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Abstrakt 
 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur storleken på barngruppen och 
personaltätheten påverkar kvaliteten i förskolan. I studien ställs frågor om vilka 
vetenskapliga argument det finns gällande storleken på barngruppen i förhållande till 
kvaliteten i förskolan samt om personaltätheten spelar någon roll för kvaliteten i 
förskolan enligt den undersökta vetenskapliga diskussionen. Studien är en meta-analys 
av tidigare gjord forskning för att besvara de forskningsfrågor som ställs i arbetet. Jag 
kan efter avslutad studie konstatera att det är bra att barngrupperna inte är allt för stora i 
förskolan. Detta för att gynna både den kognitiva utvecklingen som den personliga och 
sociala utvecklingen. Det är framför allt yngre barn och barn i behov av särskilt stöd 
som gynnas av att barngrupperna inte är allt för stora. Jag kan konstatera att även 
personaltätheten är en viktig faktor för kvaliteten i förskolan. Men dock inte en lika 
viktig som barngruppens storlek.   
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Inledning 
Det är ingen som kan säga emot det faktum att barnen är vår framtid. Det är barnen som 
kommer att växa upp och bli våra viktigaste beslutsfattare i framtiden, som kommer att bli 
föräldrar till egna barn och uppfostra den nästkommande generationen. Idag går 
majoriteten av alla svenska barn i förskolan och de allra flesta föräldrar jobbar heltid. 
Frågan om vilken start i livet vi ger våra barn är ytterst aktuell och viktig för samhället i 
stort och självklart för föräldrarna och barnen personligen. Att som förälder lämna bort det 
finaste man har under en stor del av dagen ställer högra krav på förskolan och personalen 
som arbetar där. De ska inte bara värna om barnets trygghet och omsorg utan även förhålla 
sig till läroplanen och de olika styrdokument som finns inom förskoleverksamheten. 
Personalen i förskolan har ögonen på sig från både föräldrarna, förskolechefer och 
politiker som granskar förskolans verksamhet utifrån olika intressen, mål och olika 
styrdokument. Frågan är om personalen i förskolan ges de bästa förutsättningarna att 
skapa dessa nästa generations medborgare är omdebatterad och jag ska i detta arbete 
redogöra för hur forskningsfältet kring barngruppens storlek och personaltätheten1 i 
förskolan faller ut genom att ge en översikt över hur forskningsfältet gestaltar sig.  
 
Idag går över 90 procent av alla svenska barn i ålder 1-5 år i förskola (Skolverket, 2015-
09-30) en kortare eller längre tid varje vecka. Eftersom förskolan berör så många av våra 
svenska barn är det intressant att titta på kvaliteten i förskolan och hur olika faktorer 
påverkar den. Både gruppstorleken och personaltätheten är strukturella och reglerbara 
faktorer som direkt påverkar kvaliteten i förskolan (se t.ex. Kihlbom, Lidholt & Niss, 
2009). De första åren i ett barns liv är oerhört viktiga för barns förhållningssätt till 
omvärlden och andra människor men även för deras fortsatta lärande. Johansson, Pramling 
Samuelsson och Sheridan (2010) skriver till exempel i sin bok: 
 

De första åren i en människas liv är centrala för det fortsatta lärandet och hur man förhåller sig till sin 
omvärld. Forskning visar att barns kognitiva, sociala, språkliga, emotionella och motoriska kunskaper och 
färdigheter grundläggs i förskoleåldern och att de erfarenheter barnet gör är betydelsefulla för lärandet i 
ett livslångt perspektiv. (Johansson et al., 2010. s. 9) 

 
I förskolans läroplan står det att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande 
(Lpfö, 2010). Eftersom många av våra barn idag går i förskola en större eller mindre del 
av sin vardag är det av intresse att närmare studera hur den tiden ser ut och hur den 
påverkas av yttre faktorer som förskollärarna i förskolan inte själva kan styra över. Det är 
av högsta vikt, inte bara för barnet som individ utan även för samhället, att den trygghet 
och kvalité som erbjuds barn i förskolan är tillfredsställande. Forskning visar att det är 
mycket mer kostsamt att försöka åtgärda det som barn har gått miste om i sitt tidigare 
lärande senare i livet än att försöka förebygga problemen redan i förskolan (Johansson et 
al., 2010). 
 
Att fler och fler barn vistas i förskolan och dessutom under längre tid än tidigare kommer 
sig av att fler och fler vårdnadshavare arbetar heltid i större utsträckning idag än tidigare. 
Dessutom har barn till föräldralediga och arbetslösa vårdnadshavare tillgång till förskolan 
vilket de inte haft tidigare (Skolverket, 2013). Det gör att många barn spenderar mycket av 
sin vakna tid i förskolan tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar, vilka är de 
primära anknytningspersonerna (Broberg, Hagström & Broberg, 2012).  
 

                                                
1 Med personaltäthet menas det antal vuxna som arbetar i förskolan i förhållande till antal barn. Går det 15 
barn på avdelningen och det arbetar tre vuxna där är personaltätheten 3:15, eller förenklat 1:5. 
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Kihlbom et al. (2009) menar i enlighet med det sociokulturella perspektivet att det är i 
relationen till andra människor som vi blir någon. Beroende på hur andra bemöter oss får 
vi reda på om vi är en ”snäll en” eller en ”dum en”, som författarna uttrycker det. Om 
andra människor blir glada när de ser mig och jag får vara med och leka ges jag en 
självbild av att jag duger. Tvärtom gäller om jag enbart får erfarenheter av att inte vara 
med eller att folk drar sig undan när jag kommer. Alla dessa handlingar som riktas mot 
barnet definierar och formar deras självbild. Alla barn behöver vuxna som ser dem för de 
dem är och genom det stärks deras självbild. Det är den vuxnes ansvar i förskolan att se 
alla barn och skapa en god kontakt till var och en av dem. ”Ett personligt bemötande och 
respekt för det enskilda barnet är avgörande för att barnet ska kunna bli tryggt i sin 
förskolegrupp” menar Kihlbom et al. (2009, s 20). ”I arbetet med småbarnen är det viktigt 
att skapa en nära och varm relation till varje barn och hjälpa barnen i deras samspel med 
varandra. För att detta ska vara möjligt krävs tid och kontinuitet i relationen” fortsätter 
Kihlbom et al. (2009).   
 
Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur storleken på barngruppen och 
personaltätheten påverkar kvaliteten i förskolan. Kvalitet i förskolan är ett oerhört 
komplext begrepp vilket gör att jag kommer behöva definiera begreppet för att kunna dra 
slutsatser i studien. För att kunna föra ett resonemang om hur kvaliteten i förskolan 
påverkas av storleken på barngruppen måste jag även definiera vad en stor barngrupp är. 
Jag behöver ta reda på vad forskning säger om vad en stor barngrupp är och jag söker 
dessutom en definition på en stor barngrupp och om det finns någon gemensam definition 
av begreppet. Om barngrupperna ökar utan att någon mer personal tillkommer till 
avdelningen minskar personaltätheten vilket gör det intressant att titta på hur även detta 
påverkar kvaliteten i förskolan.  
 
I studien ställs följande forskningsfrågor: 

• Hur faller vetenskapliga argument ut vad gäller storleken på barngruppen i 
förhållande till kvaliteten i förskolan? 

• Spelar personaltätheten någon roll i fråga om kvalité i förskolan enligt den 
undersökta vetenskapliga diskussionen? 

 
 

Definition av begrepp 
I detta avsnitt definierar jag de begrepp som är centrala i denna studie.  
 
Kvalitet i förskolan 
Johansson et al. (2010) menar att kommunikation är grunden till kvalité i förskolan. I 
förskolan får barn både möjlighet och tillfälle att ingå i olika kommunikativa aktiviteter 
med andra barn och med vuxna som inte är deras vårdnadshavare. Även små barn som 
ännu inte har språket ingår i mängder av kommunikativa processer hela dagarna. De 
utnyttjar sig av kroppsspråket och mimiken för att göra sig förstådda och förstå andra. Där 
kommer förskolläraren in som en viktig person som kan hjälpa barnet att tolka dess 
intentioner men även att förstärka andra barns intentioner. Det är mängden och kvaliteten 
på kommunikationen, alltså på vilket sätt och hur mycket man pratar med varandra, som 
avgör om kvaliteten i förskolan är bra eller mindre bra menar Johansson et al. (2010).  
 
Sheridan (2007) skriver å sin sida i sin artikel att kvaliteten i förskolan är barns 
möjligheter till att lära sig saker. Denna möjlighet påverkas av förskollärarnas kompetens 
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samt av närvaron av tydligt uppsatta mål för förskollärarna att följa samt hur den 
pedagogiska intentionen ser ut. Hon menar att kvalité är både struktur, process och 
resultat. Skolverket väljer i sin skrift att gå på Sheridans linje om att kvalité består av både 
strukturell kvalité, processkvalité samt resultatkvalité (Asplund Carlsson, Kärrby & 
Pramling Samuelsson, 2001) . Den strukturella kvalitén handlar alltså de yttre 
förutsättningar som finns i förskolan, de resurser som finns att tillgå i form av pengar, 
vilka lokaler som används, men även pedagogernas formella kompetens, storleken på 
barngruppen osv. Många av besluten kring dessa förutsättningar tas av personer som 
kanske inte direkt arbetar i eller i anslutning till förskolan utan av olika politiker både på 
lokal som nationell nivå. Processkvalitén å andra sidan handlar om kvalitén på det 
pedagogiska arbete som faktiskt sker i förskolan. Det handlar om personalens2 
förhållningssätt, deras barnsyn, samarbetet i arbetslaget och relationerna mellan 
arbetslaget och barnen i barngruppen. Resultatkvalitén fokuserar på det faktiska resultatet, 
vad barnen har lärt sig i förskolan under de år de har vistats där.  
 
Kihlbom et al. (2009) menar att kvalité i förskola är ett komplext begrepp som inbegriper 
många faktorer där både personalens utbildning, barns vistelsetid och miljön spelar in. De 
faktorer som främst spelar roll för kvalitén i förskolan är dock barngruppens storlek och 
personaltätheten. Att dessa två faktorer är de viktigaste menar författarna är för att dessa 
faktorer inverkar starkt på barnens språkutveckling, samspelet mellan barn och vuxna, 
barns identitetsutveckling och relationer samt den dagliga miljön i form av stress, buller 
och konflikter. Flera är också de forskare som menar att det inte bara är personaltätheten 
och barngruppens storlek som spelar in på kvalitén i förskolan utan också hur välutbildad 
personalen är (Kihlbom et al., 2009: Alvestad, Bergem, Eide, Johansson, Os, Pálmadóttir, 
& Winger, 2014). Ju högre andel utbildad personal som arbetar på förskolan desto bättre 
kvalité i hänseende av både trygghet, språkutveckling och följande av läroplanen.  
 
Det är alltså svårt att på riktigt sätta fingret på vad kvalité i förskolan är för något.  Genom 
att man kan titta på kvalitetsbegreppet från många olika perspektiv och ur olika synvinklar 
kan kvalitet betyda olika saker för olika personer. I litteraturen listas många aspekter som 
spelar in på kvaliteten i förskolan där barngruppens storlek, personaltäthet och personalens 
kompetens lyfts som några av de mest avgörande. Kvalitet i förskolan för en politiker 
kanske innebär att man får in många barn på liten yta och sparar pengar medan man som 
förälder eller förskollärare inte alls håller med om det. Jag har valt att anlägga ett 
sociokulturellt perspektiv i det här examensarbetet.  
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är det samspelet och kommunikationen med andra 
som står i centrum. Säljö skriver i sin bok (2002) om att språk och kommunikation är ett 
viktigt redskap inom det sociokulturella perspektivet. Att lära sig kommunicera är 
detsamma som att bli en sociokulturell person fortsätter han. Språket har flera olika 
dimensioner som vi måste lära oss och förhålla oss till och att lära sig förstå språkets alla 
nyanser och aspekter kan man enbart göra i samspel med andra. Därför är kommunikation 
och socialisation oerhört viktigt och hänger samman på ett intimt sätt menar Säljö (2002). 
Det är samspelet mellan kollektiv och individ som är i fokus när man använder sig av ett 
sociokulturellt perspektiv. Kommunikation är viktigt och det är dessutom viktigt med 
kommunikation av god kvalité både i förskolan och i hemmet. En god kvalitet i förskolan 
kan inte uppnås om det saknas kommunikation av god kvalitet i förskolan. Enligt det 
sociokulturella perspektivet sker allt lärande och all utveckling inom individen och det är 
främst individen själv som kan påverka sin egen utveckling genom att ingå i samspel med 
                                                
2 Med personal avses i detta arbete all personal som arbetar i förskolan i direkt kontakt med barnen, alltså 
både förskollärare och barnskötare.  
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andra. För att sammanfatta det sociokulturella perspektivet är det alltså relationen med 
andra människor som står i centrum och då är språk och kommunikation en viktig 
hörnsten. Det är genom interaktion med andra människor som vi lär oss och utvecklas.  
 
I frågan om kvalitet i förskolan väljer jag i det här arbetet att följa Johansson et al. (2010) 
idé som innebär att kommunikation är grunden till kvalité i förskolan vilket går hand i 
hand med det sociokulturella perspektivet. Hur kommunikationen sker på förskolan, om 
den till exempel är ömsesidig eller ordergivande, kan alltså ses som ett mått på kvalitet i 
förskolan. Kommunikationen är alltså det jag kommer utgå ifrån när jag svarar på mina 
forskningsfrågor.  
 
En stor barngrupp 
Broberg et al. (2012) definierar en liten barngrupp som mellan 10 och 15 barn. Däremot 
utelämnar de definitionen av en stor barngrupp. De menar också att beroende på hur gamla 
barnen är kan storleken på barngruppen variera. Ju äldre barnen är desto större barngrupp 
kan de vistas i, detta för att behovet av trygghet minskar samt att självstädigheten ökar 
med åldern menar de. Dock skriver författarna att en barngrupp med äldre barn (4-5 år) 
inte bör vara större än 18 barn. De är också noggranna med att påpeka att detta självklart 
är individuella siffror. Vad som fungerar i en barngrupp behöver inte nödvändigtvis göra 
det i en annan. 
 
Kihlbom et al. (2009) är de enda författarna som faktiskt definierar en stor barngrupp med 
ett antal. De skriver att grupper med barn upp till 13 barn definieras som små medan 
grupper med barn på 17 eller fler barn definieras som stora. Dessutom menar de att 
småbarnsavdelningar med barngrupper på mer än 17 barn definieras som mycket stora. 
Dock är samtliga forskare är överens om att en stor barngrupp för yngre barn är mindre än 
en stor barngrupp för äldre barn. Alltså, äldre barn kan vistas i en större barngrupp än 
mindre. 
 
I en stor del av den litteratur jag funnit pratas det om stora och små barngrupper men få är 
de författare som gör en definition av dessa grupper. Flertalet är också de forskare och 
författare som ger rekommendationer om hur stora barngrupperna bör vara, men utan att 
egentligen definiera storlekarna som små eller stora. Att de ger en rekommendation om 
hur stor en barngrupp bör vara kan ge oss en fingervisning om att grupper större än det 
angivna antalet är en stor barngrupp. På samma sätt kan vi utgå ifrån att grupper mindre än 
de angivna anses som små barngrupper. Men att veta var den exakta gränsen går är svårt.   

 
Förskolan i ett historiskt perspektiv 
Jag vill med det här avsnittet ge en tillbakablick över hur förskolan har utvecklats över tid 
i Sverige med avseende på barngruppens storlek och personaltäthet för att ge en bakgrund 
till varför förskolan ser ut som den gör idag (Martin Korpi, 2006).  

Förskolans	ursprung	
Under andra hälften av 1800-talet ägde en stor förändring rum i Sverige. Industrialismen 
tog fart och inflyttningen till städerna ökade kraftigt. Fattigdomen var kraftigt utbredd och 
många var de barn som lämnades vind för våg medan föräldrarna tvingades arbeta i 
fabrikerna. För att råda bot på att så många barn levde utan tillsyn större delen av dagen 
inrättades de första barnkrubborna. Barnkrubborna var till för fattiga arbetande mödrars 
barn och för att få tillgång till en plats krävdes intyg från fattigvården. Barnkrubborna var 
öppna hela dagen och det vistades många barn på liten yta tillsammans med personal som 



 

 9 

saknade utbildning, men barnen fick tre mål mat om dagen och de hölls rena. Genom att få 
en plats på barnkrubban kunde ensamma och fattiga mödrar undvika att lämna ifrån sig 
sina barn till fosterhem eller barnhem.  
 
Ungefär samtidigt som barnkrubborna börjar dyka upp, öppnas också de första 
barnträdgårdarna i Sverige. Barnträdgårdarna skiljer sig från barnkrubborna på så sätt att 
de bara var öppna ett par timmar om dagen och drevs i rent pedagogiskt syfte. 
Pedagogiken bedrevs under starkt inflytande av Friedrich Fröbels (1782-1852) 
pedagogiska filosofi. Fröbel ansåg att barn var som plantor som behövde vårdas och växa i 
en miljö som var väl anpassad efter deras behov. Eftersom att barnträdgården var 
avgiftsbelagd och finansierades genom dessa avgifter var det uteslutande barn från 
välbärgade familjer som återfanns där. Det fanns en tydlig skillnad mellan barnkrubborna 
och barnträdgårdarna vid den här tiden vad gällde gruppstorlek. I barnkrubborna var det 
många barn som fick trängas på liten yta medan det i barnträdgårdarna både var mindre 
grupper och fler vuxna som dessutom hade en utbildning.  

	Alva	Myrdal	
1932 ger sig Alva Myrdal in i debatten om barnavården i Sverige. Hon vill framförallt 
tvätta bort fattigstämpeln från barnkrubborna och hon myntar istället begreppet 
storbarnkammare. Hennes önskan är att barn till förvärvsarbetande mödrar skulle kunna 
vistas där under tiden modern arbetade men även att övriga barn skulle få tillgång till 
storbarnkammaren under några timmar om dagen. Hon stred för att barnomsorgen skulle 
vara avgiftsfri och för att barnen skulle få en plats där de kunde vara just barn. 
Storbarnkamrarna skulle ge barn från alla samhällklasser samma chans till utveckling och 
lärande. Hennes intåg i debatten påverkar utvecklingen av barnomsorgen i Sverige. Det 
startas bland annat ett förskoleseminarium där kvinnor kan utbilda sig för att arbeta inom 
barnomsorgen. Alva Myrdal själv var rektor över seminariet i 11 år. 

Kvinnornas	intåg	på	arbetsmarknaden	
1938 genomförs den första statliga utredning om barnomsorgen. Utredningen slår fast de 
nya begreppen daghem, för de platser där barn vistas under hela dagarna, och lekskola, 
som det epitet som ska användas för de faciliteter som bara erbjuder omsorg under en 
kortare tid under dagen. Vid den här tiden förstatligas förskolan och Socialstyrelsen 
tilldelas huvudansvaret för barnomsorgen och dess utveckling.  
Under 1960-talet tar högkonjunkturen fart i Sverige vilket leder till att fler kvinnor behövs 
på arbetsmarknaden. Det i sin tur ledde till ett akut behov av barnomsorg. Det är också nu 
som barnomsorgen på riktigt börjar byggas ut i Sverige. Under en tio års period ökar 
antalet platser i daghemmen från 20 000 till 60 000 platser.  
 
Barnstugeutredningen	
Sverige står inför en omvälvande tid och 1968 tillsätts den stora Barnstugeutredningen. 
Utredningen syftar främst till att utarbeta riktlinjer kring det pedagogiska arbetet, den 
allmänna verksamheten för 5-6 åringar samt för barn med handikapp. Men utredningen 
växer och inbegriper snart även ett uppdrag om att utarbeta riktlinjer för kommunal 
barnomsorgsplanering och ge förslag till hur barnstugorna ska komma in i stads- och 
byggnadsplaneringen i ett tidigt skede. Ytterligare senare tillkommer även ett uppdrag om 
att utreda utbildningsfrågorna. Barnstugeutredningen lägger grunden för en förskola som 
förenar både omsorg och pedagogik och för den förskola som finns än idag.  
 
Vid den här tiden var en daghemsplats fortfarande behovsrelaterat och det var långt ifrån 
alla som hade tillgång till en daghemsplats. Kost, vila, hygien och utevistelse var det som 



 

 10 

var i fokus vid den här tiden och den pedagogiska verksamheten hade ännu inte gjort sitt 
intåg. När resultatet av barnstugeutredningen läggs fram lägger den grunden för den 
kommande utbyggnaden av barnomsorgen både ideologiskt, pedagogiskt och 
organisatoriskt. Utredningen tar avstamp i Jean Piagets (1896-1980) utvecklingspsykologi 
samt i Erik Homburger Erikssons (1902-1994) socialpsykologiska forskning med tankar 
om det växande barnet. Idéer om åldersblandade barngrupper, integration av barn med 
funktionshinder, lekens betydelse, lokalernas utformning och dialogpedagogik är bärande. 
Barnstugeutredningen ville föra samman traditionerna från både daghemmen och 
lekskolan och samla alla barn i en gemensam verksamhet kallad förskola. Förskolan skulle 
vara tillgänglig för alla barn, även barn i behov av särskilt stöd. 
 
Andelen förvärvsarbetande mödrar ökade successivt under 60-talet och 1970 var nära 
hälften av alla småbarnsmödrar förvärvsarbetande men andelen barn med plats i 
barnomsorgen motsvarade inte samma höga siffror. Staten skjuter under den här tiden till 
pengar till kommunerna för att kunna tillgodose det ökade behovet av barnomsorgsplatser 
men kommunerna har svårt att hinna med den snabba utvecklingen. Ju fler förskolor som 
byggs desto fler barn ställs i kö verkar det som. 

Den	stora	förskolereformen	
I början på 70-talet påbörjar Olof Palme den stora förskolereformen, vars utgångspunkt 
var att det var samhällets ansvar att skapa förutsättningar för att alla föräldrar skulle kunna 
förena förvärvsarbete på heltid med ett fungerande familjeliv. I och med den nya 
förskolelagen som trädde i kraft 1975 blev förskoleverksamheten kommunernas ansvar 
samt att kommunerna blev ansvariga för den planmässiga utbyggnaden som stod för 
dörren. Som vi kommer ihåg tilldelades Socialstyrelsen ansvaret över 
förskoleverksamheten under 50-talet och det är också Socialstyrelsen som nu får i uppdrag 
att implementera barnstugeutredningens nya idéer om dialogpedagogik, arbetslag och 
åldersblandade barngrupper ute i landet. Det var en radikal förändring av verksamheten 
som skulle göras och det på en väldigt kort tid. Detta i sin tur ledde också till att 
förskollärarutbildningen förändrades. De tidigare seminarierna flyttades nu till högskolan, 
ändrades i både form och innehåll samt förlängdes med en termin från tidigare fyra 
terminer till fem terminer. Dessutom mer än fördubblades antalet utbildningsplatser. 
 
Socialstyrelsen ger vid samma tid ut detaljerade instruktioner om hur en förskola ska se ut 
för att underlätta för kommunerna i deras uppdrag att bygga ut förskolan. De tar till och 
med fram arkitektritningar över hur en förskola bör se ut och vilket lek- och 
utbildningsmaterial de bör innehålla. Värt att notera i sammanhanget av denna rapport är 
att det även ges rekommendationer om den så kalla ytnormen som fastslår att det bör 
finnas 9,5 kvadratmeter fri yta per barnplats som finns på förskolan. De ger även riktlinjer 
vad gäller storleken på barngrupperna där det i småbarnsgrupperna bör vara 10-12 barn 
med två vuxna per fem barn. Medan det i syskongrupperna med de äldre barnen bör vara 
15 barn med en vuxen per fem barn.  

1980-	och	1990-talet	
I börjar på 80-talet börjar kostnaderna för utbyggnaden av barnomsorgen rusa iväg och 
många var de förskolor som öppnades, men köerna bestod. Missnöjet bland kommunerna 
ökade kring Socialstyrelsens stelbenta regler om hur en förskola ska se ut och drivas. 
Kostnaderna behövde dras ner och åtgärder sattes in med efterföljande åtstramningar där 
bland annat möjligheten att få bidrag för tomma platser i förskolan försvann. Riktlinjerna 
om ytnorm och om högsta antal barn per avdelning slopas och nu är det upp till 
kommunerna att själva bestämma över hur många barn som ska vistas på respektive 
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förskoleavdelning. Det gjorde att barngrupperna ökade men framförallt att barn från vissa 
kategorier uteslöts från förskolan för att ge plats åt andra kategorier. Barnomsorgen är just 
nu den snabbast växande verksamheten i landet.  
 
1985 lägger den dåvarande socialministern Sten Andersson den nu närmast historiska 
propositionen Förskola för alla barn. Han föreslår i propositionen att förskolan inte enbart 
ska knytas till föräldrarnas behov av omvårdnad under tiden de arbetar utan att det ska bli 
en rättighet för barnet själv att gå i förskola. I samband med propositionen lämnades också 
ett förslag om att alla förskolor i landet skulle ha en gemensam ram att luta sig mot i form 
av ett pedagogiskt program.  
 
Utbyggnaden av den svenska förskolan till en förskola med plats för alla förväntades vara 
klar 1991, vilket tyvärr inte uppnåddes. 1995 tillkommer den nya 
barnomsorgslagstiftningen med barnomsorgsgaranti. Kommunerna ska nu tillhanda hålla 
plats inom barnomsorgen ”utan oskäligt dröjsmål” vilket man kunde utläsa betydde högst 
tre till fyra månader efter ansökan om plats. I och med den nya lagstiftningen togs också 
rekommendationerna om storleken på barngruppen bort och istället införs i 
socialtjänstlagen ett stycke om barngruppernas storlek och sammansättning som löd: 
”Barngrupperna skall ha en lämplig sammansättning och storlek.” (Skolverket, 2003). 
 
I början av 1990-talet drabbas Sverige av en svår ekonomisk kris som blir tydligt kännbar 
inom alla sektorer i landet.  I och med att förskolans verksamhet utvidgades så pass 
snabbt, att alla barn skulle få möjlighet att gå i förskola samt den ekonomiska krisen 
behövde kommunerna göra kraftiga ekonomiska nedskärningar. Detta ledde till 
uppsägningar av personal, vilket ledde till att personaltätheten minskade samt att 
barngruppernas storlek ökade.  
 
Under 1990-talet ökades föräldrarnas andel av kostnaderna för förskoleverksamheten. 
Även här märktes det stora skillnader mellan kommunerna och i vissa fall kunde avgiften 
för samma familj vara flera gånger högre i en kommun jämfört med en annan. I sviterna 
av den ekonomiska krisen och kommunernas åtstramningar var barngrupperna stora och 
personaltätheten låg vi den här tiden. Vissa kommuner införde till och med en taxa per 
timme som barnen vistades på förskolan för att få bort det som ansågs som 
överutnyttjande. Det tidigare arbetet med att skapa en läroplan för förskolan hade lagts på 
is men var nu upptaget igen. 1998 kommer den första officiella läroplanen för förskolan 
ut. Det är förskolans första bindande förordning som dikterar det pedagogiska innehållet i 
verksamheten. Samtidigt flyttas ansvaret för förskolan från den sociala sektorn till 
utbildningssektorn, från Socialstyrelsen till Skolverket.  

Förskolan	idag	
2002 infördes en lag som säger att alla barn mellan ett och sex år har rätt att gå i förskola 
ett antal timmar varje dag, oavsett tillsynsbehov. Det gör att de allra flesta barn i Sverige 
idag går i förskola en kortare eller längre tid varje vecka. Dagens småbarnsföräldrar som 
inte varit med om förskolans utveckling ser inte längre förskolan som ett privilegium utan 
mer som en rättighet. Efter flera decennier av utbyggnad av förskolan där främst 
platstillgången har stått i centrum är det nu istället kvalitén i förskolan som står i fokus. 
Idag har alla barn rätt att gå i förskola och få tillgång till den pedagogiska verksamhet som 
bedrivs där. Den svenska förskolan jobbar både med omsorg och utbildning och begreppet 
educare passar in på det som ska åstadkommas i förskolan idag.  
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Gruppstorlekarna i förskolan har minskat sedan mitten på 90-talet. Kikar vi på statistiken 
kan vi se att gruppstorlekar har varit relativt konstant de senaste åtta åren (Skolverket. 
2015-09-30). I snitt låg en barngrupp 2014 på 16,9 barn. 2014 var också första året som de 
började mäta hur stora barngrupperna på småbarnsavdelningar är vilket är intressant, men 
tyvärr saknas det statistik bakåt i tiden så det går inte att göra någon jämförelse om se vad 
som har hänt med de grupperna. 2014 gick det i snitt 5,3 barn per årsarbetande personal i 
förskolan, vilket också har varit relativt konstant de senaste åren (Skolverket, 2015-11-27)  
 

Metod 
Jag har i detta arbete valt att göra en meta-analys (Vetenskapsrådet, 2015). Det är alltså en 
sammanfattande studie av tidigare gjord forskning som syftar till att se om 
forskningsresultatet är enigt eller om det finns en viss diskrepans inom området. Jag har 
använt mig av databassökningar för att söka forskning inom mitt valda kunskapsområde. 
Jag har främst använt mig av databasen ERIC, som står för Education Resources 
Information Center, och som innehåller forskning inom utbildningsfältet. Anledningen till 
att jag valde ERIC är för att den innehåller artiklar inom det utbildningsvetenskapliga 
området och mycket av den forskning som görs inom ramen för förskolan sorteras in i just 
den databasen. Jag antog alltså att jag skulle finna mycket relevant forskning i just ERIC. 
Jag har även använt mig av databasen Discovery som är en mer övergripande databas och 
som gör sökningar i flera olika databaser med inriktning inom olika forskningsfält. Detta 
för att se om jag kunde hitta fler och olika perspektiv på mina forskningsfrågor, alltså 
forskning och litteratur som inte enbart har fokus på utvecklingsvetenskap. 
 
Jag har valt att bara använda mig av artiklar som är peer rewieved för att säkerställa den 
vetenskapliga tyngden i den forskning som ligger till grund för detta arbete. Jag har använt 
mig av sökorden preschool*, group size, child-ratio och quality i olika kombinationer när 
jag gjort mina sökningar. Jag upplevde att om jag bytte ut sökordet groupsize mot classize 
handlade de artiklar som kom fram övervägande om skolan. Då jag inte fann det relevant 
för detta arbete återgick jag till att använda mig av sökordet groupsize i kombination med 
något eller några av de andra sökorden. Jag prövade även att byta ut preschool mot 
kindergarten eller mot younger education men inte heller där fann jag att sökresultaten 
matchade mitt specifika intresseområde.  
 
I nästa steg valde jag att titta på referenslistorna till dessa valda artiklar och fann då en del 
intressant litteratur att titta närmare på. Det var andra vetenskapliga artiklar inom samma 
forskningsområde men även litteratur från Skolverket och viss annan tryckt litteratur. Jag 
fann även att flera av artiklarna hänvisade till samma litteratur vilket gjorde just den 
litteraturen extra intressant att titta närmare på. All litteratur jag använt mig av kommer 
från forskare eller dokumenterat trovärdiga källor inom sitt område vilket ger de 
forskningsresultat de redovisar trovärdighet. 
 
När jag funnit och läst relevant litteratur började jag göra närstudier och djupanalyser av 
materialet för att på så sätt ta reda på vilka forskningsresultat som finns inom det valda 
området. Jag har gjort en komparativ analys för att ta reda på om forskningsresultaten är 
eniga eller om de går isär på något vis (Bryman, 2011). 
 
Genom att göra en meta-analys (Vetenskapsrådet, 2015) är mitt mål att kunna svara på 
studiens forskningsfrågor. Eftersom en meta-analys är en analys av redan insamlat 
material har jag dock ingen möjlighet att påverka vilka parametrar som ska undersökas i 
de olika studierna utan jag får använda mig av det material som finns och hur forskarna 
har presenterat resultaten och eventuell statistik. Eftersom det inte är jag som har samlat in 
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all data som detta examensarbete bygger på har jag när jag läst litteraturen och statisktiken 
försökt att förhålla mig kritiskt till den information jag funnit för att försöka ge en så 
nyanserad bild som möjligt.  
 
Resultat 
I det här kapitlet ska jag sammanfatta den forskning jag har tagit del av och som handlar 
om barngruppens storlek och personaltätheten i förskolan.  
 
Valda texter 
Ingrid Pramling Samuelsson är tillsammans med Pia Williams och Sonja Sheridan 
framstående forskare i Sverige inom just förskola och barns lärande. De verkar alla tre vid 
Göteborgs universitet på institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande. 
Tillsammans har de genomfört ett flertal studier som handlar om gruppstorlekar i 
förskolan, hur man kan organisera förskolan i förhållande till gruppstorlek och kvalitet 
samt om barns möjligheter till lärande i förskolan (Pramling Samuelsson, Sheridan & 
Williams, 2012; Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015; Sheridan Williams & 
Pramling Samuelsson, 2014). Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan skriver ur ett 
didaktiskt och interaktionistiskt perspektiv och har ofta fokus på barns lärande, hur de lär 
och i vilka sammanhang det sker. Pramling Samuelsson och Sheridan har också skrivit 
tillsammans med Johansson (Johansson, Pramling Samuelsson & Sheridan, 2010)) skriften 
Förskolan – arena för barns lärande vilken även den är relevant för det valda 
forskningsområdet och ligger till grund för denna studie. 
 
Magnus Kihlbom, psykoanalytiker och barnpsykiater, Birgitta Lidholt, doktor i pedagogik, 
och Gunilla Niss, förskolepsykolog, har tillsammans skrivit boken Förskola för de allra 
minsta – på gott och ont (2009). De har till skillnad från Pramling Samuelsson, Williams 
och Sheridan, som utgår från ett lärande-, kvalitets- och didaktiskt- perspektiv, utgått från 
ett psykologiskt perspektiv när de har gjort sina analyser och dragit sina slutsatser. De vill 
i sin bok ta ett helhetsgrepp på förskolan och ta reda på hur de allra minsta barnen 
påverkas av att vistas där. De har tittat på olika faktorer som påverkar barns vardag i 
förskolan och utvärderat hur förändringar inom dessa påverkar de yngre barnen i 
förskolan.  
 
Skolverket har gett ut ett flertal skrifter som även de berör mina frågeställningar i detta 
arbete. Bland annat skrifterna Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass 
och fritidshem (2003) och Tio år efter förskolereformen (2008). Det är intressant att läsa 
Skolverkets skrifter i relation till den övriga litteraturen då Skolverket är den instans som 
sätter ramarna för verksamheten och som ska se till att dessa ramar efterlevs. Att jämföra 
Skolverkets texter med andra forskare ger en bredare bild av forskningsfältet men man kan 
även upptäcka olikheter mellan de olika avsändarna på texterna. På Skolverkets hemsida 
har jag även funnit en del statistik som ligger till grund för vissa påståenden angående 
barngruppens storlek och personaltätheten i förskolan.  
 
Anknytning är en viktig del i små barns liv och som spelar en stor roll inom ramen för 
förskolan. Bowlby är anknytningsteorins fader och hans text (2007) tillsammans med 
Broberg, Hagström och Brobergs (2012) bok har gett en insikt om hur barn påverkas av att 
ha en trygg anknytning eller avsaknaden av den samma. En trygg anknytning spelar en 
stor roll i vilken kvalitet som kan uppnås i förskolan och är därför också intressant att titta 
närmare på i denna studie.  
 



 

 14 

Jag har även tagit med ett flertal andra författare (t.ex. Asplund Carlsson, Kärrby & 
Pramling Samuelsson, 2001; Bowlby, 2007; Broberg, Hagström & Broberg, 2012; De 
Schipper, Riksen-Walraven & Geurts, 2006; Gørtz & Andersson, 2014; Ronald Lally, 
Ledon Torres & Phelps, 2003; Säljö, 2002; Turnbul, Anthony, Justice, & Bowles, 2009) 
som med hjälp av sina olika intresseområden och olika perspektiv inom mitt valda 
forskningsområde tillsammans kan hjälpa till att ge en bredd till studien.  
 
Barngruppens storlek 
Det är i mötet med andra personer som barnet får en känsla för jaget och vad det är för typ 
av person (Kihlbom et al., 2009). Beroende på hur andra bemöter barnet, menar Kihlbom 
et al., får barnet en känsla för om det är uppskattat, bråkigt eller inte värt att bry sig om. 
Om andra människor blir glada när de ser mig och jag får vara med och leka ger det barnet 
en självbild av att jag duger. Tvärtom gäller om jag enbart får erfarenheter av att inte vara 
med eller att andra drar sig undan när jag kommer menar författarna. Alla handlingar som 
riktas mot barnet definierar det och formar deras självbild. Alla barn behöver vuxna som 
ser dem för de dem är och kan hjälpa barnet att stärka dess självbild. Det är den vuxnes 
ansvar i förskolan att se alla barn och skapa en god kontakt till var och ett av barnen 
(Kihlbom et al., 2009). Problem uppstår när det blir för många barn i barngruppen att 
personalen inte hinner med att ”se” alla barn under en dag i förskolan menar författarna. 
 
I förskolans läroplan (Lpfö, 2010) står det att barn ska lära sig på ett lustfyllt sätt och 
genom leken. Leken är en social mötesplats som är viktigt för barn i alla åldrar. Små barn 
som ännu inte har lärt sig de sociala lekkoderna behöver hjälp av vuxna för att lära sig 
leka och för att kunna bibehålla leken under en längre tid menar Kihlbom et al. (2009). 
Barnen kan också behöva hjälp att tolka leksignaler och lära sig att leka med varandra. 
Leken är också känslig för all typ av störningar vilket gör den bräcklig till sin natur menar 
författarna. Med allt för många barn i barngruppen blir barnen lätt störda av varandra och 
de konkurrerar mer om de ytor och det material som finns att tillgå. Det leder till att 
lekarna oftare dör ut och att barnen får ett mer hattigt beteende menar Kihlbom et al. 
Broberg et al. (2012) skriver i sin bok att små barn har lättare att koncentrera sig och 
samspela i grupper med färre barn. Om det är färre barn som vistas tillsammans under 
dagarna blir också störningsmomenten färre vilket troligen bidrar till att barnen kan 
koncentrera sig i sin lek och få den att fortgå under en längre tid menar författarna. 
Broberg et al. anser att det bör finnas möjlighet till avskildhet i förskolan så att barnen 
själva kan dra sig undan och leka mer ostört i mindre grupper av barn. Asplund Carlsson 
et al. (2001) konstaterar att i större barngrupper blir barn som har svårt att finna 
lekkamrater mer ensamma samt att den fria leken blir mer könsuppdelad och 
könsstereotyp. I större barngrupper blir också kontakterna med personalen mer barnstyrda 
vilket gör att de aktiva barnen får än mer uppmärksamhet och de mer försiktiga 
”försvinner” i mängden. De mänskliga relationerna som förekommer i förskolan ökar med 
varje barn och varje personal som kommer in i gruppen (Asplund Carlsson et al., 2001).  
 
Asplund Carlsson et al. (2001) konstaterar även att det i stora barngrupper förekommer 
mer lek än i mindre barngrupper. Å andra sidan kunde de i högre grad också observera fler 
passiva barn. När de tittade på de mindre barngrupperna kunde författarna konstatera att 
mer tid spenderades på rutinaktiviteterna som till exempel påklädning och blöjbyte. Att 
spendera mer tid i rutinaktiviteter anses som positivt då barnet som hjälps får direkt 
kontakt med förskolläraren som kan se och bekräfta barnet på ett bättre sätt än om 
rutinerna hade gått fortare. I och med att rutinaktiviteterna tar längre tid får varje enskilt 
barn mer enskild tid tillsammans med personalen i förskolan. Det blir också en stund för 
samtal och ett naturligt tillfälle att använda sig av språket skriver författarna. Alvestad et 



 

 15 

al. (2014) skriver om att det behövs mer struktur i större barngrupper för att verksamheten 
ska fungera på ett bra sätt. Det gör att barnen får mindre inflytande över verksamheten och 
i mindre utsträckning får välja själva vad de vill syssla med i förskolan. I mindre 
barngrupper får personalen mer tid med varje barn vilket anses som positivt menar 
Alvestad et al. Genom att organisera barnen i mindre grupper blir det mindre stress för 
både barn och vuxna i förskolan.  Det ger barnen bättre möjligheter till lek utan störning 
och ljudnivån sjunker vilket främjar koncentrationen skriver författarna.  
 
Asplund Carlsson et al. (2001) beskriver en jämförelse som gjorts mellan olika 
daghemsgrupper om 7-12 barn respektive 13-18 barn. Författarna kommer i sin studie 
fram till att i större barngrupper sker det mer kommunikation mellan barnen och mindre 
samspel mellan vuxna och barn. Den kommunikation som faktiskt sker mellan vuxna och 
barn kan de se bli mer riktad till barnen istället för att föra samtal med barnen. 
Kommunikationen får mer en karaktär av ordergivning än en dialog och det pratas oftare 
till hela gruppen barn än till enskilda individer i de större barngrupperna. Skolverket 
(2003) tar upp att små barns språkutveckling inte främst beror på vilket språk de hör runt 
omkring sig utan beror mycket på vilket språk som riktas till dem. De menar att det är 
absolut avgörande för språkutvecklingen vilket slags språkliga samspel barnet har 
möjlighet att delta i och vilka roller barnet tilldelas i konversationerna.  
 
Pramling Samuelsson et al. (2015) menar även de att det finns ett samband mellan 
barngruppens storlek och samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn. Ju 
större barngruppen är desto färre möjligheter ges personalen att kommunicera med 
enskilda barn och ha en dialog under en längre sammanhållen tid. De anser även att 
gruppstorleken kan påverka barnens möjlighet att skapa relationer med varandra samt att 
det lättare blir konkurrens om lokaler och material. Vad Pramling Samuelsson et al. också 
kan skriver i sin studie är att antalet barn i barngruppen har betydelse för vilka 
målområden förskollärarna väljer att fokusera på.  
 
Asplund Carlsson et al. (2001) skriver i sin studie att barns prestationer, utveckling och 
behov av uppmärksamhet lättare uppfattas och uppmärksammas av personalen i mindre 
barngrupper än i större. I en mindre barngrupp finns det också större möjlighet att utmana 
barnen på deras individuella nivå inom olika ämnesområden eftersom att mer tid finns till 
varje barn. Det gör också att barn med behov av särskilt stöd har större möjlighet att få 
just det särskilda stödet det behöver, oavsett vad det kan vara. Med en liten grupp blir det 
också mindre tillrättavisningar i de planerade aktiviteterna om hur man ska uppföra sig 
vilket också ger mer tid till mötet mellan människor och på så sätt blir det ett mer 
meningsfullt lärtillfälle menar Asplund Carlsson et al.  
 
Kihlbom et al. (2009) diskuterar sjukdom i förskolan i förhållande till storleken på 
barngruppen. Deras studie visar ett linjärt samband mellan sjuklighet och antal barn i 
gruppen. Ju fler barn i barngruppen desto oftare och längre är barnen sjuka. Författarna 
kan också konstatera att förskollärare och barnskötare är bland de tre yrkeskategorier i 
kommun- och landsting som har högst sjukfrånvaro. Anställda inom förskola toppar även 
statistiken när det kommer till problem med bullerstörningar. Buller kan vara en skadlig 
faktor i förskolan, både för vuxna men framförallt för barn menar Kihlbom et al. Barn har 
generellt sett bättre hörsel än vuxna och tar därför mer skada i bullriga miljöer än vuxna.  I 
studier om skolbarn och buller har det visat sig att buller försämrar minnet, 
uppmärksamheten, språkfärdigheterna, språkförståelsen och inlärningen (Kihlbom et al., 
2009). Kihlbom et al. menar också att ljudnivån ökar i förhållande till barngruppens 
storlek. Författarna menar att buller kan vara det mest utbredda miljöproblemet för barn. 
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Buller kan ge allvarliga effekter för barn så som minskad koncentrationsförmåga, nedsatt 
hörsel och tinnitus skriver författarna. Språkbaserade funktioner menar de är särskilt 
känsliga för buller.  
 
Statistiken för olycksfall i förskolan av ”icke-lindriga” skador, alltså hjärnskakningar och 
frakturer, har nästan fördubblats från slutet av 80-talet till slutet av 90-talet (Kihlbom et 
al., 2009). De vanligaste skadeorsakerna är att barnen trillar ner från till exempel stolar, 
bord eller klätterställningar. Författarna anser att ökade gruppstorlekar och minskad 
personaltäthet kan ha bidragit till denna markanta ökning av skador i förskolan, att 
personalen har för många barn att hålla uppsikt över att det helt enkelt är omöjligt. 
 
Ronald Lally, Ledon Torres och Phelps (2003) menar att genom att stoppa för många små 
barn i samma grupp skapar vi kaos, även om vi har tillräckligt många vuxna. När storleken 
på barngruppen blir större ökar också ljudnivån, intimiteten försvinner och barnen känner 
sig förvirrade och går planlöst omkring på förskolan skriver författarna. När barnen är för 
många hindras de delade erfarenheterna i att leka och undersöka tillsammans menar 
Ronald Lally et al. Mindre grupper menar de har mindre distraktioner för små barn vilket 
gör att de kan leka mer koncentrerat och de har större möjlighet att skapa relationer med 
andra och att lära sig förstå samspelet med andra barn.  
 
Skolverket har sedan 2013 tagit bort sina rekommendationer för hur många barn som ska 
vara i varje barngrupp och istället är det upp till kommunerna att själva besluta om detta i 
samråd med förskolechef (Skolverket, 2013). I riktlinjerna står att man ska ta hänsyn till 
de behov och förutsättningar som råder inom de olika förskoleavdelningarna. Det som är 
bra för en grupp behöver inte nödvändigtvis vara det för en annan grupp utan det är en 
individuell bedömning som ska göras. I en rapport från Skolverket (2008) har en 
enkätundersökning genomförts där frågan om vilka faktorer som har betydelse för 
barngruppens storlek ställdes. Svaret som toppar listan med 56 procent är att ekonomiska 
resurser och prioriteringar har störst betydelse för barngruppens storlek i förskolan. Dock 
påverkar även faktorer så som barnens ålder, politiska beslut samt vårdnadshavarens 
efterfrågan på förskoleplatser hur stora barngrupperna blir. 2008 då studien gjordes hade 
ungefär hälften av kommunerna utformat riktlinjer om hur stora barngrupperna i förskolan 
bör vara. Skolverket konstaterar också i studien att den vanligaste maximala 
gruppstorleken är 14 barn för barn i åldern 1-3 år, 18-19 barn för barn i åldern 3-5 år samt 
18 barn för syskongrupper, alltså med barn i åldrarna 1-5 år.  

Personalen	om	stora	barngrupper	i	förskolan	
Sheridan et al. (2014) artikel utgår ifrån ett lärarperspektiv. De har intervjuat personal 
inom förskolan och tagit reda på vad de anser om sin arbetssituation och hur den påverkas 
av större barngrupper. De skriver att lärarna uttrycker att de i större barngrupper tycker att 
det är svårt att skapa relationer till enskilda barn och skapa meningsfulla diskussioner 
tillsammans med dem. De menar att de inte hinner med eftersom att det är så många barn i 
barngruppen att de behöver vara överallt samtidigt. Personalen de intervjuat säger också 
att de känner sig otillräckliga i förskolan när det är för många barn i samma barngrupp. 
Personalen som deltagit i studien menar också att när barnen får många relationer att 
hantera i en stor grupp ökar konflikterna vilket resulterar i mer tillrättavisningar.  
 
Kihlbom et al. (2009) skriver också om att personalen själva anser att det är just storleken 
på barngrupperna som är det största problemet i förskolan. Personalen de har pratat med 
menar att det är svårt att se alla barn i en stor barngrupp och att en del lite mer 
tillbakadragna barn har en tendens att ”försvinna” i en större barngrupp. Personalen anser 
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att de kan se skillnad på hur barn agerar i en större barngrupp mot hur de agerar i en 
mindre grupp. De barn som kanske är lite mer tillbakadragna och försiktiga av naturen 
anser den tillfrågade personalen har lättare för att prata, skratta och interagera i mindre 
barngrupper. I läroplanen (Lpfö 2010) står det att man ska möta varje barn där det är och 
anpassa verksamheten efter varje individ. Personalen som Kihlbom et al. (2009) har pratat 
med säger att de inte har möjlighet med det i förskolan idag när barngrupperna är för stora. 
De anser att det blir mer barnpassning än pedagogisk verksamhet eftersom att de anser att 
de inte räcker till för alla barn.  
 
Asplund Carlsson et al. (2001) har intervjuat personal som arbetar i förskolan och deras 
forskning överensstämmer med Kihlbom et al. (2009) om att personalen anser att det blir 
mer monolog när de arbetar med en större barngrupp än om de arbetar med en mindre. De 
anser att de pratar mer till barnen än med barnen och att antalet tillrättavisningar ökar 
samtidigt som samtalen minskar. Dessutom anser de att det är svårt att hinna med att 
uppmärksamma och prata med alla barn under en dag. I en större barngrupp finns det 
därtill inte lika stort utrymme för spontana upptåg som i en mindre grupp eftersom att det 
inte finns tid eller utrymme till det anser personalen som författarna har pratat med.  
 
Sheridan et al. (2014) skriver utifrån ett lärarperspektiv i sin artikel och lärarna de 
intervjuat uttrycker att i större barngrupper har de bara tur om de snubblar in i en 
lärandesituation som uppstår bland barnen i vardagen. De anser det också som tur om de 
dessutom har tid att fånga upp situationen, pausa och engagera barnen i den på ett lustfyllt 
och lärande sätt eftersom att det sällan finns tid till det i vardagen i förskolan idag. 
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) kan konstatera att de förskollärare 
som de tillfrågat anser att det är lättare att arbeta efter läroplanen om det är färre barn i 
barngruppen eller om tillfälle ges att dela upp barnen i mindre grupper. Även i Sheridan et 
al.s artikel uppkommer farhågan om att vissa barn kan bli osynliga i en för stor barngrupp, 
precis som Kihlbom et al. (2009) är inne på. 
 
Personaltäthet 
När man läser om statistik för personaltäthet i förskolan som finns på till exempel 
Skolverkets hemsida måste man förhålla sig kritisk till vad statistiken egentligen visar. Det 
som uppvisas i statistiken behöver nämligen inte avspegla verkligheten i förskolan menar 
Kihlbom et al. (2009). Det är en skillnad på reell personaltäthet i förskolan och den 
personaltäthet som syns i statistiken. Förskolans öppettider är ofta från sex på morgonen 
till sju på kvällen. Eftersom att öppettiderna är långa kan inte all personal jobba från 
öppning till stängning på förskolan varje dag. Någon öppnar förskolan och går hem tidigt 
på dagen medan någon annan börjar senare och ansvarar för att stänga förskolan när sista 
barnet har gått hem. Under dagen ska alla i personalen ha sin rast, dukning och diskning 
ska ske samt att administrativa uppgifter ska utföras så som schemahantering och 
dokumentation. Det gör att under stora delar av dagen finns det oftast endast två vuxna på 
en hel förskoleavdelning med, enligt statistiken, 17 barn (avrundat från 16,9) i gruppen 
(Kihlbom et al., 2009). Under dagen sker också flera rutinaktiviteter som till exempel 
blöjbyte. Om ett blöjbyte sker samtidigt som en ur personalstyrkan är på rast resulterar det 
i att det enbart är en vuxen på 16 barn. Alltså måste man förhålla sig kritisk till statistiken 
och tänka på hur den appliceras på de timmar som förskolan är öppen om dagarna menar 
Kihlbom et al. I realiteten kanske personaltätheten efterliknar statistiken enbart ett par 
timmar varje dag. 
 
Asplund Carlsson et al. (2001) presenterar i sin bok resultatet av en jämförelse mellan 
barngrupper med 2-4 barn per heltidstjänst och barngrupper med 5-10 barn per 
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heltidstjänst. Det hon har sett är att barn i grupper med högre personaltäthet har barnen 
mer kontakt och kommunikation med de vuxna i form av dialoger och mer ömsesidig 
kommunikation till skillnad från tillrättavisningar och kommunikation av mer 
ordergivande karaktär som sker i grupperna med den lägre personaltätheten. I grupperna 
med lägre personaltäthet har barnen däremot fler dialoger med varandra menar författarna. 
Asplund Carlsson et al. kunde också se en tydlig skillnad i aktivitetsnivå bland barnen. I 
grupperna med hög personaltäthet deltog barnen i både fler men framförallt olika typer av 
aktiviteter under sin tid på förskolan. Dessutom leddes också de pedagogiska aktiviteterna 
av fler vuxna tillsammans, till skillnad från de grupperna med lägre personaltäthet, vilket 
de anser fördelaktigt för barnen.  
 
De Schipper, Riksen-Walraven och Geurts (2006) har i sin studie kommit fram till att 
personal som jobbar under en högre personaltäthet är mer känsliga, intagande, varma, 
omvårdande och uppmuntrande mot barnen än personal som jobbar under en lägre 
personaltäthet. Barnen i de mindre grupperna med högre personaltäthet har fanns vara 
mindre ängsliga, aggressiva, apatiska och stressade än barn som går i större barngrupper 
med en lägre personaltäthet. Även De Schipper et al. kan konstatera att när 
personaltätheten sjunker så sjunker de barninitierade samtalen mellan de vuxna och barnen 
i förskolan. Samtidigt blir den vuxeninitierade kommunikationen mer kontrollerande i sin 
natur och förskollärarna pratar mer till barnen än med dem menar författarna. 
Kommunikationen får mer karaktär av order givning än av inkännande dialog. De 
Schipper et al. skriver i sin studie att det är betydligt högre kvalité i barngrupper där 
personaltätheten är 1:3 än i barngrupper där personaltätheten är 1:5. Särskilt stor är 
skillnaden i kvalitén för små barn. Slutsatsen de drar i sin studie är att både vuxna och 
barn tjänar på att grupperna är mindre och personaltätheten högre.  
 
Sheridan et al. (2014) hävdar i sin artikel att man måste titta på både gruppstorlek och 
personaltäthet i kombination när man pratar om kvalité i förskolan. De har bland annat sett 
att barn oftast presterar bättre på kognitiva och språkliga tester i grupper där 
personaltätheten är högre. De menar också att det är särskilt viktigt för de yngre barnen att 
få vistas i mindre grupper och med en högre personaltäthet för att skapa trygghet och 
gynna deras utveckling. Sheridan et al. håller med de andra forskarna om att när 
personaltätheten sjunker förändras kommunikationen i gruppen på ett mindre fördelaktigt 
sätt.  
 
Asplund Carlsson et al. (2001) beskriver två studier som gjorts i USA av Howes (s. 35-36) 
där både barngruppens storlek, personaltätheten och förskollärarnas utbildning tas i 
beaktning. Han har försökt ta ett helhetsgrepp på kvalitén i förskolan med sina studier och 
har tittat på alla dessa tre faktorer i relation till varandra. Resultatet av hans studier visade 
att personal med högre utbildning var mer lyhörda för barnen. Dessutom var de mindre 
stränga och likgiltiga i sin relation till barnen i jämförelse med den personal som saknade 
utbildning helt eller bara hade en kortare utbildning. Howes kunde också se en skillnad i 
personalens agerande i grupper med olika många barn och olika hög personaltäthet. 
Howes menar enligt Asplund Carlsson et al. (2001) att barnens behov alltså tillfredsställs 
allra bäst i grupper med högre utbildad personal och med en personaltäthet enligt de 
rekommendationer som finns. De rekommendationer som han hänvisar till kommer från 
NAEYC (National Association for the Education of Young Children) vilka 
rekommenderar en personaltäthet på 1:3-6 för barn i åldrarna 1-3 år samt en personaltäthet 
på 1:8-10 för barn i åldrarna 4-6 år. Även Alvestad et al. (2014) berör ämnet om att 
välutbildad personal bidrar till högre kvalitet i förskolan. De menar att det är viktigt med 
erfaren och lyhörd personal i förskolan för att skapa en stressfri miljö. Alvestad et al. har 
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precis som Howes kommit fram till att utbildad personal är mer lyhörd och mindre 
auktoritär mot barnen i förskolan än vad outbildad personal är. Men Alvestad et al. (2014) 
bortser inte ifrån att gruppstorleken starkt påverkar stressnivån och kvaliteten i förskolan. 
Att organisera barnen i mindre barngrupper ger mindre stress för både barn och vuxna i 
förskolan vilket leder till en högre kvalitet menar de. 
 
Bowlby (2007), som är anknytningsteorins fader, menar att det är bra för mindre barn att 
ha flera secondary attachemnt figures, sekundära anknytningspersoner. Om dessa 
sekundära anknytningspersoner är återkommande, inlyssnande och inkännande kan de 
hjälpa och utmana barnet med deras sociala och kognitiva utveckling samtidigt som det 
blir ett stöd för familjen anser han. Risken om personaltätheten blir för liten är att 
personalen inte hinner med alla barn i den utsträckning barnen behöver vilket kan leda till 
att dessa viktiga band mellan barn och vuxen inte knyts (Kihlbom et al., 2009). Om tiden 
inte finns att knyta dessa band till barnen i förskolan resulterar det ofta i stressade och 
oroliga barn menar Ronald Lally et al. (2003). Människan är en social varelse och vi 
smittas av varandras beteende och humör vilket gör att ett ledset barn kan skapa oro i hela 
barngruppen (Ronald Lally et al., 2003). I Skolverkets text (2003) nämns forskaren 
Ellneby som menar att förekomsten av för många relationer i förskolan orsakar stress hos 
barn. Hon menar också att om det sker för många personalbyten i förskolan under för kort 
tid kan barnet känna sig sviket då relationerna hela tiden bryts och välja att inte knyta an 
till de nya vuxna i förskolan, vilket hon menar inte är bra. En trygg anknytning är viktig 
för barnets utveckling i förskolan. Att dela vuxenkontakter med andra barn är också det en 
stressfaktor. Ju fler barn det är på förskolan desto fler måste man dela sina vuxna med och 
stressen hos barnen ökar.  
 
Turnbull, Anthony, Justice och Bowles (2009) har jämfört sambandet mellan barns 
språkutveckling och hur personalen pratar med barnen. De har sett ett starkt samband 
mellan barns språkutveckling och hur mycket barn exponeras för vuxnas prat. Barns 
språkutveckling är i relation till hur mycket barn får möjlighet att prata med vuxna och 
lyssna på hur de pratar. Om den vuxna dessutom använder sig av pragmatiska strategier så 
som att vänta in barnet, använda sig av turtagning, att prata ansikte mot ansikte och att 
bjuda in barn till konversation är avgörande för barns språkutveckling menar författarna. 
Turnbull et al. (2009) har också sett att mer komplexa språkinteraktioner sker mellan barn 
och vuxen om det är bara ett barn och en vuxen som kommunicerar, än om flera barn 
deltar i samtalet.  
 
Barngruppens storlek i förhållande till personaltätheten 
När forskarna diskuterar gruppstorlekar och personaltäthet i förskolan i relation till 
varandra kan jag utifrån deras forskningsresultat konstatera att det är bättre att minska 
gruppstorleken än att stoppa in en till vuxen om man anser att det inte fungerar i 
barngruppen av någon anledning (t. Ex. Kihlbom et al., 2009). Om det istället för att 
barngruppen krymps tillkommer ytterligare en vuxen blir det ytterligare en relation för 
barnen att hantera samt att det fysiska utrymmet på förskolan krymper för varje person 
som tillkommer. Forskarna är alltså överens om att barngruppens storlek är viktigare för 
kvaliteten än vad personaltätheten är.  
 
Ronald Lally et al. (2003) menar att förskolepedagogik måste bedrivas i små grupper med 
lämplig personaltäthet för att kunna uppnå god kvalitet. Detta för att barnen ska kunna 
etablera trygga och stabila relationer till både personalen och de andra barnen på 
förskolan. Kihlbom et al. (2009) drar slutsatsen att en minskning av barngruppernas 
storlek i förskolan skulle innebära sänkt sjukfrånvaro för både barn och vuxna i förskolan. 
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Det i sin tur skulle leda till stora pedagogiska, psykologiska och hälsomässiga vinster för 
både barn och personal. De menar även att de ekonomiska konsekvenserna skulle kunna 
bli betydande om man minskade barngruppernas storlek i förskolan. Genom att införa ett 
tak för gruppstorlekar i förskolan skulle staten alltså både höja kvaliteten i förskolan, fler 
barn och vuxna skulle vara friskare samt att det skulle bli en långsiktig ekonomiskt 
vinning menar Kihlbom et al. (2009). I och med att föräldrar inte behöver vara hemma för 
vård av sjukt barn i lika stor utsträckning samt att förskolan inte behöver ta in vikarier lika 
frekvent sparas det alltså pengar på att ha mindre barngrupper i förskolan på sikt. En 
minskning av storleken på barngruppen men med bibehållen personaltäthet skulle också 
leda till att skaderisken minskar i förskolan menar författarna till samma bok. Men 
kvalitetsförutsättningar som små grupper och tillräckligt många och kompetenta 
pedagoger kostar. Lagen säger att man måste få tillgång till en förskoleplats efter tre 
månader men säger ingenting om hur denna plats ska se ut. Kommunerna vill undvika 
lagöverträdelser och prioriterar kvantitet istället för kvalitet vilket gör det svårt att hitta en 
balans mellan barn och vuxnas behov (Kihlbom et al., 2009) .  
 
I Skolverkets skrift (2003) kan de konstatera att gruppstorleken är mer avgörande för den 
pedagogiska kvaliteten i förskolan än vad personaltätheten är. Det vill säga att mindre 
grupper med bibehållen personaltäthet är det som är att föredra framför större grupper i 
förskolan. De har också kommit fram till att det framförallt är yngre barn, alltså barn 
under fyra år, som gynnas mest av att det är mindre barngrupper i förskolan. De menar att 
de yngsta barnens identitets- och språkutveckling kan ta skada i allt för stora barngrupper. 
De påpekar också att personalens kompetens är en annans strukturell variabel som har 
betydelse för pedagogisk kvalitet i förskolan men att den knappast kan kompensera låg 
personaltäthet. Samma resultat presenteras i Skolverkets skrift Tio år efter 
förskolereformen som utkom 2008. 
 
De strukturella aspekterna är viktiga men de är inte någon garanti för att pedagogisk 
kvalitet i förskolan ska uppstå. Det som är avgörande är hur de strukturella aspekterna 
hanteras och det är beroende av personalens kompetens och förhållningssätt (Skolverket, 
2003). De fortsätter sin argumentation och säger att det är svårt at lyfta ut enbart två 
faktorer för att titta på kvaliteten i förskolan då den påverkas av så många fler aspekter. De 
menar att generella samband kan ses mellan gruppstorlek, personaltäthet och kvalitet i 
förskolan men att det inte går att uttala sig om en faktors betydelse för kvaliteten i 
förskolan. De är avhängiga av andra faktorer så som lärarnas kompetens och utbildning. 
Men de tycker det är viktigt att ha någon form av rekommendation när det gäller 
gruppstorlek och personaltäthet.   
 

Diskussion 
Det jag kan konstatera efter att ha gjort denna meta-analys är att forskningen är enig om 
att det är bra för barn att vistas i mindre grupper (t ex. Alvestad et al., 2014; Asplund 
Carlsson et al., 2001; De Shipper et al. 2006; Johansson et al., 2010; Pramling Samuelsson 
et al., 2012; Kihlbom et al, 2009). Oavsett om författarna som skriver gör det utifrån ett 
psykologiskt perspektiv, ett lärande perspektiv eller ett didaktiskt perspektiv så har de 
kommit fram till ungefär samma sak. Det som komplicerar det hela är att forskningen inte 
definierar termerna stor och liten barngrupp och att det inte finns konsensus för vad 
begreppen innebär. Dessutom verkar det variera beroende på hur gamla barnen är vad som 
anses vara en lagom stor grupp. Forskningen tyder på många vinster med mindre 
barngrupper. Det handlar bland annat om att barn inte är sjuka och skadar sig lika mycket i 
förskolan, att de känner en större trygghet i förskolan, de får lättare att hitta lekkamrater 
och upprätthålla leken under en längre tid samt att de får en närmare kontakt med 
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personalen i förskolan vilket gynnar både deras identitetsutveckling med även deras 
språkliga utveckling (Kihlbom et al, 2009; Pramling Samuelsson et al., 2012; Ronald 
Lally, 2003;Skolverket, 2013).  
 
Det finns flera argument till varför barngrupper i förskolan inte bör vara allt för stora. Det 
är argument som rör både hälsa, utveckling och kvalitet i förskolan. Jag har i detta arbete 
valt att definiera kvalitet i förskolan med kommunikation. Hur kommunikationen ser ut är 
ett mått på kvalitet i förskolan. Om kommunikationen är ömsesidig, inlyssnande och 
inväntande mellan barn och vuxna anses kommunikationen som god, vilket i sin tur 
resulterar i en förskola med en god kvalitet. När jag gjort min meta-analys ser jag att om 
storleken på barngruppen ökar minskar de goda samtalen i förskolan (Asplund Carlsson et 
al., 2001; De Shipper et al., 2006; Sheridan et alk., 2014). Förskolepersonalen som deltagit 
i de olika studierna känner att de inte räcker till och kommunikationen mellan de vuxna i 
förskolan och barnen blir mer ordergivande än ömsesidig.  
 
I frågan om personaltätheten spelar någon roll för förskolan kan jag dra slutsatsen att den 
spelar en ganska stor roll för kvaliteten i förskolan. När personaltätheten sjunker finns inte 
tillräckligt med tid för att kunna ha långa, inlyssnande samtal med alla barn och att kunna 
ha fokus på vad barnet berättar där och då. Kommunikationen blir istället mer enkelriktad 
och ordergivande vilket gör att kvaliteten sjunker (Asplund Carlsson et al., 2001; De 
Shipper et al., 2006; Sheridan et alk., 2014).  
 
Historiskt sett är inte dagens barngrupper så stora som de varit tidigare och 
personaltätheten har legat på en stabil nivå de senaste åren (Skolverket, 2015-09-30). Men 
till skillnad från tidigare har förskolan nu en läroplan med olika strävansmål och ämnen 
som ska arbetas mot och med (/Lpfö, 2010). Det gör att personalen idag har mer att göra 
än tidigare. De ska fortfarande samtala med barnen och hjälpa dem att lösa konflikter som 
de gjort tidigare men utöver det har det tillkommit att de ska genomföra planerade 
pedagogiska aktiviteter. Dessa planerade aktiviteter ska dessutom dokumenteras och 
analyseras för att utifrån dokumentationen planera det vidare arbetet med barngruppen. 
Jag anser att läroplanen och de nya direktiven som har införts för att höja kvaliteten i 
förskolan i vissa fall istället sänker kvaliteten. Detta för att det skapas en stress och en 
tidsbrist hos personalen att hinna med allt som har blivit ålagt dem utöver den direkta 
kontakten med barnen, så som dokumentation, planering, utvärdering och så vidare. Om 
dessutom barngruppens storlek ökas samtidigt som personaltätheten minskar bygger vi en 
ohållbar förskola, både för barnen som vistas där samt för personalen som tvingas arbeta 
under i längden ohållbara förhållanden. Om vi vill bygga en förskola för framtiden 
rekommenderar jag alla beslutsfattare som fattar beslut som rör förskolan att se dels till 
individen vad den behöver men även planera långsiktigt.  
 
Metoddiskussion 
Att använda mig av en meta analys av redan genomförd forskning anser jag har varit ett 
bra metodval för att få fram svar på de frågor jag ställt mig. I och med att jag har använt 
mig av redan tidigare insamlad forskning har jag kunnat spara mycket tid och haft 
möjlighet att titta på hur det ser ut lite mer generellt och inte bara på en eller ett par 
studerade förskolor.  
 
Jag kan så här i efterhand tycka att det var synd att jag inte gjorde någon 
enkätundersökning eller intervjustudie. Det hade gett arbetet en bättre tyngd och en mer 
nyanserad bild av hur det ser ut i verkligheten. Samtidigt har jag använt mig av en del 



 

 22 

litteratur som intervjuat förskollärare och personal i förskolan om just dessa frågor vilket 
har gjort att jag har kunnat se personalens perspektiv i denna meta analys.  
 
Slutsats 
Jag ska nu dra en kortfattad slutsats och för att göra det återvänder jag till mina 
forskningsfrågor som hela det här arbetet bygger på.  

• Hur faller vetenskapliga argument ut vad gäller storleken på barngruppen i 
förhållande till kvaliteten i förskolan? 

• Spelar personaltätheten någon roll i fråga om kvalité i förskolan enligt den 
undersökta vetenskapliga diskussionen? 

 
Storleken på barngruppen är den strukturella aspekt som har störst påverkan på kvaliteten i 
förskolan. Om grupperna är mindre blir det mer intimitet i gruppen, viktiga band kan 
knytas mellan de som vistas där och det gynnar barns hela utveckling att vistas i mindre 
barngrupper. Det är framför allt yngre barn och barn i behov av särskilt stöd som gynnas 
av att barngrupperna minskas. Personaltätheten spelar en viss roll med avseende på 
kvalitet i förskolan, men inte lika stor som barngruppens storlek. Behöver man välja om 
man ska minska barngruppen storlek eller öka personaltätheten är det nästan alltid bättre 
att minska gruppens storlek och bibehålla samma personaltäthet.  
 
Vidare forskning 
Det finns ett par forskningsfrågor som jag anser skulle vara intressant att forska vidare på i 
anslutning till detta kunskapsfält. 
 

• Vilka ekonomiska vinster kan göras på sikt genom att minska storleken 
barngrupperna och höja personaltätheten i förskolan? 

• Hur ser sambandet ut mellan förskollärares sjukfrånvaro och storleken på 
barngrupp och personaltäthet i förskolan? 

• Forskning och studier inom området av ytnorm, alltså hur många barn bör vistas på 
en viss yta i förskolan.  



 

 23 

6. Referenser 
Alvestad, T., Bergem, H., Eide, B., Johansson, J., Os, E., Pálmadóttir, H., Pramling 
Samuelsson, E. & Winger, N. (2014). Challenges and Dilemmas Expressed by Teachers 
Working in Toddler Groups in the Nordic Countries. Early Child Development And Care, 
184(5), 671-688. 
 
Asplund Carlsson, M., Kärrby, G. & Pramling Samuelsson, I. (2001). Strukturella faktorer 
och pedagogisk kvalitet i barnomsorg och skola: en kunskapsöversikt. Stockholm: 
Skolverket. 
 
Bowlby, R. (2007). Babies and toddlers in non-parental daycare can avoid stress and 
anxiety if they develop a lasting secondary attachment bond with one carer who is 
consistently accessible to them. Attachment & Human Development, 9(4), 307-319. 
 
Broberg, M., Hagström, B. & Broberg, A. (2012). Anknytning i förskolan: vikten av 
trygghet för lek och lärande. (1. uppl.) Stockholm: Natur & Kultur. 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Liber: Stockholm. 
 
De Schipper, E. J., Riksen-Walraven, J. M., & Geurts, S. E. (2006). Effects of Child–
Caregiver Ratio on the Interactions Between Caregivers and Children in Child-Care 
Centers: An Experimental Study. Child Development, 77(4), 861-874. doi:10.1111/j.1467-
8624.2006.00907.x 
 
Gørtz, M., & Andersson, E. (2014). Child-to-teacher ratio and day care teacher sickness 
absenteeism. Health Economics, 23(12), 1430-1442 13p. doi:10.1002/hec.2994 
 
Johansson, E., Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (2010) Förskolan – arena för 
barns lärande. Liber: Stockholm.  
 
Kihlbom, M., Lidholt, B. & Niss, G. (2009) Förskola för de allra minsta – på gott och ont. 
Carlssons: Stockholm. 
 
Läroplan för förskolan: Lpfö 98. Reviderad 2010. (2010). Stockholm: Utbildningsdep., 
Regeringskansliet: Fritzes offentliga publikationer, 1998; (Västerås: Västra Aros). 
 
Martin Korpi, B. (2006) Förskolan i politiken – om intentioner och beslut bakom den 
svenska förskolans framväxt. Regeringskansliet, Utbildningsdepartementet.  
 
Pramling Samuelsson, Sheridan & Williams. (2012) Gruppstorlekens betydelse för barns 
möjligheter att lära och utvecklas i förskolan. Göteborgs universitet. 
http://ipkl.gu.se/forskning/forskningsprojekt/ (2015-09-30) 
 
Pramling Samuelsson, I., Williams, P., & Sheridan, S. (2015). Stora barngrupper i 
förskolan relaterat till läroplanens intentioner. Tidsskrift For Nordisk 
Barnehageforskning, 9. doi:http://dx.doi.org/10.7577/nbf.1012 (2015-10-08) 
 
Ronald Lally, J., Ledon Torres, Y. & Phelps, P. C. (2003) Caring for Infantas and 
Toddlers in Groups. http://www.zerotothree.org/early-care-education/child-care/caring-
for-infants-and-toddlers-in-groups.html  
 



 

 24 

Sheridan, S. (2007). Dimensions of Pedagogical Quality in Preschool. International 
Journal Of Early Years Education, 15(2), 197-217. 
 
Sheridan, S., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (2014). Group Size and 
Organisational Conditions for Children's Learning in Preschool: A Teacher Perspective. 
Educational Research, 56(4), 379-397. 
 
Skolverket, (2003). Gruppstorlekar och personaltäthet i förskola, förskoleklass och 
fritidshem. Stockholm: Fritzes. 
 
Skolverket, (2008). Tio år efter förskolereformen. Nationell utvärdering av förskolan. 
Rapport 318. Stockholm: Fritzes.  
 
Skolverket, (2013). Skolverkets allmänna råd med kommentarer. Förskolan. 
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok
%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3139.pdf%3Fk%3D3139 (2015-11-10) 
 
Skolverket. (2015-11-27) Personal i förskolan 15 oktober 2014. Tabell 2A. 
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/personal  
 
Skolverket. (2015-09-30). Barn och grupper inskrivna i förskolan. Tabell 2B. 
http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/forskola/barn-och-
grupper/barn-och-grupper-i-forskolan-15-oktober-2014-1.234046  
 
Säljö, R. (2002) Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv. Prisma: Stockholm. 
 
Turnbull, K. P., Anthony, A. B., Justice, L., & Bowles, R. (2009). Preschoolers' Exposure 
to Language Stimulation in Classrooms Serving At-Risk Children: The Contribution of 
Group Size and Activity Context. Early Education And Development, 20(1), 53-79. 
 
Vetenskapsrådet (2015). Metoder for systematiske kunnskapsoversikter. Stockholm: 
Vetensskapsrådet. Från: https://publikationer.vr.se/produkt/metoder-for-systematiske-
kunnskapsoversikter/ (2015-11-27) 
 
Örstadius, K. (2013) Gränsen vid 15 barn tas bor i förskolan. Dagens Nyheter. 
http://www.dn.se/nyheter/sverige/gransen-vid-15-barn-tas-bort-i-forskolan/ (2015-09-30)



 

1 
 

 


