minskar barngruppen 
genom att dela in barnen i mindre grupper, antingen inomhus och/eller utomhus. När barnen 
delas in i mindre grupper ökar möjligheterna för att förskollärarna ska kunna se och höra varje 
barn, till skillnad från när de alltid är i sin helhet. Detta är även en fördel för de barn som har 
svårat att koncentrera sig längre stunder samt för de barn som är i behov av särskilt stöd. 
Samtidigt påpekar de att de även har korta gemensamma samlingar för hela gruppen för att 
skapa en vi-känsla, en gemenskap och trygghet med varandra. Ett bra sätt att göra detta på är 
att låta barnen massera varandra medan förskolläraren läser en så kallad massagesaga. Detta 
görs oftast före eller efter lunch.  
 
I de mindre grupperna lägger förskollärarna fokus på språkutveckling, matematik, natur och 
teknik, precis som i läroplanen för förskolan. För att barnen ska utveckla sitt språk använder 
förskollärarna sig av rim och ramsor, sagopåsar, språklekar och liknande. När det gäller 
matematiken så sjunger de exempelvis räknesånger, mäter, jämför likheter och olikheter, letar 
geometriska formar och löser problem av olika karaktär. De mindre grupperna som inriktar 
sig på natur, befinner sig oftast utomhus där de, bland annat, arbetar med kretslopp där barnen 
är med och planterar, skördar, slänger skräp i komposten som blir till ny jord som sedan kan 
användas till att så nya små frön. De talar om allemansrätten och om att värna om djuren som 
finns i vår natur. I tekninken testar barnen olika byggtekniker och material som att några barn 
exempelvis byggt koja av mjölkkartonger, de gör egna ritningar som de sedan bygger. 
 

5.2.1.3 Tillbringar mycket tid utomhus  

 
Gemnsamt för informanterna var också att de vistas mycket utomhus, där det finns helt andra 
ytor att röra sig på. Det är även lättare för barnen att leka i fred utan att behöva konkurrera om 
utrymmet som det gärna blir när hela gruppen ska vistas inomhus samtidigt. Utomhus finns 
ytorna att bygga långa motorikbanor, leka med vatten och gegga, springa, hoppa och cykla. 
Att tillbringa mycket tid utomhus, menade några av informanterna, gör att snoriga och hostiga 
barn inte smittar de andra barnen lika lätt samtidigt som de barnen med täppt näsa får lättare 
att andas.  
 
Miljön var även den en gemensam nämnare som informanterna ansåg behöver vara 
inbjudande och stimulerande. En fördel är om allt material finns lättillgängligt då barnen 
själva kan hämta det som för stunden intresserar dem. Emma, en av informanterna sa: ”Allt 
man kan göra inne, kan man också göra ute”. Hon menade att det material som finns 
tillgängligt inomhus även kan tas med utomhus. Det går att rita, måla, göra pärlplattor och 
annat pyssel, även utomhus.  
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5.2.1.4 Organisera arbetet  

 
Ett sätt att organisera arbetet med stora barngrupper som framgick var genom planering, 
struktur och flexibilitet för att få en bra kvalitet på verksamheten. Struktur var det som flest 
informanter tog upp som en stor del i sitt arbetsätt med en stor barngrupp. Det betydde mycket 
för arbetet att förskollärarna visste vilka arbetsuppgifter de hade för dagen. De talade om att 
ha en förskollärare som skötte markservicen, det vill säga ta emot barn, svara i telefon, följa 
med barn på toaletten, byta blöjor och duka, för att nämna några exempel. Detta menade de, 
gjorde att de andra förskollärarna kunde i lugn och ro vara med barnen utan att de behövde 
göra några uppbrott för att exempelvis svara i telefon.  
 

5.2.2 Hinder 
 
Ett stort hinder som alla informanter belyste i arbetet med stora barngrupper var just 
svårigheten att bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen. Det finns en gräns 
för hur mycket man som förskollärare orkar och kan engagera sig när barngrupperna bara 
växer.  

 

5.2.2.1 Ökad arbetsbelastning  

 
Hinder däremot var det ingen som hade några problem med att se. Ett av de stora hindren var 
den ökade arbetsbelastningen som flertalet informanter nämde. De upplevde det som svårt och 
stressande att hinna med den dokumentation, uppföljning och utvärdering som läroplanen 
uttryckligen pekar på. En av informanterna visar en artikel i tidningen, förskolan. Där skrivs 
det om att det i Sverige skulle behöva införas ett helt nytt arbete, förskollärarsekreterare, 
vilket skulle innebära att skriva ut dokument på uppdrag av förskolläraren.  
 

5.2.2.2 Tid 

 
Tid är något som ses som en bristvara då det är svårat att hinna med att se alla barn. Det är lätt 
att de som syns och hörs mest är också de som får mest uppmärksamhet, vilket gör det svårat 
att skapa en likvärdig förskola för alla barn. Det talades om att alla barn har rätt att bli sedda 
och hörda, vilket en av informanterna beskrev:  
 
”Vi kan inte som pedagoger se och höra varje barn då barngruppen är för stor, vi kan inte 
vara så närvarande i leken som vi skulle vilja, vi kan inte bedriva all den verksamhet och 
använda vår kompetens i den utsträckningen som vi skulle vilja” (Karin).  
 

5.2.2.3 Fysiska och psykiska konsekvenser  

  

Alla informanter, utom en, menade att arbetet i stora barngrupper sliter både fysisk och 
psykiskt, vilket lätt resulterar i sjukskrivningar hos förskollärarna. De menade att det finns en 
gräns för hur mycket man orkar vända ut och in på sig för att försöka bedriva en verksamhet 
av god kvalitet. Bullernivån lyftes fram, då det är lätt att bli ”trött i huvudet” av alla ljud som 
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finns runt omkring både barn och förskollärare hela dagarna. Trötta och stressade 
förskollärare är inte bra för verksamheten. En av informanterna tog upp att: 
 
” När det har passerat 20 barn i en barngrupp så är det inte bara cyklar som slits utan det sliter även 
på barnen och på pedagogerna. En stor barngrupp leder lättare till slitna, negativa och uppgivna 
pedagoger” (Stina). 
 

5.2.2.4 Styrd verksamhet 

 
Ett stort hinder som lyftes fram var att med en stor barngrupp behövs det att förskollärare 
organiserar mycket, vilket ibland kan leda till att det blir en väldigt styrd verksamhet. Det togs 
upp att några av informanterna placerade ut barnen i olika rum och vrår när de skulle leka fritt 
för att minska barngruppen. När det arbetades efter teman i verksamheten styrdes temat av 
hela barngruppens intresse och det berättades att det skulle med en mindre barngrupp vara 
möjligt att fånga upp fler barns önskemål att arbeta kring. 
 
De förskollärare som arbetade med de allra yngsta barnen i förskolan menade att ett stort 
hinder för att kunna bedriva en bra pedagogiska verksamhet utifrån läroplanen, var om de 
hade övervägande ettåringar på avdelningen. Detta menade de kunde göra så att de äldre 
barnen tog efter de yngre barnens beteende för att få uppmärksamhet. Det naturliga är dock att 
det är tvärtom. Två av informanterna menar att de allra yngsta barnen kräver mer omsorg än 
pedagogisk verksamhet. 
 
Det var en av informanterna som sa att det var viktigt att det var barnens intresse och inte de 
vuxna som skulle styra verksamheten. Hon menade att ju mer vuxna styr, desto svårare för 
barnen att lära och utvecklas efter läroplanens intentioner.  
 
”När det bli allt för många regler för barnen tenderar de att bli mer stökiga eftersom de inte 
har någon möjlighet att påverka vad de vill göra” (Anna). 
 

5.2.2.5 Barngruppens sammansättning 

 
Flertalet av informanterna påpekade att kommunerna oftast inte ser till sammansättningen av 
barngruppen då barn placeras ut i redan befintliga barngrupper. Detta anser informanterna är 
något som borde tas hänsyn till eftersom det har stor betydelse för hur arbetet med stora 
barngrupper kan bedrivas. Några av informanterna samtalade om att de växande 
barngrupperna bidrog till att allt fler barn i behov av särskilt stöd ökar. De menade att barn i 
behov av särskilt stöd ökar eftersom förskollärarna inte hinner med att se till varje barns 
enskilda behov och efter dem, hitta specifika lösningar som passar varje individ. Det framkom 
att barn som är i behov av särskild stöd kräver mer uppmärksamhet från förskollärarna, vilket 
inte är möjligt i stora barngrupper.  
 

5.2.3 Betydelsefullt att tänka på  
 
Här fick vi med oss en mängd goda råd och tips för hur vi i vår kommande yrkesroll ska 
kunna bemöta de stora barngrupperna som finns ute på våra förskolor idag. Det som 
gemensamt framkom från alla informanter var att hur du som förskollärare beter dig, smittar 
av sig på barngruppen. En positiv inställning och lyhördhet var också betydelsefullt enligt 
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våra informanter, likaså att vara närvarande och engagerad. Något annat som ansågs vara 
viktigt att tänka på, var att en stor barngrupp idag lätt handlar om att  försöka göra 
verksamheten så trygg och säker som det bara går för barnen, vilket medför risken att det blir 
mer åt ”barnpassning än att bedriva en bra pedagogisk verksamhet” (Karin).  
 
Betydelsefullt att tänka på i arbetet med en stor barngrupp kan vara att sätta upp sina egna mål 
när barngruppen blir stor och läroplanens mål känns tunga att nå upp till. En av informanterna 
berättar att hennes mål eller det som hon anser att hon minst ska klara av i sitt arbete varje dag 
är att : 
 
 ”Varje barn i vår barngrupp ska ha lett eller skrattat i vårat möte varje dag” (Karin).   
 

5.3 Sammanfattning av resultatet 
 
Viljan att berdriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner finns 
hos samtliga informanter, trots att de upplever en tidsbrist gör de allt utifrån sina 
förutsättningar för att verksamheten ska leva upp till de mål som finns ställda i läroplanen för 
förskolan. Detta görs bland annat genom att dela in barnen i mindre grupper för att ge varje 
individ större möjlighet till bli sedd och lyssnad till. De försöker att vara mycket utomhus och 
att miljön behöver vara inbjudande, stimulerande och erbjuda lättillgängligt material. Ett sätt 
att organisera arbetet med stora barngrupper var genom planering, struktur och flexibilitet för 
att få en bra kvalitet på verksamheten. 
 
Ett stort hinder som informanterna såg i sitt arbete med en stor barngrupp, var den ökade 
arbetsbelastningen. Det upplevdes som svårat att hinna med dokumentation, uppföljning och 
utvärdering. Tid sågs som en bristvara, det var svårt att hinna med att se alla barn och det var 
svårt att skapa en likvärdig förskola för alla barn.  
 

Arbetet i stora barngrupper sliter både fysisk och psykiskt, vilket lätt resulterar i 
sjukskrivningar hos förskollärarna. Det visade sig att det finns en gräns för hur mycket man 
orkar vända ut och in på sig för att försöka bedriva en verksamhet av god kvalitet. Ett stort 
hinder som lyftes fram var att med en stor barngrupp behövs det att förskollärarna organisera 
mycket, vilket ibland kan leda till att det blir en väldigt styrd verksamhet.  
 

Sammansättningen av barngruppen lyftes fram och ansågs ha stor betydelse för hur arbetet 
med stora barngrupper kan bedrivas. Det framkom att hur du som förskollärare beter dig, 
smittar av sig på barngruppen. En positiv inställning och lyhördhet var också betydelsefullt 
enligt våra informanter, likaså att vara närvarande och engagerad. 
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7 Diskussion   
 
I detta kapitlet kommer vi att diskutera vårt val av metod. Vi kommer även att analysera och 
diskutera resultat och koppla det till litteraturen. Kapitlet avslutas med en diskussion kring 
tillförlitlighet, slutsats och vidare forskning. 
 

7.1  Examensarbetets syfte  
 
Vi anser att examensarbetets syfte har uppnåtts genom de svar från intervjuerna som 
presenterats i resultatet. Metoden har anpassats efter undersökningen och vi känner att 
intervju som metod har varit en bra metod att använda sig av i vårt examensarbete.  

7.2 Metoddiskussion  
 

I examensarbetet valde vi att använda intervju som metod. Valet föll på intervjuer då det var 
en metod som vi kände oss bekväma med, den gjorde det möjligt för oss att ställa direkta 
följdfrågor och genom det minska oklarheter, vilket även Krag Jacobsen (1993) menar. 
Intervju som metod ansåg vi vara det sätt som bäst kunde ge svar åt våra frågor, då Backman 
(2008) skriver att intervju som metod är lämplig om det ska undersökas upplevelser och 
kunskap hos människor. I examensarbetet ville vi ta reda på hur förskollärare upplevde arbetet 
med stora barngrupper samt hur de arbetade praktiskt. Under intervjuerna blev följdfrågor 
viktiga då svaren ibland blev mindre djupgående än vad vi önskat. Genom att kompletera upp 
med följdfrågor så gav det oss möjlighet att gå djupare in i frågorna, vilket i sin tur 
medverkade till mer givande svar. Detta är något som Krag Jacobsen (1993) belyser.  
 
Före intervjuerna gjorde vi en provintervju där intervjufrågorna testades för att utesluta 
oklarheter eller missförstånd. Provintervjun fungerade bra och vi anser att även intervjuerna 
med informanterna flöt på bra och det uppstod inga konstigheter. Om vi som intervjuade hade 
haft en större vana av intervjuer hade det säkert bidragit till att få ut mer av svaren från 
informanterna och på så vis ge mer till examensarbetet.  Så vår roll med begränsad erfarenhet 
av intervjuer anser vi kan haft en viss påverkan på resultatet. 
 
Kvale (1997) nämner att en intervju kan genomföras både som en besöksintervju samt en 
telefonintervju. Vi valde att använda oss av en besöksintervju då vi ville träffa informanten, 
skapa ett mer personligt möte, vilket vi anser var lyckat. Genom att sitta ner med ögonkontakt 
och samtala om ”väder och vind” så bidrog det till en trygg och lugn intervju. Under intervjun 
upplevdes det bara vid ett tillfälle att informanten kände sig lite obekväm. Om det berodde på 
bandspelaren, situationen eller om det fanns någon annan orsak gick inte att avgöra, men vi 
upplevde att detta kan vara en nackdel med intervju som metod. En nackdel med intervju som 
metod som Kvale (1997) nämner och som vi upplevde, var att intervju som metod tog lång tid 
och det krävdes en hel del planering innan. 
 
En fördel som vi upplevde med intervju som metod, var att vi kunde använda oss av 
bandspelaren på våra mobiltelefoner och banda intervjun, för att vid ett senare tillfälle lugnt 
och stillsamt gå igenom intervjun. Vilket bidrog till att vi under intervjun med informanterna 
fick möjlighet att ge dem vår fulla uppmärksamhet under deras berättande, utan att behöva 
anteckna i enlighet med (Patel & Davidsson, 1994). Vi frågade efter informanternas samtycke 
till att använda bandspelaren på mobiltelefonerna och testade att placera den både mitt på 
bordet där vi satt samt lite vid sidan av. Att placera den mer i bakgrunden anser vi gav en 
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känsla av att den inte fanns i lika stor utsträckning som den gjorde när den placerades mitt på 
bordet. Det vi försökte att tänka på var att placeringen av bandspelaren inte skulle inverka på 
ljudkvaliteten. De intervjufrågor som vi arbetat fram anser vi var givande och svarade mot 
examensarbetets syfte och frågeställning. Intervjuerna lyckades undersöka det som var avsatt 
att undersökas, vilket Thurén (2004) menar är validitet. De allra flesta av intervjuerna gav oss 
det djup som vi önskade och genom intervju som metod kunde vi när det ansågs behöva ställa 
följdfrågor som bidrog till mer djupgående svar. Vi var noga med att tänka på hur 
följdfrågorna ställdes så att de inte skulle vara ledande och inverka på informanternas svar.  
 
Vi har eftersträvat att vara så opartiska som möjligt, men vi anser att det inte går att helt 
utesluta vårt eget tyckande och tänkande. Vi känner att vi inte ha förmågan att vara helt 
neutrala till arbetets resultat. En viss påverkan har antagligen skett omedvetet även om vi 
utgått ifrån att vara neutrala till de svar som framkom av intervjuerna. Vi valde medvetet bort 
att ställa frågor kring personaltäthet, då det var informanternas subjektiva upplevelser i arbetet 
med stora barngrupper, som vi ville få fram.  
 
Det uppstod inte några oklarheter eller frågor under intervjuerna, men en fundering som 
infinner sig när vi ser tillbaka på intervjufrågorna, är att de inte gav mycket kring möjligheter 
med stora barngrupper. Frågan är om intervjufrågorna kunde bearbetats vidare och framhävt 
den frågan mer eller på ett annat sätt, eller om det helt enkelt är så att hindrena med stora 
barngrupper överväger möjligheterna? 
 
Något som vi anser kunde varit en tillgång till vår uppsats var om det funnits tid för 
observationer. Genom observationer kunde vi själva tagit del av hur förskollärarna arbetade 
med stora barngrupper, för en observation kan lyfta fram saker som inte medvetengörs. 
Frågan är om det hade inverkat på resultatet? Observationer valdes att inte användas då tid 
inte fanns att tillgå.   
 
Vi valde att rikta våra intervjuer till förskollärare och valde att inkludera fyra förskolor från 
olika kommuner. Anledningen till att vi valde olika förskolor från olika kommuner var för att 
eftersträva ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Det hade varit spännande att se om en som 
arbetar som barnskötare ute på förskolorna hade haft ett annat synsätt än förskollärarna? I 
skolverket (2012) skriver de om personalens kompetens och att den har en viktig del i hur 
stora barngrupper hanteras. Genom utbildad och erfaren personal finns det bra förutsättningar 
att arbeta med relationer, samspel, att stödja och utmana de barn som gruppen består av.  
 

7.3 Resultatdiskussion 
 
I den här studien har vi tagit del av förskollärares arbetssätt i stora barngrupper. I och med den 
reviderade läroplanen (2010) har förskollärares ansvar tydliggjorts, vilket flertalet informanter 
ansåg vara svårat att leva upp till utifrån dagens barngruppsstorlekar. Detta är också något 
som Johansson (2003) belyser. Vad är då en ”lagom stor” barngrupp? Frågan har visat sig 
vara komplex då det inte finns något enkelt och entydig svar (Skolverket, 2012). Vidare 
menar de att samspelet och relationerna mellan barnen och mellan barnen och pedagogerna 
kan komma att påverkas negativt med allt för stora barngrupper. Å andra sidan påpekar även 
de negativa konsekvenserna av en barngrupp som anses vara för liten, vilket kan medföra 
försämrade möjligheter för barns utveckling och lärande. Några av informanterna talade om 
att vissa barngrupper behöver vara större eftersom det blir lättare för barnen att hitta 
liksinnade kamrater att interagera med. I dag finns ingen maxgräns för hur många barn det får 
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placeras i en barngrupp, istället talas det om barngruppens sammansättning, att den har stor 
betydelse för om barngruppen upplevs som stor eller inte (Skolverket , 2012). Barnens ålder, 
kön och etniska bakgrund är viktiga delar i en barngruppens sammansättning och är av stor 
betydelse för hur barnen kan samspela med varandra.  
 
Ute på förskolorna idag framkom det av informanterna att barngrupperna anses vara stora. Ett 
av arbetsätten för att kunna möta de stora barngrupperna var att konsekvent dela in barnen i 
mindre grupper. Vilket i enlighet med Malin Broberg anses öka kvaliten på verksamheten 
(www.svt.se). Enligt skolverket (2012) handlar det en hel del om hur förskolläraren anpassar 
storleken och sammansättningen på barngruppen, så att arbetsättet innebär att det både riktar 
och tillgodoser det enskilda barnets behov samt gruppens behov. 
 
Av intervjuerna visade det sig att de stora barngrupperna som är på förskolorna bidrog till att 
förskollärare fick göra verksamheten så trygg och säker som det bara går för barnen, vilket 
riskerade att blir mer åt barnpassning än att bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Malin 
Broberg, psykolog och forskare på Göteborgs Universitet, menar i artikeln ”Stora 
barngrupper skadliga för barnen” (20121205)  att det finns en läroplan som ska ligga till 
grund för det pedagogiska arbetet men samtidigt måste förutsättningarna vara rimliga för att 
kunna bedriva en pedagogisk verksamhet så att det inte enbart blir en förvaring av barnen. 
 
Informanterna talade om vikten av att dela in barnen i mindre grupper för att öka 
möjligheterna för varje barn att bli sett och lyssnat till, samtidigt som några nämner att det 
behövs struktur i arbetet med stora barngrupper för att verksamheten ska fungera. Vad händer 
med kvaliten på verksamheten när den blir alltför uppstrukturerad? Enligt läroplanen för 
förskolan, lpfö 98/10, har barnen rätt till inflytande, vilket försvinner vid en allt för 
vuxenstyrd verksamhet. Haug (1992) menar att det är av största vikt att pedagoger är 
medvetna om hur deras agerande påverkar verksamheten. En av informanterna menar att man 
som förskollärare sänker ambitionsnivån eftersom det inte finns tid att stanna upp och 
reflektera samt arbeta som det är önskvärt. ”Vi kan inte som pedagoger se och höra varje 
barn då barngruppen är för stor, vi kan inte vara så närvarande i leken som vi skulle vilja, vi 
kan inte bedriva all den verksamhet och använda vår kompetens i den utsträckningen som vi 
skulle vilja”( Karin). Enligt skolverket (2005) behöver förskolan rätt förutsättningar för att 
bedriva en kvalitativ verksamhet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar att genom 
reflektionen ges pedagogen en möjlighet att se hur det egna agerandet påverkar innehållet i 
verksamheten. När förskolan 1998, skulle få en egen läroplan var ett av argumenten att den 
skulle öka kvalitetsarbetet runt om i landets förskolor enligt Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009). Nu hör vi upprörda röster där flertalet av informanterna anser att de stora 
barngrupperna medverkar till svårigheter att leva upp till de ställda målen i läroplanen 
(1998/10). Flera av informanterna påpekar vikten av att det satsas ordentligt i förskolan, då 
det har visat att det kostar betydligt mer att försöka åtgärda det barn gått miste om i sitt tidiga 
lärande, vilket också Sheridan och Pramling Samuelsson påvisar (2009).   
 
Något som ansågs som en fara med stora barngrupper var att de barn som inte syns eller hörs 
riskerar att blir osynliga och glömmas bort. Vidare togs det upp att alla barn har rätt att bli 
sedda och hörda, med stora barngrupper blir det svårat att skapa en likvärdig förskola för alla 
barn. Enligt Johansson (2003) så bidrar stora barngrupper till försvåra för pedagogen att ha en 
bra överblick över samtliga barn i barngruppen. Arbetet i stora barngrupper medför 
svårigheter att aktivit kunna arbeta med varje barn, fånga upp enskilda barns önskemål och 
behov. Då exempelvis en ettåring är i mer behov av direkt omvårdnad, de är mindre 
självgående än ett lite äldre barn, så medför det risken att de äldre barnen blir isidosatta. Alla 
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som arbetar inom skola och utbildning måste följa skollagen. I skollagen står det bland annat 
att verksamheten i förskolan ska utgå från och utformas efter barnets behov (SFS nr: 
2010:800). 
 
Lokalerna känns ibland för trånga vid stora barngrupper eftersom de oftast inte är anpassade 
efter barngruppen. Någon av informanterna menade att då är det bra att vistas mycket 
utomhus, där ytorna finns för barnen att dels kunna röra sig på, dels kunna dela upp sig i leken 
utan att behöva trängas om utrymmet. Teveborg (1997) menar att barngrupperna är för stora 
om barnen inte får plats i de befintliga lokalerna utan att gå och trampa på varandra. Å andra 
sidan kan barnen även dela upp sig genom att en del är inne medan andra är ute. Detta är 
kanske ett sätt för förskollärare att se möjligheter istället för hinder i arbetet med stora 
barngrupper, precis som Lind och Breinhild Mortensen (2006) samt Teveborg (1997) 
förespråkar. Att allt material är framme och tillgängligt för barnen är viktigt när 
barngrupperna är stora, menade några informanter, eftersom de inte behöver förskollärarens  
hjälp för att plocka fram, utan kan direkt sätta igång med det som för tillfället är av intresse. 
Många skulle kanske anse att det skulle bli rörigt med allt material så lättillgängligt för barnen 
men detta gör att barnen själva kan påverka sin vardag på förskolan, genom att själv styra med 
de aktiviteter som de vill och har lust att göra, vilket även detta kan ses som att förskolläraren  
ser till möjligheterna. 
 
Det lyfts fram genom intervjuerna att kompetensutbildning är viktigt för att det ska vara 
möjligt att utvecklas med de stora barngrupperna. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson 
och Kärrby (2001) menar att pedagoger med hög kompetens också klarar av större 
barngrupper utan att kvaliteten på verksamheten försämras. Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2009) menar att pedagogernas vilja och medvetenhet är avgörande för de 
förutsättningar barn får till utveckling och lärande. Enligt Teveborg (1997) är pedagogernas 
kunskap och erfarenhet av stor betydelse eftersom de därigenom har lättare att utveckla 
metoder för att hantera olika situationer 
 
För att kunna se möjligheter med en stor barngrupp framgår det att förskollärare behöver vara 
utrustade med ett positivt förhållningssätt, vara engagerade, ha självinsikt och trivas i 
gruppen. Lind och Breinhild Mortensen (2006) påpekar på att det är av största betydelse hur 
pedagogerna förhåller sig till sin arbetssituation om de ska skapa goda förutsättningar för 
barnen. De menar att man som pedagog kan välja att se möjligheter i stället för hinder, vilket 
också Teveborg (1997) skriver om. För barn som vistas på förskolan har pedagogen en väldigt 
betydelsefull roll och för att kunna bedriva ett bra arbete är det betydelsefullt vilka resurser 
som finns att tillgå. Med resurser ses det i form av att kunna förhålla sig till ett ”lagom” antal 
relationer och tid att hinna med varje barn (Östbrant, 2004). 
 
Att se hinder med stora barngrupper kunde alla informanter göra utan någon större 
ansträngning. De ansåg att det var svårt att se och höra alla barn, vilket betyder att endast de 
barn som tar plats, får förskollärarna odelade uppmärksamhet. För att kunna bedriva en bra 
verksamhet behöver pedagogerna i förskolan hinna med att se varje enskilt barn enligt 
Östbrant (2004). Om förskollärare inte hinner med att se alla barn, betyder det då att vissa 
barn får ta del av en bra verksamhet på bekostnad av andra? Detta strider i så fall mot allt vad 
läroplanen säger, där alla barn har rätt till en bra kvalitet i förskolan. Kihlbom (2012) menar 
att det är särskilt viktigt för de allra yngsta barnen och för barn i behov av särskilt stöd, att 
pedagoger är närvarande. Detta för att anknytning är så viktig och bristen på den försämrar 
möjligheterna till barns utveckling och lärande. Sheridan, Pramling Samuelsson och 
Johansson (2010) menar att forskning har visat att kommunikation är en viktig och bidragande 
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kvalitetsfaktor. Enligt Niss och Söderström (2004) är det svårare för pedagoger att se till varje 
barns behov och hjälpa dem vidare i deras utveckling, i och med de stora barngrupper som 
finns i dagens förskolor, vilket också våra informanter påpekade som ett hinder. Vidare talar 
flera av informanterna om svårigheter att hinna planera sin verksamhet för att därefter kunna 
dokumentera, följa upp och utvärdera densamma. Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) 
anser att pedagoger behöver hitta åtgärder för att försöka förbättra arbetsprocesserna som 
tillika påverkar kvaliten genom bättre måluppfyllelse, vilket vi anser är ett problem om tid 
inte finns för reflektion och utvärdering av den egna verksamheten. Sheridan, Pramling 
Samuelsson och Johansson (2010) menar att läroplanen för förskolan, lägger stor vikt vid 
utvärdering av verksamheten för att kunna bibehålla en god kvalitet.   
Det fanns redan i slutet på 1980-talet diskussioner kring barngruppers storlek. I den studien 
föredrog pedagogerna mindre barngrupper med färre personal och idag, 26 år senare, säger 
våra informanter precis samma sak. Det hjälper inte med att utöka personalstyrkan, det som 
måste till är att minska antalet barn i grupperna så att ljudnivån kan sänkas avsevärt. Annars 
riskerar barnen bli stressade och otrygga enligt skolverket (2012). Har vi otrygga och 
stressade barn i förskolan finns det inga förutsättningar för att de ska kunna utvecklas och lära 
i den utsträckning som är önskvärt, vilket kommer att visa sig långt upp i skolåldern. Flera 
forskare menar att kvaliteten i förskolan handlar om barns rätt till till de förutsättningar som 
möjliggör utveckling och lärande enligt. De första åren i en människas liv är avgörande för 
hur en individ förhåller sig till sin omvärld och för det fortsatta lärandet menar Gunnarsson, 
Martin Korpi och Nordenstam (1999). 

 

7.4 Slutsats  
 
Inledningvis talade vi om förskollärare som uttryckte sin oro för att inte kunna arbeta efter 
läroplanen i den utsträckning som det är önskvärt, då stora barngrupper ses som ett stort 
hinder. Både Teveborg (1997), Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) menar att det är 
svårt att bedriva en bra pedagogisk verksamhet om pedagogerna i förskolan endast ser till 
hindren. Syftet i den här studien var att få insikt i förskollärares arbete med stora barngrupper 
för att kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån lärplanen och dess intentioner. En 
läroplan som pekar på en  verksamhet som ska anpassas till alla barn i förskolan. Vilka 
slutsatser kan vi då dra utifrån de svar vi erhållit från de åtta informanterna? Är det möjligt att 
med stora barngrupper bedriva en bra pedagogisk verksamhet, det vill säga finns det de som 
lyckas att nå upp till läroplanens mål? Eller är det så att förskollärare i sitt arbete ser till 
hindren med en stor barngrupp?  
 
Att det förhållandevis är slitsamt att arbeta med stora barngrupper råder det inget tvivel om, 
då i princip alla informanter uttryckte sitt missnöje. Det är svårt att helt och fullt arbeta efter 
läroplanen och dess intentioner även om viljan finns hos de olika förskollärarna. Det viktigste 
är dock att barnen är säkra och trygga menar informanterna, vilket betyder att de måste 
prioritera bland sina ansvarsområden. Även om flertalet av informanterna inte kunde se 
möjligheter i sitt arbete med stora barngrupper, måste vi ändå säga att de försöker hitta 
lösningar på problemen utifrån sina förutsättningar. Det var en av de åtta intervjuade 
förskollärarna som ansåg sig lyckas bedriva en bra pedagogisk verksamhet utefter läroplanen 
och dess intentioner. Hemligheten var planering, organisering, vara effektiv, ha ett stort 
engagemang och genom allt detta skapades tid och utrymme för diskussion och reflektion. 
Det ansågs fungera i verksamheten som den såg ut idag med antalet barn, det var väl inte 
optimalt men det fungerade.  
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För att göra det möjligt att arbeta utefter läroplanen med en stor barngrupp visade det sig att 
informanterna behöver minska barnrguppen genom att delar in barnen i mindre grupper. 
Flertalet av informanterna använder gården som ett komplement till de trånga lokaler som 
finns inomhus och på så vis upplevs barnantalet som något minder. Det vi också kan utläsa av 
de svar vi fått är att stora barngrupper innebär att verksamheten måste styras mer av 
förskollärarna för att vara hanterbart. Att förskollärarna styr mer i verksamheten ser inte vi 
som att arbeta efter läroplanen för förskolan, om förskollärare måste strukturera upp så lämnar 
det inte utrymme för  att vara spontan och flexibel.  
 
Det har länge varit tal om att barngrupperna ute på förskolorna är för stora och att det 
påverkar kvaliteten och barnens säkerhet på förskolan. Genom detta examensarbete har det 
visat sig att förskollärare har svårt att se möjligheter att bedriva ett bra arbetet med stora 
barngupper och att hinderna tar överhand.  Frågan är bara när och om det kommer att ske en 
förändring för förskollärare i deras arbete med stora barngrupper? 
  

7.5 Vidare forskning   
 

Vi har genom detta examensarbete tagit upp och berört förskollärares arbete med stora 
barngrupper, vilka möjligheter och hinder de anser finns och vad de ser som betydelsefullt att 
tänka på i sitt arbete med stora barngrupper för att kunna bedriva en bra pedagogiskt 
verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner. För att gå vidare i arbetet anser vi att det 
skulle vara intressant att se till arbetet med de stora barngrupperna ur ett politsikt perspektiv. 
Det finns mycket forskning som konkret talar om att stora barngrupper inte är optimalt för 
varken barn eller personal, men vad händer sen? Det var många av de som vi intervjuade som 
berättade att det länge har pratats om en förändring, men att år efter år går och det som händer 
är att barngrupperna bara växer och växer. I vissa fall har förskollärare varit tvungna att 
hänvisa till barnens säkerhet och att de tagit avstånd från att garantera säkerheten. Då det 
tagits upp i litteratur att kompetens och utbildning är betydelsefullt i arbete med stora 
barngrupper, hade en jämförelse mellan barnskötare och förskollärare varit intressant att 
genomföra.  
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Bilaga 1, Missivbrev 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Anette Karlsson och Therese Magnusson och vi studerar på 
Lärarprogrammet vid högskolan i Gävle, med inriktning naturvetenskap-teknik-matematik 
mot förskolan. Vi är nu inne på vår sista termin och skriver vårt examensarbete. Syftet med 
examensarbetet är att få en insikt i förskollärares arbete med stora barngrupper för att kunna 
bedriva en bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner. 
 
Enligt läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, ska förskolan lägga grunden till det livslånga 
lärandet och den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. De senaste 
årens besparingar inom förskolan, har lett till större barngrupper. Enligt skollagen är 
kommunerna skyldiga att erbjuda en plats i förskolan inom fyra månader efter det att 
föräldrarna anmält sitt platsbehov. Oftast löser kommunerna detta genom att utöka de 
befintliga barngrupperna med fler barn. Det är inte ovanligt att barnantalet i en grupp ligger 
runt tjugo till tjugotvå barn, trots att skolverket har en rekommendation på max femton barn i 
åldrarna tre till fem år och max tolv barn för de allra yngsta barnen, ett till tre år. 
 
Det skulle vara betydelsefullt för oss och vårt examensarbete om ni hade möjlighet att delta i 
vår undersökning.Vi är tacksamma om vi så snart som möjligt skulle kunna få genomföra en 
intervju med er. Ert namn som deltagande och förskolans namn kommer inte att redovisas i 
examensarbete, deltagandet är frivilligt och går fram tills att intervjuresultaten presenterats att 
avbryta. Tillsammans med er kommer vi att gå igenom och diskutera det som ska skrivas in i 
uppsatsen innan den publiceras, så att vi båda är överens om det som skrivs in i uppsatsen. 
Uppgifterna kommer sedan att publiceras i vårt examensarbete som kommer att finnas 
tillgänglig i Diva. Diva är ett system vars innehåll består av bibliografisk dokumentation som 
exempelvis examensarbeten/uppsatser. 
 
 
Jag har tagit del av ovanstående uppgifter och vill vara med och delta i undersökningen. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Underskrift 
 
Vi är väldigt tacksamma om ni vill vara med och delta och ser fram emot att snart få höra 
ifrån er. Finns det några frågor och funderingar så är de varmt välkomna. 
 
Tack på förhand! 
 
 
 
Anette Karlsson   Therese Magnusson 
nette-karlsson@hotmail.com  tessiiiii@hotmail.com   
Mobil: xxx    Mobil: xxx 
 
Handledare: 
Maud Söderlund, universitetslektor, Högskolan i Gävle, maud.soderlund@hig.se 
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Bilaga 2, Intervjufrågor 

 
1. Hur länge har du arbetat i förskolan? 

 
2. Antal barn i nuvarande barngruppen? Ålder? 

 
3. Hur organiserar du ert dagliga arbete för att anpassa er verksamhet efter barngruppens 

storlek? 
 

4. Hur många barn anser du vara lagom i en barngrupp? Motivera!  
 

5. Vilka möjligheter ser du i ett arbete med stora barngrupper för att kunna bedriva en 
bra pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner? 
 

6. Vilka hinder ser du i ett arbete med stora barngrupper för att kunna bedriva en bra 
pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner? 
 

7. Vilken betydelse anser du barngruppens storlek har för att kunna bedriva en bra 
pedagogisk verksamhet utifrån läroplanen och dess intentioner? 
 

8. Vad anser du är betydelsefullt att tänka på i arbetet med stora barngrupper? 
 


