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Abstract 

Enligt skolverkets statistik har gruppstorleken i förskolan ökat samtidigt som 

personaltätheten minskat.  Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur 

gruppstorlek och personaltäthet påverkar barns lärande och utveckling. I undersökningen 

intervjuades fyra förskollärare med olika lång erfarenhet av yrket. I Lpfö 98 står det att 

personalens uppdrag är att tillgodose alla barns behov och lägga grunden för ett livslångt 

lärande, där samspel, samtal och lek ska uppmuntras. Enligt den sociokulturella lärandeteorin 

lär barn i samspel, kommunikation och lek med varandra. Det är många faktorer i förskolan 

som inverkar på kvaliteten i förskolan, gruppens storlek och personaltäthet är några av de 

faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. Resultatet i denna studie visade på att 

gruppstorleken uppfattades ha inverkan på barns lärande och utveckling både negativt och 

positivt.  Stora barngrupper uppfattades ge fler möjligheter för barnen att samspela och leka 

med varandra. Enligt informanterna gynnades barnens språkutveckling i stora grupper men 

det blev ofta envägskommunikation och det blir färre samtal med personalen. Hur 

barngruppen påverkades av minskad personaltätheten har enligt informanterna att göra med 

pedagogernas inställningar, kompetens och erfarenheter. Slutsatsen var att förskollärarnas 

syn, inställning, kompetens och erfarenheter var av stor betydelse för om pedagogerna såg 

negativt eller positivt på de stora barngruppernas påverkan på barnens lärande och 

utveckling. 

 
Ämnesord: Förskolan, barns lärande och utveckling, gruppstorleken, personaltäthet, 
samspel, språk och lek. 
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1. Inledning 
Det här arbetet handlar om hur förskollärare uppfattar gruppstorlek och personaltätheten i 

förskolan. Vilka upplevda effekter har detta enligt förskollärare på barns lärande och 

utveckling, både positivt och negativt. 
 

1.1. Bakgrund 
Bakgrunden till denna studie är all den uppmärksamhet som minskningen av personaltäthet 

och ökningen av gruppstorleken i förskolan har fått, dels av media och dels från skolverket. 

Dessa förändringar som sker i förskolan är något som påverkar oss både som föräldrar till 

barn i förskolan och framför allt som blivande förskollärare. Enligt Skolverket har antalet 

barn per avdelning i förskolan ökat i hela riket. I Kristianstad kommun har barnantalet ökat 

per avdelningar från 15,5 år 2006 till 15,8 år 2008. Även antal barn per pedagog har 

förändrats, år 2006 var det 5,0 inskrivna barn per personal i Kristianstad kommun 

motsvarande 5,4 år 2008 (www.Skolverket.se 091015). Enligt skollagen ska barngrupperna 

vara lämpligt sammansatta både när det gäller storlek och i förhållande till lokalerna. 

Gruppens storlek måste vara anpassad efter varje barns behov, förutsättningar och efter 

personaltätheten (Lärarförbundet, 2006, Skollagen 2:a kapitlet). Förändringarna av 

barngruppernas storlek har även uppmärksammats av media Uppdrag granskning. Uppdrag 

granskning gjorde en undersökning som visade att barnstorleken har ökat från genomsnittligt 

13-barn per avdelning under 1980- talet till 20 barn i dagsläget för barn mellan fyra till fem år 

(www.svt.se 091115).  Även Tidningen Förskolan har skrivit om dessa förändringar och dess 

inverkan på barns lärande och utveckling ”Det måste finnas förutsättningar för lärare att vara 

goda förebildar och kunna ta tillvara på barns förmågor, en miljö som främjar samspel och 

utveckling” (Tidningen Förskolan nr 9 2009 s. 33). Hur gruppstorleken ska se ut bestäms av 

politikerna, de kräver att varje barn ska ha rätt att lära och utvecklas under trygga och goda 

förhållande i förskolan. Detta omöjliggör politikerna själva genom att öka gruppstorlekarna 

och minska personaltätheten (Tidningen Förskolan, 2009 nr 9). 

 

Att hinna med alla barns individuella behov i en grupp på 20-22 barn, där två till tre 

pedagoger är närvarnade kan vara svårt och stressande (Kärrby, Göteborgs – Posten, 2002-03-

19). I Lpfö 98 står det att ”Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande” 

(Utbildningsdepartementet, 2006, s. 30). En uppgift som förskollärare har är att väcka barnens 

lust till att lära och att utmana dem vidare i deras utveckling. Detta innebär att förskollärarna 
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måste ha tid till att se var varje barn befinner sig i sin utveckling (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999).  

 

1.2.  Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur gruppstorlek och 

personaltäthet påverkar barns lärande och utveckling.  

 

1.3. Definitioner 
I detta arbete används begreppet gruppstorlek så här ”antalet inskrivna barn per avdelning 

som arbetslaget ansvarar för” (www.Skolverket.se 091015). 
 

Personaltätheten menas antalet barn per pedagog per avdelning (www.Skolverket.se  

091118). 

 

Med begreppet kompetens hos förskollärare i detta arbete ”Innefattar såväl formell utbildning, 

som andra kunskaper, förmågor och egenskaper, vilka tillsammans bidrar till ett 

framgångsrikt yrkesutövande” (Skolverket, 2003, s.85). 

 

1.4. Avgränsningar 
Detta arbete är avgränsat till förskolan, undersökningen är genomförd i endast en kommun i 

Skåne. Intervju personerna arbetade enbart på syskonavdelningar mellan åldrarna 3-6 år.  
 

1.5. Arbetets upplägg 
Uppsatsen inleds med inledning, bakgrund och syfte. I litteraturgenomgången bearbetas 

litteratur som styrdokumentet, tre teoretiska utgångspunkter för barns lärande och utveckling, 

gruppens betydelse för barns lärande och utveckling och pedagogens betydelse för lärandet. 

Empiridelen inleds med val av metod och urval där efter följer beskrivning av 

undersökningsgrupp, genomförande, tillförlitlighet, etiska övervägande, bearbetning och 

avslutas med metoddiskussion. I resultatet redovisas intervjuerna under tre teoretiska 

utgångspunkter samspel, språk och lek, där efter följer en resultatsammanfattning och analys. 

Uppsatsen avslutat med diskussion och sammanfattning. 
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2. Litteratur 

Den litteratur som bearbetas i litteraturdelen är styrdokument, sociokulturella lärandeteorin, 

tidigare forskning och teorier om gruppens betydelse - och pedagogens betydelse för barns 

lärande och utveckling. I sökning efter litteratur har många olika sökord använts de som var 

mest relevanta till syftet var, samspel, gruppens betydelse, barns lärande och utveckling, 

förskollärarens roll för barns lärande och utveckling, nedskärningar i förskolan, lekens 

betydelse - och kommunikationens betydelse för barns lärande och utveckling samt lärande 

teorier. Sökningen gjordes med hjälp av bibliotekets katalog och genom databaserna Libris 

och Eric. 
 

2.1. Styrdokument 
Förskoleverksamheten har sedan 1990-talet blivit en del av utbildningssystemet. Skollagen 

som är beslutad av riksdagen innefattar mål och riktlinjer för alla skolformer. 

”Förskoleverksamhetens uppgift är att genom pedagogisk verksamhet erbjuda barn fostran 

och omvårdnad” (Lärarförbundet, 2006, Skollagen, paragraf 2a, kap 3). Det är kommunens 

uppgift att se till att varje förskola kvalitetssäkrar och utvecklar sin verksamhet och arbetar 

efter läroplanens strävans mål. Förskolans uppdrag är att den ”skall lägga grunden för ett 

livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. 

Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg fostran och 

lärande bildar en helhet” (Utbildningsdepartementet, 2006, s. 4). 

 

Skolverket har allmänna råd om förskolans kvalitet, dessa riktar sig mot förskolans pedagoger 

och till respektive kommun. Skolverket har också allmänna råd om personaltäthet och 

gruppstorlek, de anser att ålder, kön, funktion, etnicitet och personalens kompetens är 

avgörande för hur stor barngruppen och personaltätheten bör vara. Det finns inte några direkta 

direktiv för hur stor en barngrupp ska vara, Skolverket menar att ingen grupp är den andra lik. 

Riktmärket som Skolverket har är dock 15 barn per grupp, de yngre barnen under tre år har 

större behov av vuxenkontakt än de äldre och kräver därför en högre personaltäthet. Enligt 

Skolverket kan anonymitet, otrygghet och stress uppkomma i stora barngrupper vilket är 

negativt för barnens lärande och utveckling. Det är kommunens uppgift att se till att 

personalen har den kompetens och kunskap som behövs för att driva verksamheten 

(Skolverket, 2005). I Lpfö 98 under förskolan uppdrag står det att  
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Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till 
lek och aktivitet. Den skall inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan skall 
barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i 
samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen 
(Utbildningsdepartementet, 2006 s. 5). 

 

I Lpfö 98 betonas lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Det är i leken som 

barnen får möjligheter att bearbeta sina upplevelser, känslor och erfarenheter 

(Utbildningsdepartementet, 2006). 

 
Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 
främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I 
lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 
kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta 
och lösa problem (Utbildningsdepartementet, 2006 s. 6). 

 

2.2. Sociokulturella lärandeteorin  
Det finns olika förklaringar till hur barn lär och utvecklas och olika faktorer som påverkar 

detta, men det finns ingen exakt lösning (Säljö, 2000). Varje förskola har sin historik, sociala 

förankring och pedagogisk tradition (Kärrby, 1994). Olika teorier om barns lärande och 

utveckling är ett viktigt stöd för pedagogernas arbete med barnen (Askland & Ole Sataøen, 

2003).  I detta avsnitt redogörs för den sociokulturella lärandeteori som har påverkat 

förskoleverksamheten.  

 

Enligt det sociokulturella perspektivet är kommunikation en viktig länk mellan individen och 

omgivningen. Kommunikationen och interaktion är avgörande för barns lärande och 

utveckling. Det är genom kommunikation som individen blir delaktiga i kunskaper och 

färdigheter. Barn tänker med och igenom språket, genom språket uttrycker individen sig det 

de har upplevt i samspel med andra. Det är genom praktiska och kommunikativa samspel som 

individer utvecklas och lär. I samspel och lek med andra individer för barnen förståelse och 

kunskaper om hur världen fungerar och hur de själva ska agera på ett sätt som omgivningen 

tillåter (Säljö, 2000). 

 

 Tänkandet sker inte enbart individuellt utan också ur ett kollektivt samspel med andra 

individer. Genom att samtala och samlyssnar med andra får barn tillgång till deras kunskaper, 

förståelse och tolkningar. Det som utmärker det sociokulturella perspektivet är hur grupper 

och individer använder fysiska och kognitiva artefakter (redskap) för att förstå sin omvärld 
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och den kultur som de lever i, redskapen kan både vara språkliga och fysiska. I samspelet 

använder individer artefakter till att lösa problem (Säljö, 2000). 

 

Pedagogens roll ur ett sociokulturellt perspektiv är att kunna se att tanke, handling och språk 

bildar en helhet hos barnen. Pedagogen skall också ha förståelse för att på det sättet barnen 

handlar och förstår saker, speglar barnens tidigare erfarenheter och upplevelser. I samspel 

med andra individer skapar sig barn förståelse för hur världen fungerar vilket är viktigt för 

barnens lärande och utveckling, detta kan ske i lek och i andra former av samspel. Genom att 

samtala med barnen om vad som händer i deras lekar, blir de medvetna om hur andra 

människor i deras omgivning förstår och tänker. Pedagogen ska fungera som en handledare 

till barnen som stöttar och som samtänker med dem (Säljö, 2000).    

 

2.2.1. Läroplanens lärandesyn 

Förskolans läroplan är byggd på lärandeteorier (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). Förskolans uppdrag är att bygga verksamheten utifrån en demokratisk grund, där alla 

barn ska få möjligheter att lära och utvecklas enligt deras förutsättningar och behov. I 

förskolans uppdrag står det att ”Förskolan skall ta hänsyn till att barn lever i olika livsmiljöer 

och att barn med de egna erfarenheterna som grund söker förstå och skapa sammanhang och 

mening” (Utbildningsdepartementet, 2006 s. 5) Den sociokulturella lärandeteorin menar 

precis som Lpfö 98 att barnens sociala och kulturella bakgrund har stor betydelse för hur barn 

uppfattar, förstår och lär (Säljö, 2000). Enligt Lpfö 98 sker lärande i samspel och i 

kommunikation med andra barn och vuxna, i samspelet utforskar, undersöker och lär de av 

varandra (Utbildningsdepartementet, 2006). Den sociokulturella lärandeteorin syftar på att det 

är genom samspelt i barngruppen som barn lär och utvecklas, det är i samspelet barnen får syn 

på hur andra tänker, förstår och även får syn på sitt eget lärande (Säljö, 2000). I Lpfö 98 står 

det att ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra 

och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse…”(Utbildningsdepartementet, 2006 s.6). Enligt 

det sociokulturella perspektivet är språket en viktig länk till att skapa sig förståelse, 

erfarenheter och kunskaper (Säljö, 2000). Förskolans läroplan uppmärksammar leken, 

kommunikationen och samspelet mellan barn, i Lpfö 98 står det att samspelet skall nyttjas i 

många olika pedagogiska sammanhang och samlärande är ett centralt begrepp. (Williams, 

Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Den sociokulturella lärandeteorin baseras mycket 
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på dessa tre begrepp samspel, språk och lek. I det fortsatta arbetet kommer de här tre 

begreppen vara utgångspunkter där barnens lärande och utveckling beskrivs. 

 

2.3. Gruppens betydelse för barns lärande och utveckling 
”En utmärkande egenskap för grupper är det samspel som uppstår. En grupp kan definieras 

som två eller fler människor som påverkar varandra genom sitt samspel” (Nilsson, 1996, s. 

38). Det finns många faktorer som påverkar verksamheten i barngruppen och som borde tas 

hänsyn till hur barngruppen ser ut, som ålder, kön, etnicitet och barn med särkilt behov. Andra 

faktorer som påverkar kvaliteten i verksamheten på förskolan är organisationen, resurser, 

personalens kompetens, personaltäthet och personalens förhållningssätt samt samspelet 

mellan barn och personal (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001). 

Johansson (2003) menar att de barn som påverkas mest av de ökade barngrupperna är barn 

från andra kulturer, funktionshindrade och små barn. Deras språk- och identitetsutveckling 

kan bli hämmad vilket är viktigt för barnens lärande och utveckling. 

 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) menar att den ideala 

gruppstorleken är mellan 13-15 barn. I en grupp med färre antal barn försvinner möjligheterna 

till samspel och interaktion och i en grupp med över 20 barn finns det risk att de ”starka” 

barnen tar över. I en liten barngrupp är det lättare att alla barnen blir sedda oavsett om de 

sticker ut eller inte, i en större barngrupp har barnen lättare för att bli osynliga (Nilsson, 

1996). Johanssons (2003) studie visade på att pedagogerna i förskolan ansåg att alla delar som 

ingick i deras uppdrag som pedagog var viktiga, men för att det pedagogiska uppdraget skulle 

kunna uppnås måste omvårdnad och omsorg prioriteras. 

 

Enligt Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) har gruppstorleken och 

personaltätheten en stor betydelse för den pedagogiska verksamhetens kvalitet. Barn under 

fyra år kan bli hämmade i sin identitets- och språkutveckling. Det har visats på att det inte är 

faktorer i sig som gruppstorlek, barngruppens sammansättning, lokaler och personaltäthet som 

har en avgörande roll för kvaliteten i förskolan, utan hur de olika faktorerna samspelar med 

varandra och pedagogernas kompetens.  Det finns förskolor med hög personaltäthet och bra 

lokaler men som är sämre för barns lärande och utveckling än förskolor med lägre 

personaltäthet. Detta menar Sheridan (2001) har att göra med personalens kompetens och 

medvetenhet av problemen. Det är därför svårt att bestämma kvoten på personaltätheten och 



 11

gruppstorlekarna eftersom det är så många faktorer som spelar in. Slutsatsen av Johanssons 

(2003) studie visade dock på att gruppstorlekens betydelse för kvaliteten i förskolan har större 

betydelse än vad personaltätheten har. Detta pekar på att mindre barngrupper gynnar barnens 

lärande och utveckling mer än högre personaltäthet. 

 

2.3.1. Gruppidentitet 
 
Att leva i grupp är livsviktigt för alla människor. Det är i gruppen vi får bekräftelse, 
det är tillsammans med andra vi utvecklas och växer. Utan grupp att spegla sig i, har 
den egna identiteten ingen att utvecklas med och emot (Mathiasson, 1994, s. 9). 

 

Detta citat speglar enligt vår mening hur betydelse full gruppen är för barnens utveckling och 

lärande. Det är i gruppen genom lek, kommunikation och samspel som barnen skapar sig 

kunskaper och förståelse för omvärlden. För att barnen ska kunna utvecklas och lära 

tillsammans med de andra individerna i gruppen är det viktigt att de känner trygghet och 

samhörighet. Att vara trygg innebär att man vågar säga sina åsikter, berätta om sina tankar, 

vara delaktig i beslut, ta eget ansvar och att vara sig själv både till det yttre och inre 

(Wahlström, 1996). Genom gruppen lär sig barnen de normer och värderingar som 

kännetecknas just för denna, genom gruppen får barnen redskap för att klara sig i samhället 

som att fatta beslut och lösa problem (Nilsson, 1996). I gruppen skapas olika roller där vissa 

barn tar makt och ledar positionen och andra tar den osynliga rollen, det skapas en hierarkisk 

ordning dessa roller behövs för att samarbete och handling ska ske. Barnen tar den identitet 

som de har erfarenhet ifrån. Om barngruppen växer är det lätt att barnens identitet försvinner, 

de kan uppleva att deras möjligheter till att växa och påverka gruppen minskar. I alla grupper 

finns det olika normer och värderingar som ska följas, om någon individ avviker från dessa 

kan det uppstå konflikter (Harty & Harty, 2004). I en stor barngrupp finns det fler möjligheter 

för barnen att hitta individer som de kan skapa relationer till vilket är gynnande för barnens 

sociala utveckling (Askland & Ole Sataøen, 2003). Barns lärande sker bland annat genom 

social imitation, barn vill vara lika de andra barnen i gruppen. Därför är samvaro viktig för att 

barnen ska kunna iaktta varandra och känna att de hör samman. (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000) 

 

2.3.2. Samspel 

Samarbete mellan barn är en förutsättning för att barn ska kunna lära och utvecklas. 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Askland och Ole Sataøen (2003) menar 



 12

att ”Samspel mellan människor är en komplicerad process, som innebär jämkning av 

beteende, överföring av information och känsla av samhörighet” (s. 90). För att barnen ska 

kunna känna tillhörighet med gruppen, är det viktigt att den inte är större än att de upplever 

och har möjligheter till att samspela och skapa relationer med varje enskild individ 

(Mathiasson, 1994). Detta samspel är den viktigaste förutsättningen för individuell 

utveckling. För att samspelet mellan individer ska ske måste individerna kommunicera med 

varandra, i kommunikationen skapas relationer. Barn lär i vardagssituationer tillsammans med 

andra, vi lär genom att delta. Samspelet och kommunikationen mellan barn och vuxna är 

också viktigt för barnens psykiska utveckling. Hur barnen samspelar och kommunicera med 

andra speglas av den bakgrund, kultur och kontext som barnet befinner sig i, det är viktigt att 

pedagogerna ser barnen i flera olika sammanhang för att skapa sig en förståelse för barnet 

agerar (Askland & Ole Sataøen, 2003). Barn som kan samspela och har god social kompetens 

har lättar för att få vänner och accepteras i barngruppen (Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2000).  

 

2.3.3 Språket 

För små barn är det viktigt att få möjligheter att stimulera sin emotionella och kognitiva 

utveckling, speciellt viktigt i de yngre åldrarna är språkutveckling. Barnen behöver få mycket 

tid att samtala och diskutera med andra barn och vuxna, för att kunna berika sitt ordförråd och 

få förståelse för språket. Vid låg personaltäthet försämras möjligheterna till samtal och 

samspel mellan barn och vuxna vilket ofta leder till en envägskommunikation (Palmèrus, 

Pramling & Lindahl, 1991). Kärrby (1994) menar däremot att stora barngrupper ökar 

kommunikationen mellan barnen. Enligt Vygotskij skapar och utvecklar barnen sitt språk och 

ordförråd genom att umgås med andra barn och vuxna (Bråten, 1998). 

 

Dialoger är inte bara viktigt för barnens språkutveckling utan också för deras lärande. Genom 

dialoger kan de barnen vägledning, bekräftelse, erfarenheter och fostran, de erfarenheter som 

barnen skapar sig i dialogerna kan de sedan använda i framtida lärande situationer. För att 

dessa olika slags dialoger ska förekomma behövs det tät vuxen kontakt (Asplund Carlsson, 

Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001). Barnen använder språket som ett socialt redskap för 

att få förståelse för olika kulturella sammanhang (Säljö, 2000). Barn som vistas i grupper får 

många möjligheter att använda sitt språk, även på de tystlåtna barnen har det en positiv effekt. 

Genom att barnen skapar relationer med andra individer stärks deras självförtroende och deras 

språkutveckling (Kärrby, 1985). För att kunna dela med sig av sina tankar måste man kunna 

förmedla dem genom språket. Språket är inte bara ett redskap till att uttrycka sina tankar utan 
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är även tillför att utveckla normer, idéer, traditioner, kunskaper och de värderingar som finns i 

vårt samhälle (Bråten, 1998). 

 

2.3.4. Lek  

Leken har alltid haft en stor roll i förskoleverksamheten och Lpfö 98 lägger en stor vikt vid 

detta. Leken har en stor betydelse för barnens utveckling och lärande, både intellektuellt, 

emotionellt och socialt. Barnen utforskar, prövar och socialiseras genom leken. Detta sker i ett 

socialt samspel med andra individer, det är här som gruppens struktur syns. Att leka 

tillsammans är ett sätt för barnen att kommunicera med många andra individer på en och 

samma gång. Barnens roller, status, upplevelser, normer, värderingar, mål och metoder 

avspeglar sig här. Leken är väldigt viktig för barngruppen eftersom den påverkar och 

påverkas av det sociala samspelet och kommunikationen som finns i gruppen. Hur barnen 

utvecklas i gruppen har bland annat att göra med förskollärarnas syn, kompetens, erfarenheter, 

därför är det viktigt att pedagogerna är positiva och engagerar sig i barnens lek. Genom leken 

kan barnen tillsammans i grupp lösa problem, undersöka och finna olika slags lösningar 

(Fagerli, Lillemyr & Söbstad, 2000). Barngruppen och dess lek påverkas av den omgivning, 

miljö och kultur som de befinner sig i, liksom barngruppen påverkar omgivningen. Enligt 

Vygotskij återskapar barnen tidigare erfarenheter i leken och kombinerar olika erfarenheter 

med varandra, vilket leder till nya kunskaper (Bråten, 1998). 

 

2.4. Pedagogens betydelse för lärandet 
Pedagogerna kan inte förändra de yttre faktorerna som gruppstorlek och personaltäthet vilket 

påverkar barns lärande och utveckling, men deras egen inställning, kompetens och 

förhållningssätt har de möjlighet att själva påverka. Pedagogens ledarroll är inte någon 

begåvning utan snarare en kompetens som pedagogen har utvecklat genom studier, 

erfarenheter och reflektioner (Nilsson, 1993). Barns lärande berörs av den lärandemiljön som 

de befinner sig i. Därför är det av stor betydelse vilken inställning och yrkesskicklighet 

pedagogerna har, om de försöker se möjligheterna med sin verksamhet och har förmågan att 

skapa bra lärande miljöer. Genom att skapa kreativa lärandesituationer och integrera leken blir 

lärande lustfyllt för barnen (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001). 

Pedagogens roll är att skapa situationer där barnen kan samspela och utbyta kunskaper och 

erfarenheter, detta kräver att pedagogen uppmuntrar samarbete (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000). Pedagogen ska kunna organisera verksamheten så att alla barn 
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finner någon att leka med och locka fram lekfullheten hos barnen. Det blir en utmaning för 

pedagogen att ta vara på det enskilda barnets, fantasi, kreativitet och knyta an till deras 

livsvärld (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007).  Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) menar att det kan vara svårare för pedagogerna att uppmuntra, engagera och vara en 

stark ledare i en större barngrupp.  Guvå (2006) anser att även om pedagogerna arbetar med 

en stor barngrupp måste det finnas en individuell relation med varje individ, så att varje barn 

får sitt behov tillgodosett. Detta kräver en viss kompetens hos pedagogerna.  
 

En barngrupp bör därför inte vara större än att varje barn har förutsättning att känna 
sig sedd och förstådd av sin personal. Hur många barn det handlar om tror jag ingen 
idag kan säga med vetenskapligt underbyggda påståenden. Kanske behövs mer 
forskning kring detta (Guvå, 2006 s.134). 

 

Kärrby (1994) gjorde en studie om kostnadsbesparingar i förskolan. Resultatet visade på att 

förskollärarna upplevde efter minskad personaltäthet att de inte hade samma tid till att samtala 

med alla barn individuellt, det blev oftast kollektiva budskap. Den minskade personaltätheten 

ledde till mer fri lek och mindre vuxenkontakt och pedagogisk stimulans, de osynliga barnen 

försvann ofta i mängden. Undersökningen visade att det som hade störst betydelse för 

kvaliteten i förskolan var inte antal pedagoger utan ledarskapet och kompetensen hos 

pedagogerna. I en stor barngrupp kan det vara svårt för personalen att ha överblick, vilket 

innebär att de barn som behöver hjälp och stöd i leken blir utanför och passiva, eftersom de 

inte får det stöd som de behöver (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001). 

Det är viktigt att pedagogerna ser barnen som en resurs i sitt arbete och att barnen på olika sätt 

får ta ansvar i det sociala samspelet och i sitt sökande efter kunskap. Pedagogens roll är också 

att få barnens att känna sig som en del av en helhet i gruppen (Förskolan nr 9 2009). I en 

större barngrupp krävs mer struktur och organisation, pedagogen måste också kunna vara mer 

flexibel så att arbetet löper på (Johansson, 2003). För att gruppen ska kunna bli en vi -grupp 

måste pedagogen organisera verksamheten så att gruppen får möjligheter att samarbeta med 

varandra och stimulera sitt sociala samspel, detta leder till att barnen kan utbyta kunskap med 

varandra. Det är viktigt att pedagogerna i arbetslaget har ett tydligt ledarskap som handleder 

och stöttar barnen i gruppen. Arbetslaget ska ha samma mål, normer och värderingar att sträva 

efter, detta skapar en trygghet för barnen (Guvå, 2006). 

 

Pedagogernas kunskap och kompetens om barns lärande och utveckling utgör grunden i 

förskoleverksamheten. Pedagogernas roll är att skapa trygghet och en relation till varje 

individ, att samtala och kommunicera med varje barn så att de utveckla sin begreppsvärld, 
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språk och sociala förmåga. Verksamheten ska byggas utifrån barnens egna upplevelser och 

erfarenheter, där det ska finnas möjligheter till att skapa, utforska, upptäcka och lära. För att 

detta ska vara möjligt måste pedagogerna ha tid, rum, kunskaper, förmåga och engagemang 

(Wallskog, 1994). För att skapa sig en förståelse för hur barn tänker och uppfattar sin situation 

krävs det att pedagogen tar sig tid att lyssna på barnen. Detta kan vara svårt att hinna med i en 

stor barngrupp, det krävs att pedagogerna är tillgängliga och prioriterar samtalen med barnen 

(Askland & Ole Sataøen, 2003). För att väcka barnens nyfikenhet och lust till att lära är det 

viktigt att pedagogerna lyfter fram och använder de olikheter som finns i gruppen.  Alla barn 

har olika erfarenheter med sig och det är viktigt att pedagogerna ser detta som en resurs och 

tillgång till gruppen. Det är pedagogens ansvar att ta tillvara på barnens tankar och utmana 

dem vidare i sitt lärande både individuellt och i grupp (Åberg & Taguchi, 2005). ”En 

demokratisk förskola eller skola innebär delaktighet att vi pedagoger lyssnar till och 

respekterar barnens tankar och ger barnen möjlighet att lyssna på varandra” (Åberg & 

Taguchi, 2005 s. 66). 

 

Pedagogernas bemötande av barnens lärande och utveckling beror mycket på pedagogernas 

kompetens och barnsyn. Barnsynen speglar hur pedagogerna uppfattar, bemöter och förhåller 

sig till barnen. Enligt ett forskningsprojekt som Johansson gjorde för Skolverket 1999-2000 

som handlade om små barns erfarenheter och pedagogers förhållningssätt, visade att många av 

pedagoger anser att det är viktigt att respektera barnens tankar, åsikter och se till varje barns 

förmåga. Projektet visade också på att de hinder som pedagogerna upplevde för att uppnå sina 

mål i verksamheten var de yttre förutsättningarna som ökade barngrupper, minskad 

personaltäthet och tidsbrist. Möjligheterna att nå sina mål var enligt personalen kopplade till 

deras egen kompetens och yrkesskicklighet (Johansson, 2003). Situationen som pedagogen 

befinner sig i med stora barngrupper och minskad personaltäthet påverkar pedagogen. Men 

pedagogen påverkar också sin egen situation beroende på vilka ”ögon” man tittar med, ser de 

hinder eller möjligheter med barngruppen (Stensmo, 1991).  

 

2.4.1. Strukturera och planera verksamheten 

Med en större barngrupp krävs det mer struktur, planering och en tydlig organisation än vad 

som krävs i en mindre grupp. Det är viktigt att alla i arbetslaget vet vad som krävs av dem och 

vad de ska göra, en tydlig ansvarsfördelning. Det är viktigt att det finns en kontinuitet både 

för barnen och för personalen på avdelningen. För att skapa balans i en stor barngrupp krävs 

struktur och rutiner. Även barnen behöver ansvarsområde för att känna sig behövda och 



 16

viktiga. För att pedagogerna ska kunna förändra sitt arbetsätt krävs det att de får möjligheter 

att utvecklas och tydliggöra sin kompetens så att de klarar av att utföra sitt uppdrag med 

barnen (Wallskog, 1994). 

 

2.5. Sammanfattning 
Enligt Lpfö 98 är förskolans uppdrag att skapa en verksamhet som skall vara lärorik, trygg 

och rolig, där barnens samspel, språk och lek prioriteras (Utbildningsdepartementet, 2006). 

Enligt den sociokulturella lärandeteorin lär barn i samspel och kommunikation med varandra. 

Språket är en viktig länk för barnens lärande och utveckling, genom språket tänker, förstår 

och skapar sig barnen kunskaper. I gruppen finns det många möjligheter för barnen att 

kommunicera och skapa relationer med varandra, därför har gruppen en stor inverkan på 

barnens lärande och utveckling. Barns samspel påverkas av gruppstorleken, i stora 

barngrupper finns det risk för att samspelet försvinner. Samspelet är en förutsättning för 

barnens lärande och utveckling och det är därför viktigt att barnen får många möjligheter att 

samspela med andra individer. Leken är viktig för barngruppen eftersom den påverkar och 

påverkas av det sociala samspelet och kommunikationen som finns i gruppen. Hur barnen 

utvecklas i gruppen har bland annat att göra med förskollärarnas syn, kompetens och 

erfarenheter. Det är många faktorer i förskolan som inverkar på kvaliteten i förskolan, 

gruppens storlek och personaltäthet är några av de faktorer som påverkar barns lärande och 

utveckling. Det har visat sig att gruppens storlek har större betydelse än personaltätheten för 

barns lärande och utveckling. Större barngrupper kräver mer struktur och organisation för att 

skapa en balans i gruppen. Pedagogerna kan inte förändra barngruppens storlek och 

personaltätheten men de kan själva påverka sin kompetens, förhållningssätt och inställning, 

vilket är avgörande för hur kvaliteten blir i förskolan 
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2.6. Problemprecisering 
Utifrån syftet och den litteratur som bearbetats är problemprecisering följande: 

Hur uppfattar förskollärare barngruppens storlek i relation till barnens lärande och utveckling? 

Hur uppfattar förskollärare personaltätheten i relation till barns lärande och utveckling? 
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3. Empirisk del 
I den empiriska delen beskrivs metoden och urvalet till studien och hur studien har 

genomförts, planerats och analyserats.  

 

3.1. Val av metod 

Valet att göra en kvalitativ undersökning gjordes för att få detaljerad och djup information om 

ämnet och för att kunna ta del av pedagogernas erfarenheter och känslor om själva 

intervjufrågorna. Descombe (2000) menar att om forskaren vill ha djupare kunskaper och 

information om ämnet som han/hon undersöker är intervju en bra metod att använda sig av. I 

intervjuer får intervjupersonerna möjligheter att utveckla sin tankar och idéer om själva 

ämnet. Eftersom denna studie riktade sig mot förskollärarnas uppfattningar var inte enkät 

relevant eftersom detta inte ger det djup i undersökning som eftersträvades. Trost (1993) 

menar att en kvantitativ studie är bra om man vill komma åt ett visst procentantal eller frågor 

som handlar om hur många eller hur ofta. En kvalitativ studie är bra om man vill undersöka 

exempelvis hur människor förstår, reagerar eller handlar.  

 

3.2. Urval 

Urvalet av förskollärare till studien gjordes medvetet, för att få förskollärare med olika lång 

erfarenhet av yrket och på olika förskolor. Detta gav en större variation och ett bredare djup 

till syfte med undersökningen, då förskollärare har olika arbetssätt och metoder i sitt arbete 

med barngruppen. Vid intervjun finns inga bestämda regler för urvalet av informanter, de 

informanter som väljs har ofta något speciellt att bidra med och har stor inblick i 

verksamheten (Descombe, 2000). 

 

3.3. Beskrivning av undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av fyra informanter, i texten har intervjupersonerna fingerade 

namn så att deras anonymitet kan garanteras. Förskollärarna som intervjuades hade olika lång 

erfarenhet av yrket.  

•  Josefin, hade arbetat inom förskoleverksamheten i fyra år, Josefin arbetade idag på en 

syskon avdelning där barnen var 3-6 år gamla där 21 barn var inskrivna.  

• Anita, hade arbetat i verksamheten i 27 år, hon hade arbetat både på småbarn- och 

syskonavdelning, för närvarande arbetade hon på en syskonavdelning med 21 barn.  
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• Lena, hade arbetat i förskolan i 20 år. Lena hade erfarenheter från både skolan och 

förskolan. I förskolan hade hon tidigare arbetat på en småbarnsavdelning men nu är 

hennes tjänst placerad på en syskonavdelning med 22 barn.  

•  Eva, hade arbetat inom förskoleverksamhet i 18 år. Eva hade arbetat på ett par olika 

förskolor och både på syskon- och småbarnsavdelningar, hon hade också arbetat i en 

förskoleklass. Eva hade under många år arbetat på invandrartäta förskolor, för 

nuvarande arbetade hon på en syskonavdelning med 20 barn. 

 

3.4. Genomförande 

För att få svar på syftet som att undersöka förskollärares syn på hur gruppstorlek och 

personaltäthet påverkar barns lärande och utveckling, intervjuades fyra förskollärare på fyra 

stycken olika förskolor i en kommun i Skåne. Intervjupersonerna kontaktades via telefon då 

tid och plats bestämdes i samspel mellan förskollärarna och skribenterna. Informanterna fick 

ta del av intervjufrågorna några dagar innan själva intervjun så att de hade möjligheter och tid 

att tänka igenom frågorna. Intervjuerna gjordes på respektive förskola i ett enskilt rum och tog 

cirka 45 minuter per intervju. Intervjuerna var semistrukturerade, det vill säga frågorna var 

färdiga men det fanns utrymme för flexibilitet och även tid för informanterna att utveckla sina 

idéer och svar. De första frågorna var öppna och neutrala och därefter följde öppna frågor som 

var kopplade till syftet (se bilaga І).  Descombe (2000) menar att en semistrukturerad intervju 

är när det finns planerade frågor men intervjuaren är flexibel i ordningsföljden. Vid 

intervjuerna var båda skribenterna med för att få ut så mycket information som möjligt. Under 

intervjuerna var båda skribenterna aktiva, ställde frågor och lyssnade på informanterna.  Trost 

(1993) menar att det kan vara fördel att vara mer än en intervjuare med på intervjun då detta 

kan leda till en större informationsmängd. Valet att sitta i ett enskilt rum gjordes för att inte 

bli störda av annan personal, så att koncentrationen kunde vara helt och hållet på intervjun. 

Vid intervjuerna användes diktafon för att inte lägga fokus på att anteckningar, utan på 

samtalet mellan intervjuaren och förskolläraren. Bandinspelning används också för att få med 

allt som intervjuaren informerade om, då en del av informationen kunde försvinna vid bara 

anteckningar. Bandinspelning är bra eftersom man kan lyssna på materialet flera gånger och 

höra tonfallen på rösterna (Trost, 1993).  

 

3.5. Tillförlitlighet 

För att få hög tillförlitlighet på studien fick intervjupersonerna samma frågor (dock inte i 

samma ordning) och svaren spelades in på samma sätt. Trost (1993) menar att för att få en 
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hög tillförlitlighet på materialet krävs det att intervjun registreras på samma sätt och att 

intervjuaren är uppmärksam och lyhörd på svaren. För att få trovärdighet i materialet var båda 

skribenter med vid transkriberingen. Trovärdighet är det största problemet vid kvalitativ 

studie, man måste kunna påvisa att materialet är uppriktigt (Trost, 1993). För att få 

trovärdighet på resultatet används även citat i texten från intervjupersonerna.  

 
3.6. Etiska övervägande 

Vetenskapsrådet (2002) fyra krav på samhällsvetenskaplig forskning är informationskravet, 

samtyckskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

undersökningsdeltagarna skall informeras av forskarna att deras deltagande i studien är 

frivilligt och syftet med studien. När intervjupersonerna kontaktades informerades de om 

deras rätt att själva välja om de ville medverka eller inte. De fick också reda på syftet med 

studien och att det var en c-uppsats. Samtyckeskravet innebär att forskarna ska inhämta 

samtycka av informanterna om sitt deltagande i studien och att informera 

undersökningsdeltagarna om deras rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). När undersökningsdeltagarna kontaktades frågade skribenterna om 

deras samtycke att delta i studien, informanterna informerades också om att de hade rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan i studien. Ingen av intervjupersonerna valde dock att 

avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att alla personuppgifter skall förvaras 

konfidentiellt och det ska inte finnas några möjligheter att identifiera personerna i resultatet, 

forskarna har tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2002). När informanter kontaktades 

informerades de om att deras medverkan kommer att behandlas konfidentiell, i arbetet är 

deras identitet osynlig. Materialet förvarades så att ingen obehörig kunde nå den, 

informanternas anonymitet kunde på det sättet garanteras. Med anonymitet menas att 

informanternas namn, nummer eller annan möjlighet till identifiering inte finns (Trost 1993). 

Nyttjandekravet innebär att den information som insamlas till forskningen endast får lov att 

användas i detta ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Intervjupersonerna informerades om att 

det materialet som samlades in enbart användes till denna studie och inget annat. 

 

 3.7. Bearbetning 

Strax efter intervjuerna transkriberades intervjuerna. Materialet som behandlades blev på 13 

sidor. Materialet är noga genomläst flera gånger, det som var relevant till syfte och 

problempreciseringen ströks under. Kvale och Brinkemann (2009) menar att utskriften av 
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intervjuerna hjälper till att strukturera och analysera materialet. Materialet kategoriserade 

under olika rubriker och det som var relevant för problempreciseringen lyftes fram.  

 

3.8. Metoddiskussion 

Intervjufrågorna som ställdes uppfyllde sitt syfte, för att få vissa av informanterna att berätta 

mera om hur de upplevde barngruppens storlek ställdes följdfrågor. Efter bearbetning av 

materialet har det dock framkommit att gruppens påverkan på leken inte framkommit ur 

frågorna. Skribenterna hade kunnat ställa frågor kopplade till lekens betydelse för barns 

lärande och utveckling för att få fram förskollärarnas syn om detta. Under intervjuerna var 

båda skribenterna med, båda var aktiva och deltog under intervjuerna. Ett annat alternativ 

hade varit att endast en av författarna hade varit aktiv och ställt frågorna och den andra bara 

lyssnat och reflekterat över svaren. Eftersom skribenterna var samspelta och kompletterade 

varandra bra var det inget hinder att båda var aktiva under intervjuerna. Intervjuerna spelades 

in på diktafon, nackdelen med att ha ljudinspelning var att det tog mycket tid att lyssna och 

skriva ner intervjuerna. Fördelen med att spela in vägde dock upp nackdelarna då inget 

missades av intervjuerna eftersom de var inspelade. 
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4. Resultat 
I resultatet redovisas informanternas uppfattningar, utifrån de tre sociokulturella begreppen 

samspel, språk, lek. Efter resultatet följer en resultatsammanfattning och analys. Resultatet 

som redovisas har sin utgångspunkt ifrån syftet och problempreciseringen.  

 

4.1. Betydelsen av gruppstorlek 
Alla fyra pedagoger uttryckte att de på något sätt märkt av förändringar av gruppstorlekarna. 

Några upplevde sig mer berörda än andra. Eva såg en stor förändring i barnantalet. 

Pedagogerna gav uttryck för att gruppens storlek hade en betydelse för barnens lärande och 

utveckling. Hur de ansåg att det påverkade barnens lärande och utveckling berodde enligt 

Lena på pedagogernas kompetens och inställning till gruppens storlek. Antalet barn på 

avdelningarna var inte avgörande enligt Anita för hur barngruppen fungerade ihop, utan det 

som var av betydelse var sammansättningen av barnen. Anita menade att det kunde vara lika 

stökigt i en barngrupp med tio barn som med tjugo. Eva ansåg att det som var avgörande för 

hur gruppens storlek skulle se ut berodde bland annat på om där fanns barn med särskilda 

behov eller annat modersmål än svenska på avdelningen. Josefin påpekade att en större 

barngrupp hade inverkan på verksamhetens kvalitet.  
 
Större grupper leder till sämre verksamheten och säkerhet. Som pedagog hinner man 
inte med och det blir en ond cirkel av allting. Man blir själv upp stressad och mår 
dåligt och hinner inte prata med varandra (Josefin). 

 
I en stor barngrupp kan det vara svårt enligt Josefin att tillgodose alla barns behov. Både 

Josefin och Eva påpekade att de kände och upplevde att de inte räckte till för att kunna 

tillgodose alla barns behov, utveckling och lärande. Detta fick dem att känna sig stressade och 

att de inte fullförde sitt uppdrag. 
 
Man hinner inte med att arbete med målen i styrdokumentet. Man bränner ut sig 
själv, man kan få misstro till sitt jobb istället för tillit. Det som är negativt med en 
stor barngrupp är också att vi inte hinner med och delta i leken (Eva). 

 

Anita och Lena ansåg att det fanns många möjligheter och fördelar med att ha en större 

barngrupp, det blir bara ett problem om man ser det som ett problem. Lena menade att det var 

viktigt att se möjligheterna istället för hindren och ta vara på barnens tankar och erfarenheter. 

Hon såg inget negativt med att ha en större barngrupp, utan att det berikade barnens lärande 

eftersom barn lär av varandra. Lena uttryckte också att en större barngrupp kräver mer 

tänkande och reflekterande om hur gruppen ser ut och vad den behöver för att varje enskild 
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individ ska kunna utvecklas och läras. Detta ställer mer krav och kompetens av pedagogen 

men detta såg Lena som något positivt.  
 

Jag ser inte så stora hinder, det är upptill individerna om vi vill göra det till ett 
problem (Anita). 

 
Jag har aldrig sett barngruppens storlek som något negativt, utan det har att göra 
med vilken inställning man har och vilken kompetens man har. Vi måste tänka på 
vad vi kan förändra och påverka, vi kan inte förändra barnen men vi kan förändra 
vårt arbetssätt. Det är heller inte vårt syfte att förändra barnen utan istället tänka på 
hur vår struktur och miljö ser ut (Lena). 

 

Pedagogerna hade delade meningar om det var fördelar med att ha en stor barngrupp eller 

inte. Anita och Lena var positiva till de stora barngrupperna, Anita menade att dagens barn är 

väldigt egocentriska, i gruppen lär sig barnen att vänta på sin tur, lyssna på varandra, ta 

hänsyn, diskutera, och träna konflikthantering. Lena menade att barnen utvecklar sin sociala 

kompetens när de umgås med andra barn. Eva däremot såg inte några fördelar med stora 

barngrupper, hon menade att det varken gynnade barnens utveckling och lärande eller 

personalen möjligheter till att full följa sitt uppdrag. 
 

Nej, jag ser inget positivt med stora barngrupper. Man hinner inte se alla barn och de 
blir ingen verksamhet (Eva). 

 

Idealstorleken på barngruppen enligt Josefin hade varit 15 barn på syskon och 10 på småbarn. 

Hon menade att alla barn skulle bli sedda och få den tid de behöver för att utvecklas i en 

sådan grupp. Fast än Anita inte såg några hinder med stora barngrupper hade även hon 15 

barn som idealstorlek.  

 

4.1.1. Samspel och lek 

Lena prioriterade barnens samspel med varandra, hon ansåg att samspelet hade stor betydelse 

för barnens lärande och utveckling. Gruppens storlek hade enligt Lena inte en avgörande roll 

för hur samspelet fungerade mellan barnen, hon menade att hennes egen roll och inställning 

mot barngruppen var av större betydelse. Enligt Lena har leken en stor betydelse för barnens 

lärande och utveckling och gruppens storlek har ingen betydelse för lekens funktion. 
 
Barn lär av varandra och det är viktigt att vi pedagoger låter barnen lära av varandra. 
Jag kan inte se gruppens storlek som något negativt utan tvärtom att det berika 
barnens lärande (Lena). 
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Josefin gav uttryck för att mindre grupper gav större möjligheter till att vara mer flexibel och 

ge barnen mer tid att tänka i sitt samspel med varandra. Josefin menade också att större 

grupper upplevdes detta som svårare, då tiden inte räckte till och de behövdes mer kontroll 

över situationen. Enligt Anita hade de barn som var längre dagar på förskolan fler möjligheter 

till samspel mellan barn och vuxna, då det var färre barn på morgonen och på eftermiddagen. 

Lena syftade på att det i större barngrupper fanns fler möjligheter för alla barn att skapa goda 

relationer med någon annan. 

 
I en stor barngrupp skapas det fler relationer. Det kan ta mer kraft av barnen att 
hinna knyta an till många barn och ha många relationer men det behöver inte vara 
något negativt. I en liten grupp kanske du inte hittar någon kompis medans i en stor 
barngrupp finns det ett större utbud (Lena). 

 

Även Anita ansåg att det var viktigt att varje barn skulle ha någon att skapa en god relation till 

och kunna samspela med för barnens lärande och utveckling. Anita upplevde att stora 

barngrupper var negativt för de barn som inte tog för sig och inte tog så stor plats i gruppen, 

de blev inte hörda och sedda på samma sätt som i en mindre grupp. 
 
Det negativa med de stora barngrupperna är de barnen som inte säger någonting och 
inte tar för sig. Det blir en utmaning att putta på dessa barn så att de inte försvinner i 
mängden (Anita). 

 
4.1.2 Samtal 

Josefin och Eva beskrev i sina intervjuer att större barngrupper ledde till 

envägskommunikation och befallningar. Det upplevde att det fanns mindre tid till att samtala 

med en och en, barnen fick inte den uppmärksamhet som de krävde. Samtalen blev ofta 

avbrutna av andra barn, detta lede till stress och mindre tålamod hos pedagogerna. 
 

Det blir lätt envägskommunikation, alla barn söker uppmärksamhet och vill att man 
ska titta på dem (Anita). 
 
Det som märks mest är att samtalen mellan barn och personal försvinner eller blir 
färre. Man hinner inte prata med alla barn (Josefin). 

 

Eva ansåg att stora barngrupper gjorde att alla barn inte fick möjligheter att samtala, vilket 

man hann i mindre grupper. Lena menade att stora barngrupper inte var negativt för 

kommunikation i gruppen, men om man som pedagog hade som mål att ha samtal med varje 

enskilt barn kunde stora grupper upplevas som något negativt.  
 

Har du som mål som pedagog att du ska ha en närarelation och samtals 
kommunikation med varje individ med varje barn på avdelningen. Då kan det vara 
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så att du går hem och tänker att idag har jag inte pratat med Kalle, jag har inte detta 
som mål så därför känner dock aldrig jag så, men jag kan bara svara för mig. Annars 
tycker jag inte det är något negativt, visst det är mer barn i rörelse så det blir hög 
ljudnivå. Sen är det upp till pedagogerna att styra upp det (Lena).  

 

Lena såg inget negativt i att ha större barngrupper för samtalen mellan barnen, tvärtom så 

gynnade större barngrupper samtalen, då varje individ fann någon i gruppen som de hade 

gemensamma intressen med. Barnens språkutveckling gynnades också av större barngrupper, 

då de i den dagliga verksamheten var tvungen att kommunicera mycket med varandra, vilket 

enligt pedagogerna utvecklar barnens ordförråd och begreppsuppfattning. 

 
I en stor barngrupp får barnen många möjligheter att lära sig och använda sitt språk. 
Barnen utvecklar språket eftersom de pratar med många och använder språket på 
olika sätt. Barnen får fler möjligheter att använda språket. När vi har barn som 
behöver träna sin språkutveckling anser jag att detta gynnar hela barngruppen 
eftersom vi fokuserar mer på språket (Lena). 

 

4.2. Personaltätheten 
Anita berättade att när hon började som förskollärare för 27 år sedan var de fyra personer som 

arbetade 100 % per småbarnsavdelning, nu är de två heltider och en som arbetar 75 % på 21 

barn. Eva såg också en stor förändring i personaltätheten, hon berättade att om det var någon 

av personal som gick i pension ersattes inte denna av någon ny, vilket innebar att barngruppen 

blev lidande. Anita ansåg att de faktorer som var avgörande för hur stor personaltätheten 

skulle vara för barnens lärande och utveckling, var beroende på vilken kompetens och 

utbildning personalen hade. Hon menade att som utbildad förskollärare har man en viss 

kompetens som behövs för att nå målen i läroplanen. Eva menade att det var viktigt att 

personalen i arbetslaget kompletterade varandra, även hon menade på att pedagogernas 

kompetens och utbildning var väldigt viktigt för barngruppen lärande och utveckling. Josefin 

ansåg att tider och schema hade en stor betydelse för hur stor personaltätheten skulle vara.   
 

Genom att vara positiv och se möjligheterna skapar man ett bättre arbetsklimat både 
för barn och personal (Eva). 

 

4.2.1. Samspel 

Anita berättade att deras arbetslag organiserade sin verksamhet på samma sätt oavsett grupp 

storleken. Lena däremot menade att större barngrupper kräver en tydligare struktur, en klar 

och tydlig struktur skapar samspel, trygghet och frihet i barngruppen. Även Josefin syftade på 

att det krävdes mer struktur när barngruppen är större, hon berättade att de ofta delade upp 
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gruppen eftersom det var lättare att få barnen att samspela med varandra i mindre grupper. 

Josefin ansåg att det är viktigt att arbetslaget kan samarbeta och har samma tänk. 
 

Vi vet va vi har varandra och känner varandra bra, även om vi kanske inte alltid 
tycker lika så tänker vi samma om barnen (Josefin). 

 
Lena ansåg att det var viktigt i ett arbetslag att alla vet vad som krävs och 
förväntas av varandra. I Lenas arbetslag hade de många pedagogiska diskussioner 
gällande barngruppen och barnens lärande och utveckling. 

 

Att arbetslaget diskuterar förhållningssätt, konflikthantering och pedagogiskmiljö. 
Det är de bitarna som vi arbetar mycket med i vårt arbetslag. Hur ser barngruppen ut 
vilka situationer fungera barngruppen bäst, när tycker vi att barngruppen mår bra 
(Lena). 

 

Eva ansåg att det var viktigt att föra en diskussion i arbetslaget om barnens behov och hur de 

kunde tillgodose dessa. Hon ansåg dock att de hade mindre med tid nu att diskutera 

pedagogiska frågor. 

 

4.2.2. Mål för barnens lärande och utveckling 

Både Anita och Eva ansåg att de uppnådde sina mål för barnens lärande och utveckling 

genom att arbeta tematiskt där alla ämnen integreras.  I Lenas arbetslag reflekterade de 

mycket över sina mål kopplade till barnens lärande och utveckling. 

 
Vi reflekterar mycket över det vi har gjort. Om det inte blev som vi hade tänkt vad 
kan detta bero på, kanske vi behöver sänka målet och känna sig nöjd med det, att det 
blev det istället. Det sker hela tiden utveckling och lärande och det är det man måste 
kunna se. Vissa barn tar väldigt stora steg och andra tar mindre steg, men det sker hela 
tiden (Lena). 

 

4.3. Resultatsammanfattning, analys och slutsats 
Det som framkom i resultatet var att personaltätheten inte uppfattades ha så stor betydelse för 

barnens lärande och utveckling, det som uppfattades vara av större mening var gruppens 

storlek. Det som upptäcktes var att pedagogernas inställning och kompetens var av stor 

betydelse för hur pedagogerna såg på barngruppens storlek. Såg pedagogerna barngruppens 

storlek som ett hinder blev det också detta. Det som var märkbart var att pedagogerna ansåg 

att deras kompetens var av stor betydelse för hur de klarade av att hantera en barngrupp. 

 

 Alla informanter uttryckte att det blivit förändringar i deras barngrupper. Intervjupersonerna 

hade olika förhållningssätt och syn på de ökade grupperna och hur detta påverkade barnens 
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lärande och utveckling. De som var negativa till de förändrade gruppstorlekarna uppfattade att 

stora barngrupper ledde till att barnens behov inte blev tillgodosedda och chanserna till att 

samspel minskades. Informanterna menade att om personalen såg barngruppens storlek som 

ett problem och hinder blir det också detta. Intervjupersonerna ansåg att det var viktigt att se 

potentialerna med barngruppen, att se möjligheterna för barnen att utvecklas och läras i 

samspel och samtal med varandra.  

 

Det som också var avgörande för barngruppens storlek enligt en av informanterna och som 

påverkade barnens lärande och utveckling var deras kulturella och sociala bakgrund. Barn 

med speciella behov kunde påverkas negativt av stora barngrupper. Enligt informanterna lär 

barn i samspel med varandra, pedagogerna hade olika åsikter om barngruppens storleks 

påverkan på samspelet mellan barnen. Några av pedagogerna syftade på att större barngrupper 

gav fler möjligheter till att skapa fler leksituationer, relationer och samspels mellan barnen. 

Ett fåtal av informanterna menade att stora barngrupper gjorde det svårare för barnen att 

samspela, de fick inte den tid de behövde och personalen hade svårare för att vara flexibla. De 

menade också på att de tysta barnen har lättare för att bli osynliga i stora grupper.  

 

Hur pedagogerna organiserade och strukturerade verksamheten var också av betydelse enligt 

informanterna för hur barnen kunde samspela och hur hög personaltätheten behövde vara. 

Intervjupersonerna hade också delade uppfattningar om barngruppens betydelse för samtal, 

det positiva med stora barngrupper var att det gynnade barnens språkutveckling och 

begreppsförråd. Negativa uppfattningar var att stora barngrupper ledde till 

envägskommunikation, befallningar och att alla barn inte fick den tid de behövde till att 

samtala. Pedagogerna ansåg att det som avgjorde för hur hög personaltätheten skulle vara för 

att målen skulle uppnås för barnens lärande och utveckling, hade att göra med personalens 

kompetens, utbildning, samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga och erfarenheter. 

 

Slutsatsen av resultatet var att barngruppens storlek hade enligt pedagogernas uppfattningar 

inverkan på barns lärande och utveckling både negativt och positivt. Några menade att stora 

barngrupper gav fler möjligheter för barnen att samspela och leka med varandra. Andra 

syftade på att samspelet blev lidande. Barns språkutveckling gynnas i stora grupper men det 

blir ofta envägskommunikation från personalen och det blir färre samtal. Hur barngruppen 

påverkas av personaltätheten har enligt informanterna att göra med pedagogernas 

inställningar, kompetens och erfarenheter. 
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5. Diskussion 

I diskussionen diskuteras forskningsbakgrund och teorier i förhållande till analysresultat och 

till problempreciseringen.  

 

5.1. Samspel och lek 
Enligt den sociokulturella lärandeteorin är samspelet mellan barnen i gruppen viktigt för 

barnens lärande och utveckling (Säljö, 2000). Ur studien framkom det att pedagogerna hade 

olika tankar kring de förändrade barngrupperna och hur detta påverkade barnens samspel. Hur 

informanterna såg på de ökade barngrupperna och hur detta påverkade samspelet hade bland 

annat att göra med deras inställningar och kompetens. Denna upptäckt som vi gjorde i vår 

studie angående pedagogernas inställningar och kompetens, anser vi är det mest centrala i 

resultatet. Som blivande förskollärare menar vi att det är viktigt att ha kompetens och kunskap 

om barns lärande och utveckling och ha en positiv inställning till gruppen oavsett hur den ser 

ut.  

 

Nilsson (1993) anser precis som några av informanterna menade att pedagogernas inställning, 

kompetens och förhållningssätt är avgörande för hur pedagogerna bemöter barnen. Enligt de 

informanterna som var positiva till de stora barngrupperna, erbjöds barnen fler möjligheter att 

skapa relationer till andra barn, vilket var viktigt för att barnen skulle kunna samspela med 

varandra. Förskollärarnas uppdrag enligt Lpfö 98 är att personalen ska se gruppen och det 

enskilda barnets möjligheter till att samspela och vara engagerad i detta 

(Utbildningsdepartementet, 2006). Precis som Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och 

Kärrby (2001) belyste några av informanterna att samspelet och interaktionen försvinner i en 

större grupp och att det är svårt att tillgodose varje enskilt barns behov. Några av 

informanterna syftade också på att de tysta barnen försvinner i stora barngrupper detta menar 

också Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001).  

 

Johansson (2003) påvisade i sin studie att de barn som påverkades mest av de ökade 

barngrupperna var barn från andra kulturer och barn med särskilda behov. I denna studie 

visade sig att det var bara en av intervjupersonerna som belyste detta, vilket kan bero på att 

det var endast hon som hade erfarenheter och arbetade på en mångkulturell förskola. Att inte 

fler av informanterna belyste detta kan bero på hur deras nuvarande barngrupp och deras egna 

erfarenheter av att arbeta med barn med annat modersmål än svenska.  De andra 
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informanterna menade att den kulturella bakgrunden inte hade någon betydelse för gruppens 

storlek och för barnens lärande och utveckling men att barn med särskilda behov kunde 

påverkas negativt av stora barngrupper. Enligt den sociokulturella lärandeteorin är leken får 

en viktig källa till barnens utveckling och lärande, det är i leken som barnen får förståelse för 

sin omvärld (Säljö, 2000). Det var bara en av informanterna som belyste leken som en del i 

samspelet mellan barnen. Detta kan bero på som påpekades i metoddiskussionen att 

skribenterna inte var tillräckligt tydliga i frågorna så att informanterna kunde koppla det till 

leken. Detta kan också bero på att intervjupersonerna inte såg leken som en möjlighet för 

barnen att samspela, utvecklas och läras.  

 

5.2. Språk 
Enligt den sociokulturella lärandeteorin är språket ett viktigt redskap för barnens lärande och 

utveckling (Säljö, 2000). Några av informanterna menade precis som Kärrby (1994) påvisade 

i sin studie att större barngrupper och lägre personaltäthet leder till mindre tid till att samtala 

mellan vuxna och barn, det blev ofta envägskommunikation från personalen sida.  Detta är ett 

problem eftersom språket är en del av barnens lärande och utveckling. Askland & Ole Sataøen 

(2003) menar att pedagogerna måste prioritera samtalen och vara tillgängliga för barnen. 

Pedagogerna kunde ibland uppleva sig otillräcklig på grund av stressen att inte hinna samtala 

med alla barn, detta kunde vara frustrerande. Genom reflektion och diskussioner tillsammans 

med sina kolleger kunde de genomföra sitt uppdrag som förskollärare. Några av 

informanterna belyste att pedagogernas kompetens är av stor betydelse för hur personalen 

kunde hantera och möta barnen i deras språkutveckling. Kärrby (1985) anser precis som några 

av informanterna att stora barngrupper gynnade kommunikationen mellan barnen då de fick 

fler möjligheter till att samtala och använda språket. I undersökningen visade sig att det var av 

betydelse hur pedagogerna strukturerade och organiserade verksamheten, de menade att det 

krävdes en tydligare struktur vid stora barngrupper för att skapa bra lärande miljöer, detta 

påvisades även Wallskog (1994) i sin studie. Ibland kunde pedagogerna uppleva att de inte 

räckte till att tillgodose varje barns behov vilket lede till stress. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) menar att det kan vara svårare för pedagogerna att uppmuntra, engagera 

och vara en stark ledare i en större barngrupp och tillgodose alla barns behov. 
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5.3. Gruppstorlek och personaltäthet 
Det som framkom i resultatet var att personaltätheten inte hade så stor betydelse för barnens 

lärande och utveckling, det som var av större innebörd enligt informanterna var gruppens 

storlek. Detta påvisade även Johansson (2003) i sin studie att gruppstorlekens betydelse för 

kvaliteten i förskolan har större betydelse än vad personaltätheten har. Kärrbys (1994) studie 

visade att det som hade störst betydelse för kvaliteten i förskolan var inte antal pedagoger utan 

ledarskapet och kompetensen hos pedagogerna. Detta resultat påvisade sig även i denna 

undersökning då personalens kompetens, förhållningssätt och inställning var av stor betydelse 

enligt pedagogerna för hur målen i förskolans verksamhet skulle uppnås för barnens lärande 

och utveckling. Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) menar att det är 

flera faktorer som tillsammans påverkar hur kvalitén i förskolan blir.  

 

5.4. Slutsats och vidare forskning 
Vi anser att syftet med undersökning är uppfylld enligt vår mening. Problempreciseringen 

besvarades och belystes i analysen och diskussionen, det som var mest påfallande var att 

förskollärarnas syn, inställning, kompetens och erfarenheter var av stor betydelse för om 

pedagogerna såg negativt eller positivt på de stora barngruppernas påverkan på barnens 

lärande och utveckling. Det som också var av betydelse för barnens lärande och utveckling 

var hur pedagogerna strukturerade och organiserade sin verksamhet. I denna studie framkom 

det att pedagogernas inställningar och kompetens var av stor betydelse, det hade varit av 

intresse att göra vidare forskning om detta ämne. Genom att göra intervjuer och observationer 

med fler pedagoger, angående deras kompetens och inställning för att undersöka betydelsen 

av detta. 
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5.5 Sammanfattning 
Bakgrunden till denna studie är all den uppmärksamhet som de ökade barngrupperna och 

minskningen av personaltätheten har fått dels från skolverket och dels från media. Syftet med 

denna studie är att undersöka förskollärares syn på hur gruppstorlek och personaltäthet 

påverkar barns lärande och utveckling. I litteraturdelen bearbetas bland annat 

styrdokumenten. Förskolans uppdrag är att skapa en verksamhet som skall vara lärorik, trygg 

och rolig, där barnens samspel, lek och kommunikation prioriteras (Utbildningsdepartementet, 

2006). Den sociokulturella lärandeteorin menar precis som Lpfö 98 att barn lär i samspel, 

kommunikation och i lek med varandra. Utgångspunkten för detta arbete är de tre begreppen 

samspel, språk och lek som baseras utifrån den sociokulturella lärandeteorin. I arbetet är de 

här tre begreppen utgångspunkter där barnens lärande och utveckling beskrivs. Det är många 

faktorer i förskolan som inverkar på kvaliteten i förskolan, gruppstorleken och personaltäthet 

är några av de faktorer som påverkar barns lärande och utveckling. Johansson (2003) påvisade 

i sin studie att barngruppens storlek har större betydelse än personaltätheten. I stora 

barngrupper kan samspelet försvinna. Vid låg personaltäthet försämras möjligheterna att 

samtala mellan barn och vuxna, samtalen är viktiga för barnens språkutveckling och lärande 

(Palmérus, Pramling & Lindahl, 1991). I leken får barnen möjligheter till att samspela och 

kommunicera med andra barn, vilket leder till utveckling och lärande hos barnen. Det är 

därför viktigt att barnen får många möjligheter till att leka (Fagerli, Lillemyr, & Söbstad 

2000). Större barngrupper kräver mer struktur och organisation för att skapa en balans i 

gruppen (Wallskog, 1994). Pedagogerna kan inte förändra barngruppens storlek och 

personaltätheten men de kan själva påverka sin kompetens, förhållningssätt och inställning, 

vilket är avgörande för hur kvaliteten blir i förskolan (Kärrby, 1994). Problemprecisering i 

arbete är följande: Hur uppfattar förskollärare barngruppens storlek i relation till barnens 

lärande och utveckling? Hur uppfattar förskollärare personaltätheten i relation till barns 

lärande och utveckling? Undersökningen som genomfördes var kvalitativ. Intervjupersonerna 

var fyra stycken förskollärare med olika lång erfarenhet från yrket. Resultatet visade på att 

barngruppens storlek hade inverkan enligt pedagogerna på barns lärande och utveckling både 

negativt och positivt. Det som framkom i resultatet var att personaltätheten inte hade så stor 

betydelse för barnens lärande och utveckling, det som var av större innebörd enligt 

informanterna var gruppens storlek.  Några av informanterna menade att stora barngrupper 

gav fler möjligheter för barnen att samspela och leka med varandra. Andra uppfattade att 

samspelet blev lidande. Barns språkutveckling gynnades enligt pedagogerna i stora grupper 
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men det blev ofta envägskommunikation från personalen och det blir färre samtal. Hur 

barngruppen påverkas av personaltätheten har enligt informanterna att göra med 

pedagogernas inställningar, kompetens och erfarenheter. I diskussionen belystes att samspelet 

och språket påverkades både positivt och negativt av gruppstorleken. Slutsatsen var att 

förskollärarnas syn, inställning, kompetens och erfarenheter var av stor betydelse för om 

pedagogerna såg negativt eller positivt på de stora barngruppernas påverkan på barnens 

lärande och utveckling. Det som också var av betydelse för barnens lärande och utveckling 

var hur pedagogerna strukturerade och organiserade sin verksamhet. 
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Bilaga 1 
 

Frågor: 
Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

Har gruppstorleken förändras under din tid som förskollärare? 

Har du märkt av några förändringar hos er med personaltätheten? 

Vad innebär en stor barngrupp för dig? 

Finns det fördelar med stora barngrupper? 

Finns det något negativt med stora barngrupper? 

Hur ser du på er grupps barnstorlek i förhållande till vad ni kan och inte kan göra, ge exempel 

på möjligheter och hinder? 

Hur anser ni att de ökade barngrupperna och de minskade personaltätheten påverkar barnens 

lärande och utveckling, ge exempel? 

Enligt forskning påverkar större barngrupperna de sociala samspelen och samtalen mellan 

barn och vuxna är detta något ni har märkt av? 

Anser du att barnens kön etnicitet, ålder, funktion påverka hur stora barngrupperna ska vara? 

Vilka faktorer i din egen barngrupp anser du är avgörande om barngruppen ska vara större 

eller mindre? 

Vilken är din idealstorlek på barngrupp och vad anser du skulle hända med barnens lärande 

och utveckling i en sådan grupp? 

Strukturerar, organiserar och prioriterar ni på ett annat när ni har större barngrupper än i en 

mindre barngrupp, för att barnen ska kunna läras och utvecklas? 

Når ni de mål som ni har med verksamheten (Lpfö 98), gällande barnens lärande och 

utveckling och hur? 

Vilka faktorer i ert arbetslag anser du är viktiga för hur stor personaltätheten ska vara för att 

barnen ska lära och utvecklas? 

I Lpfö 98 står det att ”Språket och lärande hänger oupplösligt tillsammans liksom språk och 

identitetsutveckling” (Utbildningsdepartementet 1998 sida 6). Har barngruppens storlek 

någon betydelse på hur ni samtalar och kommunicera med barnen på avdelningen? 
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