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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie har varit att utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka hur 

förskollärare uttrycker sig om vilka begränsningar och svårigheter som barngruppens storlek får för 

genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. För att undersöka detta har 

intervjuer med fem förskollärare ägt rum med intervjufrågor som har varit konstruerade för att kunna 

ge svar på syfte och frågeställningar. Resultatet har tydligt visat att barngruppens storlek har betydelse 

i viss mån när det gäller att följa läroplanens riktlinjer. Förskollärare upplever press att hinna se varje 

barn något som begränsar barnens inflytande och delaktighet, speciellt när barn i behov av stöd finns i 

barngruppen. Hur förskollärare väljer att organisera sin verksamhet och om det finns möjlighet att dela 

in barnen i smågrupper, så visade det sig att barngruppens storlek inte var ett lika stort problem. Det 

som visade sig ha en viktig roll i relation till hur barngruppens storlek uppfattades, var främst om det 

fanns barn i behov av stöd på avdelningen. 

 

Nyckelord 

Barngruppens storlek, förskollärarens roll, läroplanen, barn i behov av stöd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Innehållsförteckning 

Förord .................................................................................................................. 1 

Reflektioner och beskrivning av författarnas insatser i studien………………………………….………1 

Inledning ................................................................................................. 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 3 

Bakgrund………………………………………………………………………………………………………………………..…….3 

Tidigare och pågående forskning…………………………………………………………………………….……………4 

Syfte och frågeställningar ....................................................................... 5 

Teoretiskt perspektiv .............................................................................. 6 

Läroplansteori……………………………………………………………………..……….…………………………………..….6 

Metod ...................................................................................................... 9 

Intervjuer ............................................................................................................. 9 

Urval och avgränsningar ........................................................................................10 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial ........................................................10 

Genomförande .....................................................................................................11 

Databearbetning och analysmetod ..........................................................................13 

Forskningsetiska överväganden ..............................................................................14 

Studiens kvalitet ..................................................................................................15 

Resultat och analys ............................................................................... 16 

Resultat……………………………………………………………………………………………………………………………….16 

Samband mellan barngruppens storlek och genomförandet av ett pedagogiskt arbete…16 

Svårigheter respektive möjligheter med stora barngrupper…………………………………………….17 

Svårigheter respektive möjligheter med små barngrupper………………………………………………18 

Relationer mellan läroplanens intentioner och antalet barn i grupperna………………………...19 

Analys………………………………………………………………………………………………………………………………….21 

Samband mellan barngruppens storlek och genomförandet av ett pedagogiskt arbete…21 

Svårigheter respektive möjligheter med stora respektive små barngrupper…………………..22 

Relationer mellan läroplanens intentioner och antalet barn i grupperna………………………….24 

Slutdiskussion………………………………………………………………………………26 

Betydelse för praktiken och professionen…………………………………………………………….……………28 

Vidare forskning ...................................................................................................29 

Referenser............................................................................................. 30 

Bilagor…………………………………………………………………………………………32 

Bilaga 1. Intervjufrågor…………………………………………..………………………………………………………….32 

Bilaga 2. Etik brevet………………………………………………..………………………………………………………….33 



1 

 

Förord 
Vi skulle vilja börja den här uppsatsen med att rikta ett stort tack, till de fem förskollärare som deltagit 

i studien. Tack för att ni engagerat er och delat med er av er tid och era erfarenheter. Utan er skulle 

detta inte blivit någon uppsats! Vi vill även tacka vår handledare, Anna Palmer Universitetslektor vid 

Stockholms Universitet, som bidragit med goda råd och värdefulla tips under skrivprocessen.  

Tack!  

 

Reflektioner och beskrivning av författarnas insatser i studien 
 

Vi har gjort en rättvis arbetsfördelning där vi båda har tagit del av arbetets alla olika delar. I början av 

uppsatsskrivandet valde vi att ta en del i taget där vi tillsammans på en gemensam dator skrev och 

diskuterade vad som skulle finnas med under just den delen. Vi märkte dock att det inte var så 

effektivt i arbetet att komma framåt och fick därefter tips om att vi kunde lägga in uppsatsen i ett 

gemensamt dokument, där båda från varsin dator samtidigt kunde skriva på uppsatsens alla delar. För 

att effektivisera arbetet valde vi att dela upp delarna så att till exempel den ena av oss fokuserade mer 

på tidigare forskning medan den andre fokuserade på metod men vi har båda varit involverade i varje 

del eftersom att vi mestadels suttit tillsammans och diskuterat, hjälpts åt och tagit gemensamma beslut. 

Men det finns även de gånger då vi suttit på varsitt håll, vi har då haft kontakt genom den chatt som 

ingick i det gemensamma dokument vi skrivit i. Varje gång ett stycke i en del var färdigskrivet så har 

den andre läst igenom och fyllt på eller ändrat meningar om så behövdes.  
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Inledning 
 

I dagens media-samhälle talas det mycket om problematiken gällande barngruppens storlek i förskolan 

och dess betydelse för verksamhetens kvalitet och förskollärarnas arbetssituation. Det är ett aktuellt 

ämne där många förskollärare känner press av att uppfylla och upprätthålla de krav som ställs för att 

uppnå läroplansmålen. Emma Bouvin, journalist på Dagens Nyheter (2015) skriver att denna ökning 

vidare lett till att många förskollärare sjukskrivit sig eller helt enkelt sagt upp sig och bytt yrke helt. 

Det har blivit en påfrestande situation på många förskolor runt om i landet, så påfrestande att 

förskollärare efter att de nya riktlinjerna för läroplanen 2010 kom haft svårigheter i att lyckas 

upprätthålla en trygg och lärande verksamhet. Förskollärare menar att svårigheten legat i att finna ett 

lämpligt sätt i hur man bäst ska kunna balansera upprätthållandet av läroplansmålen samtidigt som 

kvalitén i verksamheten upprätthålls där varje barn uppmärksammas och lär. När Skolverket år 2013 

tog bort det rekommenderade riktmärket på 15 barn per grupp resulterade det i att många förskolor 

istället kom att handla om pengar och siffror för att få verksamheterna att gå ihop något som 

förvärrade situationen då fler barn placerades in i de redan förstora barngrupperna. På grund av detta 

förklarar Emma Bouvin i Dagens Nyheter (2015) att verksamheterna nästan blivit ohållbara, vilket är 

något som fått regeringen att nu sätta hårdare press på Skolverket att förbättra situationerna och 

minska på barngrupperna. Eftersom att barngrupperna ser ut så som dem gör idag så undrar vi om och 

i så fall hur förskollärarna arbetar med att genomföra ett pedagogiskt arbete som går i linje med 

läroplanen? En nyskriven forskningsartikel tar upp hur problematiken kring barngruppens storlek i 

svenska förskolor idag beskrivs, här tas det upp hur förskollärare upplever begränsningar med att 

uppnå läroplanens mål och krav när antalet barn ökar (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 

2015, ss. 3-4). Många upplever en ökad press att inte hinna med att se varje enskild individ och känner 

sig otillräckliga, något som resulterar i att barnens inflytande och delaktighet minskar ju större 

barngruppen blir. De upplever att ju färre barn det är i gruppen desto enklare blir det att vara lyhörd 

gentemot barnens tankar, funderingar och att arbeta utifrån läroplanens riktlinjer (Pramling 

Samuelsson et.al 2015 ss. 10). Forskningsartikeln har fått oss att fundera över vilka förutsättningar 

som faktiskt ges i verksamheterna i relation till antalet barn i gruppen. Vilka svårigheter och 

begränsningar kan en förskollärare tänkas stöta på i verkställandet av det pedagogiska arbetet och 

möjligheten till att uppnå läroplanens mål? 

 

Vi har i den här uppsatsen, utifrån det ovan skrivna, valt att fokusera på problematiken med 

barngruppens storlek och ska genom ett läroplansteoretiskt perspektiv ta reda på hur förskollärare 

uttrycker sig vad gällande läroplanen och sitt arbete med barngrupper av olika storlek. Vi har valt att 

utgå från det läroplansteoretiska perspektivet eftersom att den berör begrepp som kan sättas i relation 

till hur en verksamhet kan påverkas. De begrepp som kommer att återkomma och användas i relation 

till perspektivet är formuleringsarenan, transformeringsarenan, realiseringsarenan samt ramfaktorer 

(Elfström 2013, ss. 33-34).  

 

Vi har som tidigare nämnt valt att fokusera på problematiken med barngruppens storlek och ska 

genom ett läroplansteoretiskt perspektiv och med hjälp utav ovan beskrivna begrepp undersöka 

insamlad data i form av transskript från intervjuer. Vi har valt att använda oss av intervjuer, eftersom 

att det är ett sätt att få kunskap om den enskilda individens upplevelser och hur just den personen 
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uppfattar, tolkar och känner inom ämnet som berörs (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34-35).  

M ed utgångspunkt i ovan beskrivna problem vill vi i den här uppsatsen undersöka hur (5) 

förskollärare uttrycker sig om vilka svårigheter och begränsningar som barngruppens storlek får för 

genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanens intentioner.  

Tidigare forskning 
 

Bakgrund 

 

Vi ska snart presentera vårt syfte och frågeställningar med denna studie, men först vill vi visa hur man 

tidigare har angripit frågan med barngruppens storlek i förskolan. Här följer först en historisk 

tillbakablick som fungerar som bakgrund för vår studie. 

   

Det var i början av 1900 talet som pedagogiska styrdokument för personal på förskolan utformades, 

man utvecklade här individuella handböcker och skrifter som bestod av mål, innehåll och hur man 

skulle gå tillväga i arbetet i barnträdgården (Vallberg Roth 2011, s. 18-19). Lärarinnorna i 

barnträdgården förstod det som att det var den tidens styrdokument. Från 1940-1950 talet fick 

förskolan pedagogiska råd och anvisningar då den överfördes till kommunen som blev en central 

tillsynsmyndighet. Under 1970/80 talet började socialstyrelsen ge pedagogiska anvisningar för 

förskolan i form av olika sorters program och en helhetsplan över hur arbetet skulle gå till.  År 1980 

började det pedagogiska styrdokumentet innehålla mål och riktlinjer, samt hur dessa mål skulle tänkas 

uppnås, 1990 blev förskolan en del i skolsektorn, och läroplanen utformades för ett sammanhållet mål 

och resultatstyrt utbildningsväsende (Vallberg Roth 2011 s. 18-19). Men det var inte förrän år 1998 

som den svenska förskolan fick sin första läroplan beslutad av regeringen, vid samma tillfälle började 

man även betona individen och den individuella utvecklingen. När läroplanen 2010 reviderades fylldes 

kriterierna under ämnesområdena kommunikation, matematik, teknik och naturvetenskap ut, något 

som la högre krav hos förskollärarna då deras ansvarsområden också utökades (Brodin & Renblad 

2014, ss. 307-308). Med de nya riktlinjerna kom även uppmaningen att aktiviteterna i förskolan skulle 

bygga på en god genomtänkt planering, dokumentation, uppföljning och utvärdering för att på så sätt 

förbättra kvalité och resultat av den orsaken att alla barn har rättigheter till en likvärdig utbildning 

(Brodin & Renblad 2014, ss. 308). Samtidigt som detta ska eftersträvas och uppfyllas så visar den 

reviderade läroplanen att man som förskollärare även ska hinna med att följa, dokumentera och 

utvärdera varje enskilt barn, här är det viktigt att belysa och ta hänsyn till barns olikheter, behov och 

kulturer (Brodin & Renblad 2014, ss. 308).  
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Tidigare och pågående forskning 

 

Tidigare forskning visar på att reaktionerna kring den nya revideringen varit många och olika men de 

förskollärare har reagerat på att det varit svårt att hinna det som begärs att se hela barngruppen och 

varje enskild individ samtidigt som kvalitén på avdelningen ska tas i konsideration (Brodin & Renblad 

2014, ss. 314). Denna reaktion har vidare lett till att det krävs kompetenta pedagoger, bra strukturer 

och organisation, rätt attityd och lika värderingar för att nå det läroplanen kräver (Brodin & Renblad 

2014, ss. 314-315). Förutom det så ligger stor vikt i att alla som arbetar inom enheten kan skapa en 

trivsam arbetsmiljö och ett gott samarbete på lika villkor där ett gemensamt språk kan utvecklas till 

allas fördel (Brodin & Renblad 2014, ss. 316). Förutom en reviderad läroplan med mål att sträva mot 

och utökade ansvarsområden att följa så har även barngrupperna i förskolan de senaste åren vuxit. Vi 

har studerat en artikel som tar upp problematiken kring barngruppens storlek i svenska förskolor idag. 

Med hjälp av intervjuer och en utgångspunkt i den utvecklingsekologiska systemteorin där samspel 

och kommunikation ligger i fokus för lärandet mellan människor, tas det upp hur förskollärare 

upplever begränsningar med att uppnå läroplanens mål och krav när antalet barn ökar (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 3-4). Många upplever en ökad press att inte hinna med att 

se varje enskild individ och känner sig otillräckliga, något som resulterar i att barnens inflytande och 

delaktighet minskar ju större barngruppen blir. De upplever att ju färre barn det är i gruppen desto 

enklare blir det att vara lyhörd gentemot barnens tankar, funderingar och att arbeta utifrån läroplanens 

riktlinjer (Pramling Samuelsson et al. 2015 ss. 10). 

 

Några viktiga faktorer som artikeln även tar upp när det gäller politiska beslut som ska fattas angående 

barngruppens storlek är hur barns olika levnadsförhållanden, livsvillkor och förskolans 

upptagningsområde ser ut. Man menar att om de organisatoriska villkoren skulle försämras är det 

barnen som har den sämsta ekonomin, samt de mindre sociala förutsättningarna som drabbas värst 

utav detta då områden där föräldrarna inte har så goda villkor drabbas hårdare av större barngrupper 

och mindre personal än vad förskolor som har föräldrar med bättre villkor gör (Pramling Samuelsson 

et al. 2015, ss. 2). Pramling Samuelsson (et al. 2015, ss. 2) hänvisar till Skolverkets utvärdering 2008 

som visar att storlekarna på barngrupperna idag ser ut som dem gör till stor del av ekonomiska skäl. 

Barngruppens utformning beror till viss del på åldern av barnen samt efterfrågan som görs av 

föräldrarna, enligt denna studie har personalens utbildning och kompetens inte lika stor betydelse. 

Skolverket tog som tidigare nämnts under år 2013 bort rekommendationen om femton barn per 

barngrupp och införde istället att alla beslut numera ska utgå ifrån barnens bästa (Pramling 

Samuelsson et al. 2015, ss. 2). Det innebär att det är upp till varje kommun hur man fattar beslut om 

barngruppens storlek och statistisk visar att genomsnittet i förskolan är 16,8 barn, men att 18 procent 

av barngrupperna hade fler än 20 barn vilket är en tydlig ökning de senaste åren (Pramling Samuelsson 

et al. 2015, ss. 2).  Förskolan har läroplanen som ett styrningsverktyg, där det anges riktlinjer för hur 

ett mål kan uppnås i en verksamhet, det är dock upp till förskolechefen att se till att verksamheten 

följer läroplanen och varje förskola kan utifrån läroplanen välja hur man ska tolka och på vilket sätt 

man kan utforma detta i sin verksamhet. Det är även upp till varje kommun vad man väljer att 

prioritera sin ekonomi till, vilket kan vara en viktig del då det kan bidra till hur genomförandet av 

förskolans verksamhet kan se ut (Pramling Samuelsson et al. 2015, ss. 2).  

 

Artikeln vill få fram att barngruppens storlek har en betydelse, ju fler barn desto större begränsningar 

för vuxna att se och ge varje enskild individ egen tid. Man tar även upp interaktionen barn-barn då 

man menar att deras utrymme kan begränsas i stora barngrupper, då alla barn inte kan vistas i samma 
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rum samtidigt eller har möjlighet att använda ett visst material, vilket kan leda till att vissa barn 

behöver välja en annan aktivitet än vad de egentligen vill göra, på grund av att utrymmet är för litet 

(Pramling Samuelsson et al. 2015, ss. 3). En internationell artikel vi studerat beskriver precis som 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan att den sociala relationen mellan barn-pedagoger och 

barn-barn i stora barngrupper kan bli begränsad när det gäller att skapa en god interaktion med 

varandra (De Schipper, Riksen-Walraven & Geurts 2006, ss. 862). De Schipper, Riksen-Walraven och 

Geurts (2006, ss. 862, 871) förklarar vidare att stora barngrupper bidrar till att det enbart blir 

barnpassning tillskillnad mot i små barngrupper där man som pedagog har möjlighet till att interagera 

med barnen och uppmärksamma alla barns behov.   

Syfte och frågeställningar  

 
Syftet är att undersöka hur förskollärare uttrycker sig om vilka begränsningar och svårigheter som 

barngruppens storlek får för genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. 

 

Frågeställningarna är: 

 

Vilka samband mellan barngruppens storlek och genomförandet av ett pedagogiskt arbete uttrycker de 

intervjuade förskollärarna? 

 Vad uttrycker förskollärare som den största svårigheten respektive möjligheten med stora respektive 

små barngrupper? 

 Vilka relationer mellan läroplanens intentioner och antalet barn i grupperna formulerar de intervjuade 

förskollärarna? 
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Teoretiskt perspektiv 

Vi har som tidigare nämnt valt att använda det läroplansteoretiska perspektivet i vår studie just för att 

perspektivet tar sitt fokus i de begrepp vi anser kommer att kunna hjälpa oss att få fram vårt syfte som 

är undersöka hur förskollärare uttrycker sig om vilka svårigheter och begränsningar som barngruppens 

storlek får för genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen.  

Det läroplansteoretiska perspektivet utvecklades av Urban Dahlöf och vidareutvecklades därefter av 

Ulf P. Lundgren under 1960 och 1970- talet (Elfström 2013, ss. 27). Perspektivet har därmed funnits 

med under en lång tid men nyttjades till en början bara i skolan (Dahlöf 1967; Lundgren 1979 i 

Elfström 2013, ss. 28). Det var inte förrän på 1980-talet som det introducerades och började studeras 

även inom den svenska förskolan, något som inträffade samtidigt som förskolan byggdes ut och blev 

en alltmer betydande samhällsinstitution. Den nya förändringen ledde även till att staten öppnade upp 

för diskussion om en förändrad syn på hur samhällsinstitutionerna, skola och förskola, skulle styras 

(Elfström 2013, ss. 28). 

Sammanfattningsvis kan det läroplansteoretiska perspektivet förklaras med Lundgrens ord som 

Vallberg Roth väljer att lyfta fram som ett sätt “att bygga upp en kunskap om hur 

utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss kultur” 

(Lundgren 1979, s. 20, här citerad av Vallberg Roth 2011, s. 10).  Hur varje samhälle ser ut 

ekonomiskt, socialt och kulturellt sett är även det en påverkande faktor för vilken kunskap, vilket 

lärande som återskapas och syns i våra läroplaner (Lundgren 1983 i Eriksson 2014, s. 27). 

Läroplansteorin kan med andra ord tänkas stå för hur vi själva har uppfattat världsbilden, och hur vi 

därefter valt att skapa den utifrån hur vi tolkar ett fenomen (Linde 2006, s. 9). För att kunna förmedla 

världsbilden så är det viktigt att man tänker igenom de tre grundfrågorna som teorin berör vilka är: hur 

målen ska formuleras, hur utväljandet ska gå till och hur organisationen av innehållet i utbildningen 

ska se ut (Vallberg Roth 2011, s. 10). Var för sig kan senare dessa frågor omvandlas till varsin 

läroplansfråga som i didaktiken kan utgöra en betydande del (Vallberg Roth 2011, s. 10). Elfström 

(2013, s. 34-35 ) förklarar hur perspektivet tar upp hur staten sätter ramar för verksamheten, men tar 

även upp att det finns stor möjlighet att själv kunna utforma sin egna pedagogiska verksamhet, då det 

är en tolkningsfråga, hur man själv väljer att tolka statens framförande och vad man vill fokusera på i 

sina egna verksamheter.  

 

Läroplansteori  

Sett ur ett svenskt sammanhang så har begreppet läroplan haft en väldigt tydlig betydelse (Eriksson 

2014, s. 27). Läroplanen kan ses som en produkt skapad av samhället och dess teori om läran speglar 

samhällets uppfattning om vad som ses som viktiga kunskaper vid en specifik tidpunkt (Vallberg Roth 

2011, s.10). Lundgren (i Eriksson 2014, s. 27) uttrycker att läroplansteorin uppstår och formas i ett 

visst samhälle under en viss tidpunkt. Det kan vara skolans mål, innehåll och dess kommunikationssätt 

som skrivs in i läroplanen. Det som skrivs ned här menar Lundgren (i Eriksson 2014, s. 27) kan bero 

på olika sociala, ekonomiska och även kulturella faktorer i samhället, samhällsfaktorer som kan ha en 

betydande roll när det gäller urvalet till utformningen av läroplanen. Läroplanen används idag som ett 

styrdokument där mål och innehåll från verksamheten utformas (Eriksson 2014, s. 27).  

Läroplansteorin som vi valt att tolka vår studie utifrån, har olika så kallade arenor som kan komma att 

påverka en förskoleverksamhet (Dahlberg, Lundgren & Åsen i Eriksson 2014, s. 28). Dessa arenor 
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benämns som formulerings-, transformerings- och realiseringsarenan, det är igenom dessa arenor som 

innehållet i en verksamhet produceras på en statlig, kommunal och lokal nivå (Linde 2006, s.6). Dessa 

arenor har många olika aktörer som kan komma att påverka urvalet av innehållet i verksamheten 

(Lindensjö & Lundgren 2000 i Eriksson 2014, s. 28). Formuleringsarenan är en arena där urvalet och 

organiseringen av innehållet i verksamheten sker, till exempel kan urvalet handla om vilka ämnen som 

ska studeras, vad de ska innehålla eller vilka mål som ska uppfyllas (Linde 2006, s. 19; Eriksson 2014, 

s. 28). Det är i formuleringsarenan som förskoleverksamhetens innehåll bestäms, vilka strävansmål 

och riktlinjer som ska finnas i läroplanen. Den andra arenan är transformeringsarenan, här ska dessa 

inriktningar, mål och riktlinjer väljas att tolkas av bland annat förskolläraren, som sedan bestämmer 

hur verksamheten ska bedrivas (Linde 2006, s. 48, 56). Den tredje arenan är realiseringsarenan, det 

är i denna arena som dessa mål och inriktningar ska utföras. Förskollärarnas uppgift blir härmed att 

försöka genomföra dessa läroplansmål i verksamheten (Eriksson 2014, s. 28). Hur genomförandet 

tillslut sker kan se olika ut beroende på vad för sorts hinder som kan tänkas dyka upp längs med vägen 

(Eriksson 2014, ss. 29). Dessa hinder benämns som ramfaktorer och står för vad i genomförandet 

som är möjligt och inte möjligt att genomföra beroende på vilka förutsättningar som ges i 

verksamheten och kan innehålla allt ifrån hur barngruppen ser ut till hur ett pedagogiskt innehåll är 

organiserat (Eriksson 2014, ss. 29). 

De fyra viktigaste begreppen inom denna teori som vi här ovan har markerat kommer stå till grund för 

vår analys tillsammans med tidigare och pågående forskning. Vår förhoppning är att dessa begrepp 

kommer ge en bra grund till våra frågeställningar, då vi vill undersöka vilka relationer mellan 

läroplanens intentioner och antalet barn i grupp förskollärarna uttrycker, samt vilka svårigheter eller 

möjligheter som kan uppkomma i vardagen och hur pedagogerna sedan väljer att arbeta med detta i 

verksamheten. Vi kommer nu att beskriva dessa arenor mer ingående för er.  

Formuleringsarenan: Det är här som formuleringen av förskolans läroplan sker på en övergripande 

nivå med regeringen och riksdagen som huvudmän. Här sker diskussioner kring urvalsprocesser om 

vilka olika mål, ämnen och ansvarsområden som ska formuleras och synliggöras i 

förskoleverksamheterna (Elfström 2013, ss. 35, 37). Det är också i den här arenan som regeringen och 

riksdagen bestämmer om finansieringen alltså vilka ekonomiska tillgångar varje förskola har att utgå 

ifrån i arbetet med att möjliggöra införlivandet och genomförandet av läroplanens mål och riktlinjer i 

verksamheten (Linde 2006, s. 43-44). Det gäller att rätt bidrag ges så att förutsättningarna för 

pedagogerna blir till en positiv fördel i det arbetet (Linde 2006, s. 43-44).     

Transformeringsarenan: Vid den här arenan är det upp till varje pedagog att tolka det som står i 

läroplanen och hur man sedan vill införliva dessa mål i sin egen verksamhet, och det är när dessa 

tolkningar diskuteras som läroplansmålen blir till riktlinjer och pedagogiska mål (Elfström 2013, ss. 

34). Denna arena kan man säga visar på vilka förutsättningar varje förskola faktiskt har när det gäller 

de sociala, ekonomiska och kulturella faktorerna som kan påverka hur man transformerar 

läroplansmålen in i verksamheten, vilket gör att det går att säga att transformeringsarenan belyser 

verklighetens komplexitet (Elfström 2013, ss. 34-35). 

Realiseringsarenan: Det är här som pedagogerna väljer hur dessa läroplansmål sedan ska gestaltas 

och arbetas med i praktiken (Elfström 2013, ss. 34). Hur man väljer att gestalta detta kan se olika ut 

beroende på vad för utbildning man har, hur man ser på traditioner gällande barn- och kunskapssyner, 

om synen hos de inblandade pedagogerna är olika så kan det påverka hur arbetet med uppdraget, 

kunskapen, lärandet och utvecklingen kommer att realiseras (Elfström 2014, ss. 35). Detta medför att 

det är av stor betydelse att dessa diskuteras med samtliga inblandade så att verksamheten enklare kan 

utföras och flyta på (Elfström 2014, ss. 35-36).    
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Ramfaktorer: Det är inte alltid ett enkelt arbete att realisera det pedagogiska uppdraget i 

verksamheterna, då det finns hinder som kan tänkas komma i vägen för arbetet, så kallade ramfaktorer 

(Eriksson 2014, ss. 29). Dessa faktorer står för vilka förutsättningar pedagogerna har för att kunna 

gestalta det pedagogiska arbetet och målen i praktiken på bästa sätt (Eriksson 2014, ss. 29). Vilka sorts 

förutsättningar detta kan komma att handla om, kan bero på allt från vilken sorts barngrupp man har, 

om det är många barn i behov av stöd eller liknande samt hur mycket möjlighet man har tidsmässigt 

för att kunna utföra sina mål (Eriksson 2014, ss. 29-30). Den ekonomiska biten kan vara en 

förutsättning då denna kan göra att pedagogerna får det mer begränsat, när det gäller det 

organisatoriska såsom personaltäthet, barngruppsstorleken eller det fysiska såsom utrymme, något som 

kan leda till att man därmed inte har samma möjlighet till att fullfölja realiseringsarenan och 

transformeringsarenan på det sätt man vill (Eriksson 2014, ss. 30). 
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Metod 

 
Intervjuer 

 

Efter att ha studerat tidigare och pågående forskning där intervju varit den främsta metoden att 

använda sig utav för att samla in data så anser vi att den skulle passa bäst även i vår studie. Vi vill 

genom intervjuer och ett läroplansteoretiskt perspektiv undersöka hur förskollärare uttrycker sig om 

vilka svårigheter och begränsningar som barngruppens storlek får för genomförandet av ett 

pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. Vi anser att vi genom intervjuer kan få svar på detta 

eftersom att den valda metoden ger oss möjligheter till att få en inblick om vilka förhållanden som 

råder i just deras sociala miljö (Eriksson- Zetterquist & Ahrne 2015, s. 34-35). Metoden ger även 

möjligheter till att synliggöra enskilda människors upplevelser och känslor, något som är vår tanke 

med denna studie att fånga upp, hur varje enskild förskollärare uppfattar storleken på barngruppen, 

och hur just hen arbetar med det eventuella problem som kan uppstå (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 34). Eventuella problem som kan uppstå kan också benämnas som ramfaktorer. Vi tänker oss 

att intervjun kommer att kunna bidra med att synliggöra dessa ramfaktorer utifrån förskollärarnas egna 

uppfattningar kring vilka faktorer som kan påverka deras pedagogiska arbete sett i förhållande till 

barngruppens storlek men dessutom på vilket sätt dessa kan påverka. Det är som tidigare nämnts i 

beskrivningen av det läroplansteoretiska perspektivet, förskollärarna som bestämmer hur arbetet med 

att transformera och realisera läroplanen ska se ut, vilket gör det viktigt att synliggöra deras 

ståndpunkt, eftersom att den teori vi valt tar upp olika faktorer som kan påverka den pedagogiska 

verksamhetens innehåll. Genom att intervjua så får man möjlighet att komma åt de erfarenheter och 

egenskaper som möjligtvis kanske inte skulle visa sig annars i andra metoder, gör du en väl 

genomtänkt intervju kan det öppna upp för många nya mer givande konversationer som vidare kan 

leda till både bredare och djupare svar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s.48).  

 

Hur nära man har möjlighet att komma den som intervjuas beror på hur man valt att formulera sina 

frågor och hur man sedan väljer att ställa dem, det är viktigt att frågorna är öppna i sina formuleringar 

så att fler svarsalternativ blir möjliga och att våra egna åsikter inte speglas i varken formuleringen eller 

i konversationen, om den intervjuade inte skulle dela likadana åsikter som oss (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2011, s. 46-48). Sättet man uttrycker sig på måste tänkas igenom, det gäller att ha ett mjukt och 

nyfiket tonläge där intresset för den intervjuades tankar och åsikter lyser igenom (Eriksson Zetterquist 

& Ahrne 2011, s. 46-48). Vi är trots allt där för att vi är intresserade av den intervjuades synvinklar om 

de problem vi vill undersöka, så ett öppet förhållningssätt hjälper oss i rätt riktning (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 47). Även om intervjuer ses som ett självklart val i vår studie så krävs det 

ändå en del förarbete av oss som intervjuare där ständiga reflektioner kring tillvägagångssättet 

diskuteras. I många fall uppfattas att bli intervjuad med en skräckblandad förtjusning, då det kan ses 

som en skrämmande och pressande situation att befinna sig i. Det är därmed av stor betydelse att man 

som intervjuare kan skapa en bra och trygg kontakt med den som ska bli intervjuad för att på så sätt 

enklare få tillgång till de svar man söker (Eriksson Zetterquist & Ahrne 2011, s. 46-47).  

 

Under våra intervjuer kommer vi att använda oss av inspelningsteknik, där vi får samtalet inspelat vid 

godkänt samtyckte, vi kommer även att anteckna under tiden med penna och papper som är en 

grundläggande teknik som kan vara till en fördel eftersom att vi är två personer som gör intervjun, då 
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man kan komplettera varandras anteckningar eller inspelningar om det skulle behövas (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 51). Anteckningar är alltid ett bra komplement till inspelning, då man 

kan uppmärksamma gester, miner eller annat som av någon anledning inte hördes på inspelningen. Det 

kan även vara delar där den intervjuade personen inte vill bli inspelad, då får man pausa inspelningen 

och föra ned de delarna av samtalet skriftligt (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 50).   

Urval och avgränsningar 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42) förklarar att när man i sin urvalsprocess ska välja ut 

informanter som i vårt fall är intervjupersoner, är det ofta den forskningsfråga man har som är 

avgörande för vilken grupp av människor man vänder sig till och är intresserad av att intervjua. Ett 

urvalskriterie kan exempelvis vara att gå efter utbildning (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2011, s. 42), 

något som vi gjorde i vårt sökande efter intervjupersoner. I vår studie intervjuade vi fem stycken 

informanter, vi ansåg att detta antal räckte för att göra studien trovärdig då våra informanter gav oss 

utförliga och varierande svar för att kunna analysera studiens syfte och frågeställningar. Vi valde 

enbart att vända oss till förskollärare av den anledningen att de har det övergripande ansvaret när det 

gäller att arbeta enligt läroplanen, och se till att det finns en fungerande pedagogisk verksamhet. Att 

enbart göra den fokuseringen var självklar, då vi kände att det skulle ge oss möjligheten till att komma 

närmre en förståelse för hur förskollärarna själva upplever de eventuella motgångar eller utmaningar 

som i vardagen kan ske i verksamheten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42) påpekar att det 

är av stor betydelse att rätt personer väljs ut så att trovärdigheten till studiens resultat stärks.   

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

 

I studien har det ingått fyra kvinnliga och en manlig förskollärare, där fyra av de intervjuade arbetar på 

avdelningar med de äldsta barnen och den femte på en avdelning med de yngsta. Förskollärarna 

kommer från tre olika förskolor som ligger spridda i två olika kommuner med närhet till Stockholm. 

Vi kommer här nedan att göra en kort beskrivning av de förskollärare som medverkat i vår 

undersökning och kommer att benämna dem som 1, 2, 3, 4 och 5 för att inte avslöja deras identitet. De 

tre första förskollärarna som beskrivs arbetar på samma förskola. 

 

Förskollärare 1 arbetar på en kommunal förskola med fem åldersuppdelade barngrupper och har 

arbetat som förskollärare i tre år.  

Förskollärare 2 arbetar på en kommunal förskola med fem åldersuppdelade barngrupper och har 

arbetat som förskollärare i trettiotvå år.  

Förskollärare 3 arbetar på en kommunal förskola med fem åldersuppdelade barngrupper och har 

arbetat som förskollärare i tjugotre år.  

Förskollärare 4 arbetar på en kommunal förskola med tre åldersuppdelade barngrupper och har arbetat 

som förskollärare i sjutton år.  

Förskollärare 5 arbetar på en kommunal förskola med fem åldersuppdelade barngrupper och har 

arbetat som förskollärare i ett och ett halvt år.  
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Genomförande 

 
När vi, som ovan beskrivits i urvalsprocessen, bestämt oss för vilken grupp av människor vi ville 

intervjua, alltså förskollärare, läst på om ämnet vi ville studera och bestämt oss för vilken metod och 

teori vi skulle utgå ifrån, så tog vi nästa steg i processen, att hitta förskollärare som ville ställa upp. Vi 

började med att tillsammans söka på olika kommunala förskolor, vi ville helst ha olika förskolor i 

olika kommuner, samt olika avdelningar för att kunna ge studien ett rättvist underlag. Vi mailade flera 

olika förskolor där vi skrev lite kort information om vad syftet med vår studie var och frågade om det 

möjligtvis fanns ett intresse av att ställa upp och bli intervjuad. Dagarna gick och efter en vecka utan 

något svar blev vi tvungna till att tänka om, och valde istället att ringa till förskolorna, specifikt till 

förskolecheferna som då bad oss att skriva ett mail om studiens syfte, så att de kunde vidarebefordra 

det till sina förskoleenheter. Det visade sig vara en mer effektiv metod och vi fick svar direkt från 

några medan andra skulle återkomma snarast, vilket de också gjorde. Vi fick ganska snabbt tag i fem 

förskollärare, som vi därefter vidarebefordrade vårt samtyckesbrev till, som vid den tidpunkten blivit 

godkänt av vår handledare, där kontaktinformation till oss, vår handledare och information om syfte, 

metod, tid samt regler om god forskningssed stod samlat. Därefter kom vi överens om dag och tid att 

träffas. Vi gick efter Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 46) rekommendation om att dela upp 

intervjuerna och inte intervjua mer än max fyra förskollärare per dag, vi verkställde detta genom att 

dela upp intervjuerna på två dagar, där vi först intervjuade de tre förskollärarna som arbetade på 

samma förskola ena dagen och de två andra dagen efter. 
 
Innan vi åkte till platsen för våra intervjuer testade vi att intervjua varandra för att se att 

inspelningstekniken fungerade som det skulle, samt hur nära telefonen behövde ligga på bordet för att 

ljudvolymen skulle höras så bra som möjligt. Intervjuerna hölls dagtid och ägde rum ute på 

förskolorna för att göra det så smidigt som möjligt för förskollärarna att komma iväg till samtalet men 

även för att det var en miljö förskollärarna kände sig hemma och trygga i. Intervjuerna skedde i ett 

angränsande rum intill personalrummet, där vi fick möjlighet att sitta ostört, utan ljud eller 

distraherande ting och vi upplevde att valet av att sitta i ett angränsande rum intill personalrummet 

bidrog till en mer avslappnad och lugn miljö (Löfgren 2014, s. 149). Innan vi började intervjua såg vi 

till att samtyckesbrevet var signerat samt frågade om det fanns något de kände var oklart kring själva 

brevet eller om dem hade några andra allmänna frågor. Vi klargjorde även återigen innan vi satte igång 

att vi kommer att spela in och att det är konfidentiellt. Vi valde båda två att medverka vid alla 

intervjuer, ett medvetet val vi gjorde då vi ansåg att det kunde ge oss en bättre överblick av insamlade 

data och dels för att vi båda två då kunde ha kontroll på hur intervjuerna artade sig. Vi delade upp 

intervjuerna genom att ställa varannan fråga till förskollärarna samtidigt som båda förde anteckningar 

och spelade in under tidens gång. Vem som ställde vilken fråga varierade från gång till gång men 

ordningen bestämdes alltid innan förskollärarna kom in i rummet. Vi märkte att det visade sig vara 

något positivt att båda spelade in alla intervjuer, då ett problem vi stötte på under processen var att 

tekniken krånglade för en av oss under vår sista intervju, något som resulterade i att denne bara 

lyckades få med små korta inspelningar utav intervjun men detta kunde då räddas upp av att den 

andres inspelning fungerande. 
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Efter intervjuerna transkriberade vi, man behövde pausa sin inspelning och skriva vartannat, då man 

inte hann med att föra ned allt skriftligt som sades på en gång. Vi delade upp transkriberingarna 

mellan oss för att det skulle gå effektivt eftersom detta skulle göras relativt snabbt efter att intervjuerna 

har ägt rum, då det som sades fortfarande är färskt i minnet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

53).  Efter detta gick vi vidare till att välja vilken sorts analysmetod vi skulle utgå ifrån, vi valde 

kvalitativ analysmetod, där vi i relation till våra begrepp analyserade våra intervjuer för att försöka 

hitta mönster som i slutändan skulle kunna ge oss ett relevant och intressant material att diskutera 

utifrån.  
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Databearbetning och analysmetod 
 

Nästa steg i processen som då alltså var transkriberingen, gjordes ganska så snabbt efter att 

intervjuerna var avklarade eftersom att vi då hade allt färskt i minnet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

2015, s. 53). Vi märkte också här precis som Back och Berterö (2015, s. 152) beskriver att det var ett 

ganska tidskrävande arbete, mer tidskrävande än vad vi från början trott. För att underlätta arbetet 

något så började vi med att dela upp intervjuerna mellan oss, där vi bestämde vem som skulle 

transkribera vilka. Transkriberingen av intervjuerna gjordes ordagrant, det talade språket redigerade vi 

enbart om otydligheter eller meningsbyggnader infann sig som kunde bidra med oförståerligheter 

eftersom att vi ville ge en så tydlig och korrekt bild av det våra informanter uttryckte, (Öberg 2015, s. 

63) därför valde vi att ha kvar en del av informanternas talspråk. De uttalanden som inte på något sätt 

berörde våra frågeställningar valdes bort. Under transkriberingen tog vi en intervju i taget som vi 

noggrant lyssnade igenom, samtidigt som vi skrev ner det de sa på datorn. Vi fick vid flera tillfällen 

pausa inspelningen för att hinna skriva ner det som sagts och för att få möjlighet till att lyssna igen då 

det inte alltid var enkelt att hinna uppfatta det som sades. När en intervju var färdigtranskriberad 

lyssnade vi igenom den från början till slut två gånger för att försäkra oss om att vi inte missat eller 

missuppfattat något hos våra intervjupersoner. Därefter organiserade vi svaren genom att lägga in dem 

under den fråga de tillhörde för att på så sätt kunna få en bra överblick men också för att underlätta för 

oss när vi sedan skulle leta efter likheter och skillnader i de olika förskollärarnas svar.  

 

När det var dags att analysera data, valde vi att utgå ifrån en kvalitativ analysmetod med fokus på 

utvalda begrepp inom det läroplansteoretiska perspektivet. Dessa utvalda begrepp var formulering-, 

transformering- och realiseringsarenan samt ramfaktorer.  Kvalitativ forskning kan ses som en process 

där forskaren undersöker sitt datamaterial, som i vårt fall var våra intervjutranskriptioner och 

anteckningar, för att sedan komma fram till ett resultat (Fejes & Thornberg 2015, s. 34-35). I denna 

metod söker man efter ett mönster, vilket vi i vår studie var ute efter att synliggöra, alltså hur de olika 

förskollärarna uttryckte sig om vilka svårigheter och begränsningar som barngruppens storlek kunde få 

för genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. Vi hoppades på så sätt att 

kunna se ett mönster utifrån det våra intervjuade förskollärare uttryckte. Ett mönster söker man efter i 

en kvalitativ analysmetod för att få möjlighet till att upptäcka det som utmärker sig i de svar 

informanterna gav, så som skillnader och likheter, för att sedan finna förklaringar till det som utmärker 

sig, (Fejes & Thornberg 2015, s. 34-35) något vi gjorde genom att se svaren i relation till både tidigare 

forskning och våra valda teoretiska begrepp. Vi behövde dessutom upptäcka ett mönster från våra 

informanter för att kunna analysera de svar vi fick, vilket vi fann, då det var ganska många likheter i 

svaren men även många skillnader när vi väl jämförde med tidigare forskning. Utmaningen i denna 

metod kan vara att få fram det relevanta ur en stor mängd data, därför valde vi att tematisera våra 

intervjutranskriptioner efter våra frågeställningar, en tematisering som visade sig vara effektiv i 

synliggörandet av likheter och skillnader (Fejes & Thornberg 2015, s. 16, 35). När rätt svar var 

inklistrat under rätt frågeställning så började vi med att analysera en frågeställning i taget, för att göra 

det så enkelt och smidigt som möjligt i synliggörandet av likheter och skillnader i det förskollärarna 

uttryckte.  

 

För att slutligen strukturera våra analyser och visa hur olika saker hänger samman valde vi att använda 

oss av en metod inom den kvalitativa analysmetoden som är modellering, där man analyserar begrepp 

i relation till de data man har, för att skapa en teoretisk argumentation (Fejes & Thornberg 2015, s. 

37). Med metoden modellering kan man säga att det är begreppen som talar och på vilket sätt de talar 
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kan variera beroende på hur de lyfts fram och i vilket sammanhang (Fejes & Thornberg 2015, s. 28, 

37) vilket vårt nästa steg var i bearbetningen av data. Vi valde som tidigare sagts att analysera data 

genom att tematisera den för att därefter utgå från våra teoretiska begrepp för att på så sätt precis som 

Fejes och Thornberg (2015, s. 28, 37) beskriver finna en koppling mellan begreppen och det datan 

berättar för oss.   

Forskningsetiska överväganden 

  
Det finns tre viktiga forskningsetiska regler att följa för att studien ska anses vara etiskt försvarbar 

förklarar Vetenskapsrådet (2011, ss. 18) och dessa regler handlar främst om vad forskaren innan, 

under och efter studien förväntas att göra. Regler som vi under studiens gång tagit i beaktande. Innan 

vi kunde börja med våra intervjuer ringde vi runt till förskolechefer där vi presenterade oss själva och 

varför vi ringer. Vi berättade om vad som gällde och vilket syfte vi hade med våra intervjuer. När 

förskolecheferna gett oss sitt godkännande, mailat ut till sina enheter och vi fått kontakt med 

förskollärare skickade vi iväg ett informations och samtyckesbrev till dem. I brevet informerade vi hur 

lång tid intervjuerna skulle tänkas ta och att inspelning skulle äga rum. Vi informerade dessutom att 

deras uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt och att de när som helst har möjlighet att avbryta 

sin medverkan (Löfdahl 2014, s. 36-37).  
 
Innan intervjun var vi tydliga med att se till så att vi hade ett signerat samtyckesbrev (Löfdahl 2014, s. 

37), samt upprepade om det var några oklarheter och återigen förtydligade att vi skulle använda oss av 

inspelningsmetod innan vi började, då en tydlighet när det gäller informerat samtycke är en 

grundprincip, eftersom att det handlar om ett förtroende sinsemellan (Öberg 2015, s. 62). I en 

intervjusituation är det viktigt att ha de etiska aspekterna i åtagande, man ska vara empatisk och ha en 

förståelse för den man intervjuar (Öberg 2015, s. 61). Något vi också hade men även visade genom att 

möta förskollärarna med respekt och ett trevligt bemötande för att på så sätt få den intervjuade att 

känna sig trygg med situationen (Öberg 2015, s. 61). Har man som forskare lyckats skapa en trygg 

miljö kan svaren utifrån deras egna erfarenheter bli mer utvecklande. Löfdahl (2014, s. 37) förklarar 

vidare att en sådan fördjupning också kan bero på om intervjun görs i grupp eller enskilt och menar att 

man som informant kan bli påverkad av andras åsikter, samt drabbas av rädsla över att inte våga 

uttrycka sig när andra är med, speciellt om det forskaren är ute efter är ens egna upplevelser och 

erfarenheter. Därför valde vi att göra våra intervjuer enskilt, då vi ville ge förskollärarna möjligheten 

till att känna sig trygga att tala utifrån egna personliga upplevelser och erfarenheter. Vi la även fram 

våra frågor på ett öppet sätt för att inte få den vi intervjuade obekväm med situationen (Eriksson-

Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 45) eller för att på något sätt påverka genom att framföra vad vi själva 

hade för åsikter i frågan. Det är vårt ansvar som forskarstudenter till den här studien att se till att en av 

de allra viktigaste etiska aspekterna tillgodoses, att både de intervjuade och området förskolan ligger i 

garanteras avidentifiering, därför valde vi att presentera förskollärarna med siffror, för att skydda 

deltagarnas integritet (Öberg 2015, s. 62; Vetenskapsrådet 2011, s. 67) och det enda vi skrivit om 

förskolans område, är att förskolorna ligger i närheten av Stockholm.     
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Studiens kvalitet 

 

I genomförandet av denna studie har det mesta fungerat bra och vi har inte stött på några större 

problem. Den enda motgången vi hade var när en av våra inspelningstekniker under den sista intervjun 

tekniskt började krångla, något som resulterade i att enbart små snuttar av den intervjun spelades in. Vi 

var till en början oroliga att vi skulle gå miste om denna intervju något som skulle resultera i att 

studien inte skulle lyckas hålla den kvalité vi var ute efter. Men som tur var så räddades denna 

motgång upp av att den andres inspelningsteknik fungerade eftersom att vi båda spelade in intervjun. 

Valet av metod var av två skäl ganska självklart. Det ena skälet var att vi bara hade två veckor på oss 

att samla in data och vid ett sådant tillfälle så är intervjuer det bästa att använda sig utav då den så som 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 54) förklarar går relativt snabbt att genomföra men att den 

fortfarande kan ge studien ett brett material. Då tiden för datainsamlandet var begränsat hade studiens 

kvalitet påverkas negativt om våra intervjupersoner inte hade möjlighet att ställa upp under denna 

tidsperiod. Det andra skälet var att vi ansåg att det passade oss bäst just för att den skulle ge oss 

möjlighet till att ge oss de svar vi var ute efter, alltså hur varje enskild förskollärare uttrycker sig om 

barngruppens storlek och vilka svårigheter eller begränsningar en stor barngrupp kan medföra i 

genomförandet av ett pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. Vetenskapsrådet (2011, s. 40) 

belyser till stor del att den metod man väljer att använda i sin studie ska kunna motiveras för att visa 

att den kan möjliggöra svar på det som undersöks, något vi anser att vi lyckats med, då en av 

intervjuns styrkor, som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015, s. 53) poängterar, är att synliggöra 

andra personers upplevelser och erfarenheter så som de själva upplever det. Precis som beskrivits här 

ovan så var det just förskollärarnas egna synvinklar kring vårt syfte och frågeställningar som vi var ute 

efter och som vi också lyckades få tag i. Om det varit en större studie och om tiden hade räckt till 

skulle vi i så fall valt att lägga till observationer som ett komplement till det metodval vi har nu, 

intervju. Med hjälp av observationer att vi kunnat få en överblick över hur det faktiskt ser ut i 

verksamheterna och om det ser ut så som förskollärarna själva uttrycker sig. Nu har vi bara deras ord 

att förlita oss på, då intervjuer har som nackdel att ge en begränsad bild av det som studeras (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne 2011, s. 57). Att observera hade gett oss en möjlighet att med egna ögon få 

uppleva förskollärarnas handlingar och se om det överensstämmer med det som de själva uttrycker i 

intervjuerna. Vi ansåg dock att detta inte skulle ha någon betydande roll för just vår studie och det vi 

ville studera, alltså förskollärarnas egna upplevelser och erfarenheter men om vi tagit denna studie 

vidare anser vi att observationer hade varit det självklara valet att få agera komplement.   

 

Ordet tillförlitlighet står för betydelsen av förmågan att resultatet av en studie kan bli likadan vid 

ytterligare undersökningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 103). Då vi enbart haft 

fem enskilda intervjuer så kan vi inte säga att det är tillräckligt för att generalisera resultatet eller med 

säkerhet kunna säga att resultatet skulle bli likadant om vår undersökning görs om med fem andra 

förskollärare. Om vi skulle vilja nå högre tillförlitlighet hade vi behövt göra en större studie med fler 

intervjuer och fler förskolor. Men det finns däremot ingen metodmässig anledning att resultaten eller 

kvalitén skulle skilja sig från vårt vid en liknande studie. Eriksson Barajas (et.al 2013, s. 105) menar 

att giltigheten håller så länge det som var menat att undersökas faktiskt har undersökts, något vi anser 

att vår studie gjort. Våra frågeställningar och de svar vi fått på intervjufrågorna har tillsammans 

bidragit till en vidgad förståelse för det syfte som studien utgått ifrån.    

 

Vetenskapsrådet (2011, s. 44-45) lyfter fram att det är viktigt som forskare att ha ett öppet 

förhållningssätt då resultatet annars kan påverkas. Vi har varit väldigt noggranna med att lägga vår 
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förförståelse och våra åsikter åt sidan i varje del av genomförandet av denna studie för att inte på något 

sätt styra resultaten åt ett visst håll. Vi utformade till exempel öppna intervjufrågor och var noggranna 

med att inte ställa några ledande följdfrågor i intervjuerna, för att inte påverka förskollärarna.   

Resultat och analys 

 
Resultat 
Här nedan kommer våra resultat att presenteras. Vi har valt att tematisera resultaten utifrån våra 

frågeställningar (som vi valt att ha som rubriker) för att tydligt visa vilka svar som tillhör vilken fråga 

men också för att tydliggöra analysen som följer i avsnittet efter. 

 

Samband mellan barngruppens storlek och genomförandet av ett 

pedagogiskt arbete 

 

När frågan om hur förskollärarna ser på sambandet mellan barngruppens storlek och genomförandet av 

ett pedagogiskt arbete kom upp var det många som gav liknande svar. Vi kunde inte se några större 

skillnader i svaren från våra informanter, de flesta var överens om att det handlade om en 

organisationsfråga, där planering var ett viktigt inslag för att få det att fungera och menade att det 

också gäller att kunna anpassa verksamheten efter hur det ser ut.  

 

Förskollärare 2: ”Det är ju en organisationsfråga, hur vi organiserar vårt arbete och det gör vi igenom 

att dela barnen i mindre grupper. Det behöver vi göra, så det är en organisationsfråga tycker jag. Men 

det krävs en bra planering och organisation.”   
 

Förskollärare 4: ”Nej, tycker inte det påverkar innehållet, dock får man lägga upp det på ett annat sätt 

när man har många barn. Att man delar upp barnen och gör aktiviteter med färre barn åt gången, om 

man har 15 stycken kan man köra 5 barn i tre olika grupper. Anpassa verksamheten lite. Vi brukar ha 

tre olika grupper, det spelar ingen roll hur många barn man har, gör ändå samma saker.” 

 

Många värdesatte möjligheten till att dela barnen i mindre grupper ganska högt eftersom att det då 

bidrog som förskollärare 2 uttryckte det, till ett helt annat lugn, där barnen kan koncentrera sig mycket 

längre. Förskollärare 1 menar att det är värdefullt just för att barnen verkligen får möjlighet till att 

både prata och träna att lyssna till varandra. Men att kunna dela upp barnen i mindre grupper hänger 

inte enbart bara på organisationen utan även på hur många pedagoger man är.  

 

Förskollärare 1: ”Vi är 4 pedagoger så vi har ju möjlighet att dela upp gruppen väldigt mycket å det är 

ju väldigt positivt för oss, på förmiddagen jobbar vi i smågrupper med 4-5 barn och efter lunch så går 

hälften av barnen ut, så då är det bara halva gruppen som är inne. Sen så är vi väldigt flexibla också 

och försöker hitta lösningar dom gångerna vi inte är fyra, att man ändå låter en grupp då ha, då kanske 

vi väljer att vi har två smågrupper inne och sen en större grupp ute och man är ensam pedagog ute just 

för att vi tycker det är så värdefullt det här arbetet med mindre grupper.”  
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Förskollärare 5: ”Barngruppens storlek är inte alltid det största dilemmat, utan när folk är borta är 

problemet, då märker vi att vi har en stor barngrupp. Om någon är sjuk kan man inte komma iväg 

därför blir då en större barngrupp till en nackdel.” 

 

Förskollärare 5 förklarar dock att om man skulle vara färre än vanligt i en stor barngrupp så får man 

försöka göra det bästa av situationen men menar att saker blir lidande.  

 

Svårigheter respektive möjligheter med stora barngrupper 

 

När frågan ställdes till respektive förskollärare så svarade förskollärare 3 att hen inte ville benämna det 

som svårigheter utan hellre som utmaningar och menade att man måste se på barngruppen, arbeta 

utifrån det och göra det bästa av det. Den resterande majoriteten av förskollärarna gav dock ett svar på 

att de största svårigheterna var att hinna med att se alla barn och ge dem det talutrymme de behöver 

och har rätt till. Många kände att de vissa gånger kunde känna sig otillräckliga i stora barngrupper när 

det gällde att se det individuella barnet och inte förbise någon.   

 

Förskollärare 1: ”Alltså svårigheten när man har en stor barngrupp är ju att barnen ska få talutrymme 

och det här att man ska träna på att lyssna till varandra att det kan ju bli svårt.”  

 

Förskollärare 2: ”Det är klart ljudnivån är ju hög om vi alla är närvarande samtidigt. Å sen att vid 

morgonsamlingen har vi ju allihop tillsammans och där är det ju liksom, alla vill prata, å sen har vi ju 

dem barnen som är otroligt pratglada som tar otroligt mycket språkligt utrymme från dem andra å sen 

behöver vi lyfta dem barnen som är lite tystlåtna som inte har kommit så långt i sin språkutveckling.”  

 

Förskollärare 5: ”Svårigheterna, att alla ser alla barn vilket är svårt när det är många barn, inget barn 

ska bli bortglömt på något sätt. Men svårigheten är barns inflytande att kunna påverka sin egen 

situation.”  

 

Förskollärare 2 här ovan poängterade dock att det inte behöver vara negativt med stora barngrupper 

utan menar att det beror på vilka barn man har i barngruppen istället. Du kan ha en stor barngrupp men 

med självgående barn som funkar och är nyttiga för varandra. Men om det däremot finns barn i behov 

av stöd i gruppen så kan det vara tungt med många barn. Något som fler förskollärare även uttryckte, 

att barn i behov av stöd kan ha oturen att hamna i skymundan eftersom att det blir fler behov som 

måste tillgodoses, något som kan resultera i att de barn som behöver extra stöd kanske inte får just det 

stöd han eller hon faktiskt behöver. 

   

Förskollärare 1: ”Sen så jobbar jag i ett område där barnen behöver mycket vuxenkontakt och 

uppmärksamhet och det kan man känna kan bli svårt att ge dom, det de visar att de behöver om man 

har en stor barngrupp. Egentligen tycker jag att det inte bara handlar om antal barn i en barngrupp, det 

handlar om barnen har någon svårighet av något slag.” 

 

Förskollärare 4: ”Svårigheten är många barn med väldiga särskilda behov, då kan det vara svårt att 

göra saker oavsett, då är det enklare med färre barn, dom behöver det också för det ska fungera 

smidigare.” 
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När vi kommer till möjligheterna med att ha en stor barngrupp såg många av förskollärarna 

möjligheterna sett ur barnets perspektiv. Många var eniga om att barn på så sätt lättare kan hitta en 

jämlik lekkamrat som delar samma intressen som en själv. Barnen får även i en stor barngrupp 

möjligheter till att berika, lära av varandra och möjligheten att förstå hur olika alla kan vara. 

Förskollärare 4 förklarade att en stor barngrupp kan vara bra att ha då man ska leka lekar där barnen 

ska delas upp i olika lag, något som kräver fler deltagare och gör leken roligare att leka. 

 

Förskollärare 1: ”Men sen så är det ju, asså möjligheterna det är ju när man får det här ”flowet” i 

barngruppen där dem verkligen berikar varandra och man märker liksom om man har en samling å 

idéerna bara bollar och studsar mellan barnen då är det ju jätteroligt att ha en lite större grupp. Sen 

märker man ju också det här att dem väljer kompisarna att det blir ju större utbud av kompisar om det 

är en stor grupp.”  

 

Förskollärare 5: ”Möjligheter är att få många kompisar vilket är lätt att hitta någon med samma 

intressen, man kan vara mer självgående. Lättare att få en verksamhet att hållas i liv. Det blir många 

olika barn, vilket är viktigt att barnen ska få se mycket olikheter, samt lära sig av varandra, när det är 

olika åldrar och olika personligheter, vilket är positivt.” 

    

Svårigheter respektive möjligheter med små barngrupper  

 

När frågan om svårigheter respektive möjligheter med små barngrupper ställdes var responsen kring 

svårigheter inte så stor, det var många som ansåg att det inte riktigt fanns några, inga riktigt tydliga i 

alla fall. Men efter lite funderingar så uttryckte ändå majoriteten av förskollärare att den största 

svårigheten i så fall skulle kunna vara problematiken kring den enskilda individen. De menade att det 

enskilda barnet kan bli lidande, då man i små barngrupper kanske inte har lika stor möjlighet till att 

hitta likasinnade kompisar att leka med. Förskollärare 1 menade också att i mindre barngrupper kan 

uttrycket barn lär av varandra försvinna lite eftersom att det inte finns lika många att dela sina 

kunskaper med.  

  

Förskollärare 1: ”Svårigheterna de är väl att, asså jag tror att barn har jättemånga kunskaper som 

berikar andra barn och är det då en liten barngrupp då kanske man saknar en del input av andra ibland 

och sen kan vara om man ska leka och det ska vara flera då kan det vara svårt om det är för få. Sen är 

det relativt vad menar man med små barngrupper för mig är små barngrupper 4-5 barn då eftersom att 

det är i den situationen vi är idag.” 

 

Förskollärare 4: ”Svårigheten är att flera kan vara utanför, man hittar ingen kompis, som är jämlik sig i 

själv vad gällande lek.” 

 

Möjligheter fanns det dock gott om. Majoriteten uttryckte att små barngrupper bidrar till att man som 

förskollärare kan göra lite fler saker, hinner med att se varje barn och ge dem det där lilla extra stödet 

som kanske inte alltid går att ge i stora barngrupper. Tryggheten och anknytningen till varandra blir 

även den lättare vilket vidare bidrar till att man som förskollärare kan utföra sin roll på ett annat mer 

positivt sätt.  
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Förskollärare 1: ”Möjligheterna det är ju de här att man kan ha mera individuellt och dom har större 

möjlighet till att lyssna till varandra och större talutrymme.” 

 

Förskollärare 2: ”Det är ju det att man kan hjälpa varje barn eller ägna mer tid åt varje barn då dem 

som behöver lite extra. Sen så är det ju, ljudnivån är ju mycket lägre det blir liksom ett helt annat lugn 

på avdelningen när vi delar upp barnen i mindre grupper.” 

 

Förskollärare 4: ”Möjligheten är att man kan göra lite fler saker.”  

 

Förskollärare 5: ”Tvärtom det jag tidigare sagt, då trygghet och anknytning istället blir lättare. Man 

hinner mäta alla, alla kan bli sedda och hörda, alla får vara med på olika verksamheter, det blir mer 

lättarbetat, man kan utföra sin roll på ett bättre och lättare sätt. Man hinner med allting framförallt. 

Ljudvolymen blir mindre, lite mer flexibelt.”  

 

Relationer mellan läroplanens intentioner och antalet barn i grupperna 

 

Det majoriteten av de intervjuade förskollärarna ansåg kunde hamna i skymundan på grund av 

barngruppens storlek idag, handlade främst om det individuella barnets utveckling, att man har svårt 

att hålla reda på varje enskild utveckling, samt ge tid och stöd till det individuella barnets behov. En 

annan förskollärare svarade att inflytandet och delaktigheten kan bli satt åt sidan och menade att den 

främsta anledningen till det är om det är pedagoger som är sjuka, något som kan resultera i att 

aktiviteter måste stängas ner. Ett återkommande svar som även uttrycktes som ett dilemma i vår första 

frågeställning där genomförandet av ett pedagogiskt arbete kan påverkas om någon pedagog är sjuk.  

 

Förskollärare 1: ”Asså jag kan ju känna det här med barnens individuella kunnande och att du, å sen 

barn med särskilda behov att det kan vara svårt att tillgodose deras behov om man har en stor 

barngrupp. Å sen så är det ju det här som står i läroplanen men det är ju en annan diskussion 

egentligen att man ska följa det individuella barnets utveckling för det blir ju svårare ju större 

barngrupp man har å hålla reda på allas barns utveckling det blir ju svårt när man ha många barn. Å 

samtidigt ska man hålla reda på det för att utveckla verksamheten och inte för att sätta in åtgärder för 

barnen. Sen är det ju de här med barnens språkutveckling, som förra året då hade vi, tror det var 7 barn 

som gick hos logoped å sen hade vi då språkövningar som även vi på förskolan skulle göra å då blir 

det ju många stunder som ska planeras in för dem behövde ju stöd i olika saker så det går ju inte att 

köra samma för alla när det blir så specifikt. Då är det just det individuella barnets utveckling och stöd 

där som jag kan känna blir svårt när man har stor barngrupp.”  

 

Förskollärare 5: ”Inflytandet. Att man känner sig trygg, att man vet vem man blir lämnad till, det blir 

mycket organisation då det ska fungera schemamässigt, inflytandet försvinner lite, alla verksamheter 

kan t.ex. inte vara öppna ifall någon blir sjuk, då bestämmer vi pedagoger vilka som ska stängas, vilket 

gör barnen mindre delaktiga. Inget specifikt i läroplanen, men jag förespråkar givetvis mindre 

barngrupper, det borde finnas ett tal som ska vistas i samma rum per pedagog. Det är ändå deras 

vardag varje dag, det ska vara lustfylld för dom, det är ändå därför vi är här. Därför är mindre grupper 

representativt.”  

 

Två förskollärare lyfte även fram att värdegrunden blir mer i fokus i stora barngrupper. De menade att 

det gäller att ha koll på sin barngrupp då det i en stor grupp finns vissa mål som blir mer påtagliga än 
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andra, såsom värdegrunden. Värdegrunden är något som ligger i fokus med en fullsatt barngrupp idag, 

då det lätt kan uppstå många konflikter som man måste ta upp och diskutera under dagen. De 

förklarade vidare att vissa mål i läroplanen måste arbetas mer med men att det helt beror på vilken 

barngrupp man har och vad den gruppen främst behöver fokusera kring.  

 

Förskollärare 2: ”Det som vi arbetar väldigt mycket med är värdegrunden för det behövs det är ett stort 

behov att arbeta med värdegrunden här. Det är väldigt stort behov att arbeta med barnens 

språkutveckling, alltså vardagen ger oss så många olika möjligheter att arbeta med värdegrunden för 

det händer mycket konflikter och många konflikter är kanske på grund av att dom ibland blir lite 

frustrerade att dom inte kan uttrycka sig eller föra fram sin åsikt eller mening och då kan det ju bli, vi 

försöker ju verkligen så att dom ska säga stopp nu vill jag inte att du tar den här från mig att dom ska 

lyssna på varandra och prata med varandra och komma överens. Det är klart vi måste ta med alla delar 

men dom här är väldigt viktiga för oss och vi måste utgå från de barn som vi har i våra barngrupper. Å 

just det här med ens integritet pratar vi mycket om, att det är ingen som har rätt att göra dumma saker 

emot andra, alla har rätt att säga nej å då måste man berätta varför man säger nej å det här är ju väldigt 

bra för hela livet att säga ifrån jag vill inte.” 

 

Förskollärare 4: ”Kanske inte i skymundan men värdegrunden får man jobba lite mer på, då det händer 

saker hela tiden som man måste prata och jobba med. Den blir mer konkret, mer påtaglig.” 

 

Men alla var däremot inte överens om att läroplansmålen måste påverkas av antalet barn i gruppen 

utan menade att arbetet som görs i verksamheten hela tiden ska vara kopplat till det läroplanen 

förespråkar och finns levande med i arbetet. 

  

Förskollärare 3: ”Nej jag tycker inte det eftersom att vi har ju dom här olika områdena, allt vad vi gör 

måste ju kopplas till läroplanen så det ska ju vara levande med i arbetet. Vårt arbete ska utgå ifrån 

det.” 
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Analys  

 
I detta avsnitt analyseras resultaten från våra fem intervjuer utifrån våra frågeställningar med hjälp av 

våra utvalda läroplansteoretiska begrepp, som beskrivits i teoriavsnittet, samt tidigare forskning vilken 

beskrivits tidigare i uppsatsen. Vi har använt oss av modellering som analysmetod där vi har 

analyserat data utifrån våra utvalda teoretiska begrepp. Vi kommer att analysera en frågeställning i 

taget. 
 
Samband mellan barngruppens storlek och genomförandet av ett 

pedagogiskt arbete  
 
Många av de förskollärare som vi intervjuade såg inte detta som ett lika allvarligt problemområde som 

tidigare forskning beskriver det (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan 2015, ss. 3-4). De 

uttryckte och poängterade istället att ett av de mest väsentliga sambanden mellan barngruppens storlek 

och genomförandet av det pedagogiska arbetet handlar om hur pedagogerna väljer att organisera och 

planera sin verksamhet. Ett samband som förskollärare 2 specifikt uttryckte tydligt då hen sa att det är 

ju en organisationsfråga, hur vi organiserar vårt arbete, det behöver vi göra. Förskollärare 4 

förmedlade ett annat exempel, hen sa att innehållet inte påverkas men att man får lägga upp det på ett 

annat sätt när man har stor barngrupp, så länge man kan anpassa verksamheten så spelar det ingen roll 

hur många barn man har. Om vi nu ser på det förskollärarna sa i relation till hur Elfström (2013, ss. 

34) skriver fram realiseringsarenan, så skulle vi kunna förstå det som att förskollärarna menar att en 

fungerande verksamhet går att ordna men att allt hänger på hur mycket tid man väljer att lägga kring 

realiseringsarenan för att få verksamheten att fungera, något man gör genom att diskutera den med 

samtliga berörda parter. Förskollärare 2 gav även ett exempel på hur deras verksamhet organiseras, 

hen sa att genom att dela barngruppen i mindre smågrupper och tydliggjorde att det är något som vi 

gör tillsammans för att underlätta det pedagogiska arbetet i en stor barngrupp. Här skulle vi kunna 

göra en tolkning av ordet vi och koppla det till en av de viktigaste funktionerna i realiseringsarenan för 

att verksamheten ska fungera så bra som möjligt, att ha en delad syn (Elfström 2013, ss. 35). I och 

med att förskollärare 2 refererar till vi så skulle vi kunna tolka det som att pedagogerna i denna 

verksamhet har en delad syn på hur kunskapen och lärandet bäst fördelas i deras verksamhet och når 

fram till deras barn, (Elfström 2013, ss. 35) genom att arbeta i smågrupper.   
 
Att ha möjlighet till att kunna dela barngruppen i mindre grupper hänger dock till stor del på hur 

många pedagoger man är. Förskollärare 1 poängterade detta och förklarade att eftersom de är fyra 

pedagoger på avdelningen så har de större möjligheter till att dela upp barnen mellan dem dagligen, 

förutsatt att alla är där annars får man vara flexibel och försöka hitta andra lösningar så att 

uppdelningen ändå kan bli möjlig. Utifrån det förskollärare 1 uttrycker så kan vi se det som en motsats 

till hur Eriksson (2014, ss. 30) förklarar det, att ramfaktorn, alltså storleken på barngruppen inte 

påverkar verksamheten negativt eftersom att deras ekonomiska förutsättningar, att de är fyra 

pedagoger, ger dem möjligheterna till att lättare kunna arbeta med alla barn. Om vi dessutom ser 

förskollärarens uttalande i relation till formuleringsarenan så kan vi tolka det som att finansieringen 

därifrån bidragit till att dem kan vara fyra pedagoger på avdelningen. Vi kan vidare förstå det som att 

de också tagit sina ekonomiska förutsättningar i ett värdefullt beaktande när de har tolkat och 

transformerat så att det pedagogiska arbetet blir möjligt att genomföra (Elfström 2013, ss. 34-35).Som 

tidigare nämnt så hänger förutsättningen om att ha möjlighet till att dela upp barngruppen i mindre 
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smågrupper på hur många pedagoger det finns närvarande. Förskollärare 5 uttryckte att om någon är 

borta eller sjuk kan annat bli lidande och påpekade samtidigt att barngruppens storlek inte alltid är det 

största dilemmat, utan uttryckte personalbristen som det största problemet. Hen menade att om någon 

är sjuk kan man inte komma iväg, vilket leder till att en större barngrupp därför blir till en nackdel. 

Eriksson (2014, ss. 29) menar att personaltäthet är en vanligt förekommande ramfaktor, som kan 

begränsa och sätta stopp för det som egentligen ska göras. Eftersom att personaltäthet är en så stor 

ramfaktor, kan man börja fundera kring vad förskollärare har för förutsättningar till att organisera sin 

verksamhet på? Vilka förutsättningar som ges i verksamheten tar oss tillbaka till formuleringsarenan 

igen. Det är ju här som den ekonomiska tillgången ska beslutas och delas ut till förskolorna (Linde 

2006, s. 43-44) eftersom att det är ekonomin som styr möjligheterna för förskollärarna till att ta in 

extra personal (Eriksson 2014, ss. 29-30) Dock så är det ett beslut som förskollärarna inte kan påverka 

och på så vis så blir formuleringsarenan ännu en gång en ramfaktor i arbetet att med att lyckas 

involvera gestaltandet av realiseringsarenan i verksamheten.  

 

Majoriteten av våra intervjuade förskollärare uttryckte som sagt att om man kan dela upp sig i mindre 

barngrupper så anser dem att verksamheten kan fungera trots stora barngrupper, men att det gäller att 

man är tillräckligt med pedagoger till att göra det möjligt. Vi märkte tydligt att ett överstämmande svar 

vi fick av våra informanter kan kopplas till realiseringsarenan då det är här som pedagogerna väljer 

hur dessa läroplansmål ska gestaltas och arbetas med i praktiken (Elfström 2013, ss. 34), att det är upp 

till pedagogerna hur man väljer att organisera sitt pedagogiska arbete, vilket de intervjuade 

förskollärarna uttryckte som ett utav de mest väsentliga sambanden mellan barngruppens storlek och 

genomförandet av ett pedagogiskt arbete.  

 

Svårigheter respektive möjligheter med stora respektive små 

barngrupper  

 

Majoriteten av förskollärare vi intervjuade ansåg att den största svårigheten med stora barngrupper är 

problematiken kring den enskilda individen, det är svårt att kunna se det individuella barnet när det är 

såpass många barn i relation till pedagoger. Utifrån hur Elfström (2013, ss. 34-35) förklarar det så 

skulle vi kunna förstå detta uttalande som om att det kan vara den ekonomiska förutsättningen som 

inte räcker till, den ekonomiska förutsättningen som ska fullföljas i transformeringsarenan. Eriksson 

(2014, ss. 30) förklarar dock att verksamheter många gånger inte har den möjligheten att kunna få det 

ekonomiska stödet och måste därför försöka arbeta utefter förutsättningarna som deras verksamhet 

erbjuder.  

 

Pedagogerna uttryckte också att det är svårt när alla barn vill ha talutrymme, det är många viljor som 

ska försökas uppnås. Att pedagogerna upplever en svårighet med en stor barngrupp så här kan kopplas 

till transformeringsarenan och den förutsättningen som krävs för att kunna transformera in det 

pedagogiska arbetet och läroplansmålen i verksamheten (Elfström 2013, ss. 34-35). Utifrån det 

pedagogerna uttrycker och det Elfström (2013, ss. 34-35) beskriver, så skulle vi kunna säga att det är 

här den sociala biten, att synliggöra alla barn, inte riktigt har transformerats in så som pedagogerna 

från början kanske trott att de lyckats göra. Ibland är det lättare sagt än gjort och Elfström (2013, ss. 

34-35) menar att om denna förutsättning inte är genomtänkt kan det påverka, precis som pedagogerna 

själva uttrycker det, realiseringen av att uppnå den. Men sett utifrån pedagogernas perspektiv så ger 

det här oss en bild av hur svårt det faktiskt kan vara att uppfylla med en stor barngrupp trots att man 

känner barngruppen väl.  
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”Inget barn får glömmas bort på något sätt, att lyckas ge alla barn lika mycket tid kan bli svårt med 

många barn i en grupp. Ljudvolymen kan bli en nackdel för alla inblandade.” Det här uttalandet från 

en av våra informanter visar tydligt på vilken påverkande ramfaktor en stor barngrupp är och på vilket 

sätt den faktiskt kan påverka och begränsa (Eriksson 2014, ss. 30) att man inte hinner uppmärksamma 

alla barn på det sätt man egentligen vill, något som kan medföra en rädsla av att glömma någon. 

Förskollärare 1 uttryckte dock att det inte handlade om antalet barn i barngrupp, utan om barnen har 

någon svårighet av något slag, där barnen kan behöva extra mycket uppmärksamhet och vuxenkontakt 

vilket kan bli svårt att kunna ge, om man har en barngrupp med många barn i. Här är det istället 

ramfaktorn om vilka sorts förutsättningar man har tidsmässigt för att kunna utföra sina mål som spelar 

en stor roll med olika barngrupper. Om man till exempel har många barn i behov av stöd som 

förskollärare 1 menade, kan dessa mål utifrån realiseringsarenan därför bli svårare att kunna uppnå när 

ramfaktorn med barn i behov av stöd finns och behöver tas i konsideration i det pedagogiska arbetet 

(Eriksson 2014, ss. 29-30).  

 

Möjligheten som togs upp av förskollärarna var att det finns fler kompisar att leka med, samt att 

barnen får en möjlighet att se olika personligheter och olika barn åldersmässigt, vilket kan vara 

någonting positivt. Förskollärare 5 uttryckte en av möjligheterna med större barngrupper är att det är 

enklare för barnen att hitta någon med samma intressen, att man kan vara mer självgående. Som 

pedagog ansåg hon även att det är lättare att få en verksamhet att hållas i liv, då det är många olika 

barn, vilket även är viktigt för barnen, då olikheter uppmärksammas, vad gällande ålder, kultur och 

personlighet, vilket hon uttryckte som något positivt. Detta kan vi även koppla till ramfaktorn större 

antal barn i gruppen, då pedagogerna här uttryckte fler antal barn i gruppen ger dem bättre 

förutsättningar för att kunna hålla en verksamhet i gång.  

 

Den största möjligheten med små barngrupper som alla förskollärarna var överens om var att det är 

mycket som kan ses som positivt med små barngrupper då man kan ge alla en chans att bli sedda och 

hörda. Man har tid att se varje enskild individ, samt ljudvolymen blir betydligt lägre, till allas trevnad. 

Pedagogerna uttryckte även att de har mer tid att hjälpa alla barnen, och man har mer tid att göra fler 

saker tillsammans.  

 

Förskollärare 1 och förskollärare 2 uttryckte att den största möjligheten med små barngrupper är att 

man kan ha mera individuell tid till varje barn, att man kan ägna tid till barn som behöver extra tid. 

Barnen har även chans till större talutrymme. Detta kan vi återigen koppla till ramfaktorn med barn i 

behov av stöd. Att ljudvolymen blir lägre gör även det lättare för pedagogerna att utföra sina idéer vad 

gällande realiseringsarenan, då man inte behöver känna sig stressad, vilket också blir en ramfaktor när 

det gäller hög ljudvolym på sin arbetsplats. De intervjuade förskollärarna ansåg att med färre barn i 

gruppen blir ljudvolymen lägre till allas trevnad, de får bättre förutsättningar vad gällande organisering 

av sin verksamhet med små barngrupper (Eriksson 2014, ss. 29-30).  

 

Förskollärarna som kunde se någon svårighet med små barngrupper tog upp att nackdelen med färre 

barn också är att det då finns färre kompisar att välja mellan och leka med, vilket kan leda till 

utanförskap. Samt att det kan vara nyttigt för barnen att se olika personligheter, där man kan lära sig 

av varandra, och få kunskap av andra barn. En artikel vi tidigare i vår studie har tagit upp som vi kan 

se en tydlig koppling till denna frågeställning och dess svar vi fick av de intervjuade, är hur 

problematiken kring hur barngruppens storlek faktiskt kan ha en betydelse i vissa fall, att ju fler barn 
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desto större begränsningar för vuxna att se och ge enskild individ egen tid (Pramling Samuelsson et al. 

2015, ss. 3-4). Många upplever en ökad press att inte hinna med att se varje enskild individ och känner 

sig otillräckliga, något som resulterar i att barnens inflytande och delaktighet minskar ju större 

barngruppen blir. De upplever att ju färre barn det är i gruppen desto enklare blir det att vara lyhörd 

gentemot barnens tankar, funderingar och att arbeta utifrån läroplanens riktlinjer (Pramling 

Samuelsson et al. 2015 ss. 10). Vilket man kunde se att förskollärarna vi intervjuade hade liknande 

åsikter om, då de ansåg att med stora barngrupper fanns det en press att hinna se varje individuell 

utveckling. 

 

Ett viktigt begrepp vi tagit upp i vår studie är ramfaktorer, att det handlar mycket om vilka 

förutsättningar pedagogerna har för att kunna utföra sitt arbete, majoriteten av de intervjuade tog upp 

att detta kan ha en betydande roll i verksamheten, om man har många barn i t.ex. behov av stöd, så har 

det en betydelse för hur antalet barn i gruppen ser ut. Ramfaktorer står för vilka sorts förutsättningar 

pedagogerna har för att uppnå mål och vilka hinder man kan ha för att utföra sin verksamhet som man 

vill, detta kan bero på allt från vilken sorts barngrupp man har, om det är många barn i behov av stöd 

eller liknande samt hur mycket möjlighet man har tidsmässigt för att kunna utföra sina mål (Eriksson 

2014, ss. 29-30). Vi kunde se att de intervjuade förskollärarna, ansåg att ramfaktorn med stora 

barngrupper kunde ha en stor betydande roll för deras verksamhet. 

 

Relationer mellan läroplanens intentioner och antalet barn i grupperna  

 

Förskollärare 5 förklarar hur inflytandet och delaktigheten kan hamna i bakgrunden när det är större 

barngrupper, då det blir mycket fokusering på organisation, att allt ska fungera med rutiner och 

scheman. Man hinner inte med allt som man skulle kunna gjort med färre barn i gruppen. I och med 

det som förskollärare 5 uttrycker sett i relation till barngruppens storlek kan vi här se att antalet barn 

blir den påverkande ramfaktorn som sätter stopp för att inflytandet och delaktigheten hos barnen ska 

kunna integreras i verksamheten. Eriksson (2014, ss. 29-30) förklarar att antalet barn i gruppen är 

kopplat till det organisatoriska ramarna i verksamheten, att det måste fungera för att verksamheten ska 

kunna fokusera på allt annat viktigt, såsom att arbeta med dessa mål i läroplanen. Utifrån det 

förskollärare 5 uttrycker och så som Eriksson (2014, ss. 29-30) och Elfström (2013, ss. 34-35) 

beskriver det så tolkar vi det som att målen som formulerats för att förtydliga för pedagogerna vad 

som ska göras istället för att bli en hjälpande hand sätter käppar i hjulet för en levande verksamhet 

eftersom att annat först måste prioriteras, som det organisatoriska till exempel, i en verksamhet där 

antalet barn i gruppen är många. Barngruppens storlek kan här tolkas till att bli en påtaglig ramfaktor i 

den meningen att den lägger sitt huvudsakliga förtroende till pedagogerna att lösa det organisatoriska, 

något som ytterligare kan påverkas om antalet pedagoger på plats inte har möjlighet till att lösa det. 

Eriksson (2014, ss. 29-30) förklarar att om denna ramfaktor inte får en lösning blir det som ska 

realiseras inom realiseringsarenan lidande och det som var menat att hinna med blir inte av.  

 

Förskollärare 2 och 4 tar upp att värdegrunden är något som ligger i fokus med en fullsatt barngrupp 

idag, då det lätt kan uppstå många konflikter som man måste ta upp och diskutera under dagen. 

Förskollärare 2 menar att när läroplanens intentioner ska integreras i verksamheten måste man utgå 

från de barn man har i sin barngrupp. Något som transformeringsarenan syftar på, när man väl står i 

det stadiet och ska transformera läroplansmålen, att det finns olika faktorer att se över innan man ger 

utrymme till dem i verksamheten (Elfström 2013, ss. 34-35). Utifrån det förskollärare 2 uttrycker så 

förklarar Elfström (2013, ss. 35) att det i det här fallet är den sociala eller kulturella biten kommer in, 
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som visar på att alla barns olika sociala eller kulturella bakgrunder behöver tas i beaktande. Självklart 

ska alla läroplansmål införlivas och arbetas med, men i vissa barngrupper måste man börja vid ett visst 

mål för att kunna ta sig vidare därefter (Elfström 2013, ss. 34-35). 

 

Det majoriteten av de intervjuade förskollärarna ansåg kunde hamna i skymundan på grund av 

barngruppens storlek idag, handlade främst om det individuella barnets utveckling, att man har svårt 

att hålla reda på varje enskild utveckling, ge tid och stöd till det individuella barnets behov framförallt 

om det är ett barn i behov av stöd. Förskollärare 1 uttryckte sig vidare om det ovanstående så här; “Å 

sen så är det ju det här som står i läroplanen men det är ju en annan diskussion egentligen att man ska 

följa det individuella barnets utveckling för det blir ju svårare ju större barngrupp man har å hålla reda 

på allas barns utveckling det blir ju svårt när man ha många barn. Å samtidigt ska man hålla reda på 

det för att utveckla verksamheten och inte för att sätta in åtgärder för barnen.” Här skulle vi kunna 

göra en koppling mellan dennes uttalande och formuleringsarenan där alla mål och riktlinjer 

formuleras (Elfström 2013, ss. 35) men det är även här som det ekonomiska tillgångarna bestäms 

(Linde 2006, s. 43-44). Utifrån det förskollärare 1 uttrycker så kan vi göra tolkningen att 

formuleringsarenan kan betraktas utifrån ramfaktorerna - en stor barngrupp och ekonomiska 

förutsättningar. Vi skulle därför kunna tolka att denna förskola inte fått rätt ekonomiskt stöd för kunna 

verkställa så att dem kan uppfylla det som läroplanen kräver. Formuleringsarenan kan alltså betraktas 

som en ramfaktor som begränsar pedagogernas förutsättningar med att hinna med att se det 

individuella barnet och verksamheten, det blir även till en ramfaktor som sätter stopp för 

förutsättningarna till ett flytande arbete i relation till just läroplanens intentioner. Vi skulle utifrån det 

förskollärare 1 menar vidare kunna koppla problemet, att läroplanens intentioner om att se det 

individuella barnets utveckling samtidigt som verksamheten ska utvecklas inte kan möjliggöras just 

för att dessa intentioner som Eriksson (2014, ss. 30) beskriver det inte ligger i balans med de 

ekonomiska förutsättningarna förskolan har. En annan tolkning möjlig att göra utifrån det förskollärare 

1 uttrycker är att ramfaktorn om utrymme och tid kan påverka (Eriksson 2014, ss. 30). Mellan raderna 

på dennes uttalande skulle man kunna säga att det just är mer utrymme och tid som behövs för att 

intentionerna ska bli möjliga att uppfylla, för att detta ska bli möjligt att få in så hamnar vi återigen i 

den ekonomiska rutan och ramfaktorn för möjligheterna till att ha tillräckligt med ekonomiskt stöd och 

pedagoger närvarande i relation till antalet barn i gruppen.  

 

Vi kan koppla dessa svar på vår frågeställning till tidigare forskning, då det tas upp hur förskollärare 

idag känner en stor press vad gällande att lyckas ge varje enskild individ ett fokus, vilket resulterar i 

att barnens inflytande och delaktighet minskar ju större barngruppen blir. Vilket är en viktig punkt vad 

gällande läroplanens mål (Pramling Samuelsson et al. 2015 ss. 10). Stora barngrupper skulle här 

kunna ses som en ramfaktor, eftersom med andra förutsättningar (Eriksson 2014, ss. 29) skulle det 

individuella barnets behov inte behöva hamna i skymundan.  
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Slutdiskussion 
Vårt syfte med vår studie var att undersöka om barngruppens storlek har någon betydelse. Vi ville i 

relation till läroplanen se hur förskollärare idag väljer att pedagogiskt arbeta utifrån läroplanens mål 

och krav. Vi valde att göra intervjuer av fem olika förskollärare från två olika kommuner, 

åldersgrupper, samt kön, för att kunna ge vår studie ett trovärdigt slutresultat.  

 

Vi valde att använda oss av intervjuer som metodval då tidigare forskning hade använt detta i sina 

studier samt intervjuer var den främsta metoden att använda sig utav för att samla in data så därför 

valde vi denna metod i vår studie likaså. Vi var ute efter med denna studie att fånga upp hur varje 

enskild förskollärare uppfattar storleken på barngruppen, och hur just hen arbetar med det eventuella 

problem som kan uppstå, med intervjuer som metod kan man fånga upp den enskilda individens 

åsikter, vilket vi var ute efter (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015, s. 34-35). Vi började vår studie 

med att ta upp hur artiklar från dagens media, hur problematiken uppmärksammas vad gällande 

barngruppens storlek idag. Det tas som ett allvarligt ämne som ständigt förvärras. Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan (2015, ss. 3-4) lyfter i sin studie att barngruppens storlek har en 

betydande roll och att den bidrar med relativt stora begränsningar i arbetet med det pedagogiska, vilket 

även våra egna erfarenheter kring detta ämne instämde i, efter att det uppmärksammats så pass mycket 

i media som ett stort problem. Något som bidrog till att vi gick in med inställningen att vi nu skulle få 

det bekräftat att stora barngrupper är ohanterbara. Men den viktigaste slutsatsen vi fick fram av våra 

informanter vad gällande barngruppens storlek i relation till det pedagogiska arbetet var snarare att 

detta berodde mer på situationen, att barnens gruppstorlek i sig egentligen inte hade någon riktig 

betydelse för de flesta, till skillnad från hur tidigare forskning skriver fram det.  

 

En slutsats vi fick fram genom våra intervjuer var att det snarare handlar om hur förskollärare väljer att 

lägga upp sin vardag. Om man kunde organisera vardagen genom att vara i mindre grupper så hade 

storleken på barngruppen ingen större betydelse. Förskollärarna påpekade dock att en liten barngrupp 

inte är ideellt att vara när det gäller interaktionen mellan barn-barn. Pramling Samuelsson (et al. 2015, 

ss. 3) och De Schipper, Riksen-Walraven & Geurts (2006, ss. 862) framställer det som att det är i dem 

mindre barngrupperna som barnen får möjlighet att interagera på ett annat sätt medan förskollärarna 

menar att mindre barngrupper sett i relation till interaktionen barn emellan kan bidra med negativa 

konsekvenser som till exempel utanförskap. Förskollärarna uttryckte vidare att mindre barngrupper 

kan bli tråkigt för barnen, då de inte har så många kompisar att leka med, samt vissa 

utomhusaktiviteter som till exempel laguppdelning kan bli lidande med alltför små grupper.  

 

Våra informanter tog även upp en annan möjlighet med stora barngrupper, att det är oerhört nyttigt att 

kunna se olika personligheter, samt olika åldrar gör att man kan lära av varandra. Detta kan vi 

tillskillnad från tidigare svar vi fått inte koppla till vår valda forskning, då dessa valde att inte 

framställa vilka möjligheter som större barngrupper även kan bidra med. Våra intervjuade 

förskollärare var dock alla enade om att problematiken kan ligga i vilka sorts barn man har, mer än hur 

storleken på barngruppen kan se ut. De menade att om man har många barn i behov av stöd kan man 

se en svårighet med stora barngrupper, då det blir många olika behov som måste tillgodoses i det 

pedagogiska arbetet (Pramling Samuelsson (et al. 2015, ss. 3).  

 

I vår studie hade vi även en frågeställning gällande läroplanen som vi ville uppmärksamma, om det 

var något i det pedagogiska arbetet som hamnade i skymundan på grund av barngruppens storlek idag. 
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Pramling Samuelsson (et al. 2015, ss. 3-4) och Brodin & Renblad (2014, ss. 314) lyfter fram att det är 

här som förskollärare upplever den största pressen, att lyckas leva upp till läroplanens mål när 

barngruppen ser ut som den gör storleksmässigt. De förklarar vidare att eftersträva läroplanen minskas 

desto större antalet barn det i grupperna blir. En slutsats vi fick gällande detta var att våra informanter 

först och främst ville påpeka att de inte kunde se någon problematik vad gällande mängden barn på en 

avdelning, utan förklarade att det framförallt berodde på barngruppen i sig, då det inte är antalet utan 

individerna som har betydelse, till exempel om många barn i behov av stöd fanns i barngruppen, så 

ansåg de intervjuade förskollärarna att de då kunde se en större problematik i att följa läroplanens 

riktlinjer. Eftersom att de ansåg att det är viktigt att kunna ge varje individ enskild tid och den hjälp 

han eller hon kan behöva. De kände att problematiken med större barngrupper i relation till läroplanen 

är hur man ska hinna uppmärksamma varje enskild individ och se till att alla får inflytande och 

delaktighet när det är så många barn i relation till pedagoger. Är det för få pedagoger kan vissa 

aktiviteter behövas tänka om eller tas bort helt från planeringen men om det finns tillräckligt med 

pedagoger på plats så såg många förskollärare ingen större nackdel med storleken på sin barngrupp. 

Att hinna ägna tid till den enskilda individens utveckling och lärande kan även det bli en problematik, 

framförallt om barngruppen i sig kräver extra uppmärksamhet på grund av barn i behov av stöd eller 

andra anledningar. Detta kunde vi koppla till tidigare forskning, där det togs upp hur förskollärare just 

upplever svårigheter med att hinna med att se varje enskild individ i barngruppen (Pramling 

Samuelsson et al. 2015, ss. 3; De Schipper et al. 2006, ss. 862). 
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Betydelse för praktiken och professionen 

 
I arbetet har vår studie utgått från att studera hur barngruppens storlek påverkar arbetet med det 

pedagogiska, i relation till läroplanen. Då det idag har tagits upp i media och på förskolor som ett 

problem, ville vi undersöka betydelsen av barngruppens storlek för att se hur stort problem detta 

egentligen beskrivs, samt hur förskollärare valde att utföra den pedagogiska verksamheten trots 

barngruppens storlek. Vi vill även uppmärksamma hur det finns olika sätt att utföra sin pedagogiska 

verksamhet idag, möjligvist ge oss själva ett nytt synsätt till relationen med storleken på barngruppen 

idag.  

 

Våra förhoppningar är att denna studie ska kunna bidra till att betydelsen av att ha en stor barngrupp 

inte behöver vara negativ i sig utan att mycket hänger på vad man själv har för inställning till det och 

hur man sedan tillsammans med sitt arbetslag väljer att organisera och arbeta utifrån det. Genom vår 

studie kan vi visa att det finns möjligheter med att arbeta i stora barngrupper och samtidigt lyckas 

utföra det pedagogiska arbetet som krävs, så länge en väl organiserad planering finns. Det kan vara 

lämpligt att lägga mycket fokus tillsammans med sitt arbetslag kring just det, hur man bäst utifrån 

förutsättningarna man har organiserar en fungerande verksamhet.  

 

Men samtidigt så ska alltför stora barngrupper inte accepteras menar vi, det måste finnas en gräns för 

vad som är rimligt att klara av och inte. Det är inte alla förskolor som har möjlighet att kunna dela upp 

barngruppen i mindre grupper, mycket på grund av att de är för få pedagoger i relation till antalet barn. 

Ju fler barn som tillkommer, desto mer arbete har förskollärarna att genomföra, då det ligger inom 

deras ansvarsområde att se till att en fungerande pedagogisk verksamhet bedrivs genom att, på ett bra 

sätt, delegera ut uppgifter till resterande pedagoger i arbetslaget. Om barngruppen hela tiden ökar så 

blir det fler barn att ta hänsyn till, ett arbete som kan bli krävande då det är många barn vars behov ska 

bli tillgodosedda. Ett krävande arbete som kan bli ännu kämpigare om det förekommer barn i behov av 

stöd i barngruppen. Blir situationen alltför ohållbar kan det vidare leda till stress, sjukskrivning eller i 

värsta fall uppsägning bland förskollärarna, detta var inget som våra informanter ännu behövt uppleva 

men i relation till dagens media-samhälle så tar Emma Bouvin, journalist på Dagens Nyheter upp att 

denna problematik kan uppstå. Hur mycket varje förskollärare klarar av beror på den ekonomiska 

förutsättningen på förskolan, om förutsättningen är så pass bra att det går att anställa fler förskollärare 

så att arbetet kan fördelas sinsemellan. Det är här som politikerna i kommunen där förskolan ligger i 

kommer in, eftersom att det är deras uppgift att se till så att förskolan har rätt ekonomiskt kapital i 

relation till antalet barn på förskolan. Det verkar dock utifrån hur det skrivs fram i media att de 

ekonomiska tillgångarna istället minskat och att det är mycket upp till varje förskola att själva lösa 

problemet. Något som ger en uppfattningen att politikerna inte riktigt lägger ner rätt resurser på de 

problem som behöver lösas. De måste antingen höja det ekonomiska bidraget till varje förskola eller se 

till att minska barngrupperna så att det blir en mer trivsam och trygg miljö att arbeta i. Det känns som 

att politikerna inte tar de stora barngrupperna på allvar utan det känns som att det är mycket snack 

liten verkstad där det lovas mer än vad som faktiskt görs. Vi tror att det skulle vara av stor nytta för 

politikerna att komma till förskolorna för att få en bättre inblick i hur verksamheterna bedrivs och hur 

verkligheten ser ut för förskollärarna.  
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Vidare forskning 

 
Om vi hade gått vidare med denna undersökningstudie hade vi velat se en annan metod som 

komplement till intervjuer som vi använde nu, till exempel observationer. Att observera hade gett oss 

möjligheter till att själva få se med egna ögon hur vi själva skulle ha uppfattat förskollärarnas situation 

om vi hade sett det på ett annat sätt än vad de berättat för oss i intervjuerna i relation till det 

förskollärarna uttrycker i intervjuerna. Det hade varit intressant att se hur arbetet med en stor 

barngrupp går till. Att observera hade dessutom gett oss möjligheten till att se om det skiljde sig något 

från stor eller små barnavdelningar, om det är lättare att arbeta med en stor barngrupp med äldre barn 

eller yngre.  I denna studie har vi bara valt att intervjua förskollärare på förskolorna och hur de 

upplever deras situation på deras avdelning, en upplevelse som inte behöver stämma överens med hur 

resterande pedagoger känner. Vi hade därmed i en ny studie även kunnat intervjua barnskötare på 

samma förskola där vi intervjuade förskollärarna för att se om åsikterna hade varit annorlunda eller 

liknande. Ett tillägg som hade kunnat göra studien mer trovärdig. För att ta en frågeställning vidare 

vad gällande läroplanens intentioner, hade vi kunnat gå närmare inpå läroplanen genom att ta reda på 

hur de tycker denna riktlinje är uppbyggd, finns det något där som fattas eller som borde finnas med? 

En ny frågeställning kunde därmed sett ut som såhär; “Finns det några riktlinjer i läroplanen som ni 

som förskollärare skulle vilja ändra på för att lättare kunna utföra ert pedagogiska arbete?” 
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Bilagor  

 Bilaga 1. Intervjufrågor 

 

 
1. Berätta hur era avdelningar är uppbyggda. Hur många barn är det på varje avdelning? Hur många 

förskollärare? Hur stora ytor har ni att röra er på? 

 

2. På vilka sätt tycker ni att storleken på barngruppen påverkar er dagliga verksamhet? När? Var? 

Om Ja: Hur arbetar ni för att trots detta genomföra verksamheten? 

 

3. Vilka samband ser ni i ert genomförande av pedagogiskt arbete i relation till barngruppens storlek? 

 

4. Vad känner ni är den största svårigheten respektive möjligheten med stora barngrupper? 

 

5. Vad känner ni är den största svårigheten respektive möjligheten med små barngrupper? 

 

6. Finns det något specifikt i läroplanen som hamnar i skymundan på grund av barngruppens storlek? 

 

7.  Om du fick chansen att bestämma hur skulle en lämplig barngrupp se ut enligt dig? 

När passar det bäst med liten respektive stor barngrupp? 

Vad är en liten respektive stor barngrupp för dig?



 

 

Bilaga 2. Etik brevet 

 

 
Hej XXX på XXX Förskola! 

 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om förskollärares syn på betydelsen av barngruppernas storlek för genomförandet av ett 

pedagogiskt arbete som går i linje med läroplanen. 

 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja komma till förskolan under tiden vecka 48-49. Vid 

dessa tillfällen vill vi intervjua förskollärare enskilt med hjälp av främst ljudupptagningar men även 

anteckningar som komplettering. Varje intervju beräknas ta cirka 30 minuter. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material 

kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. 

Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Isabelle Färje & Sarah Lejonsol 

 

Studenternas namn: Isabelle Färje/Sarah Lejonsol 

 

Tele: 0704154761 / 0704252673 

 

Mailadress: isabelle.farje@gmail.com / lejonsol_89_@hotmail.com 

 

 

Handledarens namn: Anna Palmer 

 

Stockholms Universitet 

 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

 

106 91 Stockholm 

 

Telefon: 08-1207 6234 

 

Mailadress: anna.palmer@buv.su.se 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

Förskolans namn: 

 

 

 Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till 

förskollärare........................................innan den…………………………… 

 

 

 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 

 

 

 

Ja, jag samtycker till medverkan i studien. 

 

 

 

Förskollärarens namn 

 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

Förskolechefens namn 

 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

 

………………………………………. 


