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Sammanfattning  

Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018) beskriver hur resurser bör fördelas för en 

likvärdig utbildning, resurser ska fördelas efter behov och förskolornas 

förutsättningar. Därför kan inte resursfördelningen se likadan ut på alla förskolor. 

Alla barn i barngruppen påverkas när det saknas resurser eftersom de barn som är 

självgående riskerar att bli förbisedda för att ge plats åt de barn som kräver mer från 

pedagogerna. Resursfördelning är således viktig att studera för alla barns skull. 

Studiens syfte är att belysa hur pedagoger menar att resursfördelning påverkar det 

pedagogiska arbetet i barngruppen. Studien består av både kvantitativa och 

kvalitativa data i form av en enkätundersökning samt en semistrukturerad intervju. 

Insamlade data har analyserats med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori. Studien har visat att pedagoger som kan påverka resursfördelningen i 

större utsträckning uttrycker att de har möjlighet att göra olika anpassningar i 

barngrupperna. Vidare har resultaten visat att pedagoger uttrycker att 

resursfördelningen har en stor påverkan på barngruppen i förskolan. I analysen 



 

framkommer det att exosystemet skapar förutsättningar för varje enskilt barns 

möjligheter, därför måste kommun och regering vara medvetna om hur beslut 

påverkar verksamheten i förskolan.  
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1. Inledning 
 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) ökar skillnaden mellan förskolor 

med hög respektive låg kvalitet och en av orsakerna till skillnaden kan vara de olika 

förutsättningar förskolor möter i form av upptagningsområde och personaltäthet. 

Faktorn med mest påverkan på förskolans kvalitet är personalens utbildningsnivå, 

andelen outbildad personal och personal med förskollärarutbildning skiljer sig 

markant åt mellan olika kommuner (Lärarförbundet 2020). De flesta av Sveriges 

kommuner fördelar förskolans resurser genom volymbaserad resurs och 

tilläggsbaserad resurs vilket innebär att en summa fördelas per antal barn eller 

tjänster samt att resurser fördelas med hänsyn till barns förutsättningar och behov 

(Skolverket 2008).   

Under 1990 talets senare del ökade barngruppernas storlek i förskolan och 

personaltätheten minskade. För att stärka förskolans kvalitet betalade Skolverket ut 

ett bidrag 2005 och 2006 på uppdrag av regeringen till alla kommuner för att öka 

personaltätheten och minska barngruppernas storlek. Bidraget fick önskad effekt då 

antal barn per pedagog sjönk och gruppstorleken minskade i genomsnitt. Det 

utvärderingen av bidraget dock fann var att kommunerna prioriterade att ge barn 

plats på förskolan snarare än att prioritera förskolans kvalitet (Skolverket 2008).  

Det är upp till kommunen att bestämma hur stora barngrupperna ska vara i förskolan 

men hänsyn bör tas till barngruppens sammansättning, personaltäthet, personalens 

utbildningsnivå och lokalernas utformning (Skolverket 2017). Det är främst de 

yngsta barnen samt barn i behov av särskilt stöd som påverkas negativt av stora 

barngrupper och låg personaltäthet då de behöver mer enskild tid med pedagogerna. 

Alla barn i barngruppen påverkas när det saknas resurser eftersom de barn som är 

självgående riskerar att bli förbisedda för att ge plats åt de barn som kräver mer från 

pedagogerna. Resursfördelning är således viktigt att studera för alla barns skull. 
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Läroplanen för förskolan (Lpfö18 2018) beskriver hur resurser ska fördelas för att 

utbildningen ska bli likvärdig. Resurser ska fördelas efter behov och förskolornas 

förutsättningar. Därför kan inte resursfördelningen se likadan ut på alla förskolor. 

De allmänna råden (Skolverket 2017) uttrycker vikten av att ha en stark koppling 

mellan ledningen och den pedagogiska verksamheten. Utan en sådan koppling 

uppstår ett glapp mellan kommunen och verksamheten där det blir svårt för 

kommunen att fördela resurser efter behov. För att kunna utvärdera verksamheten 

krävs en god kommunikation mellan politiker, förvaltningsledning och 

förskolechefer.  

Vi har uppmärksammat att pedagoger uttrycker en brist på resurser när vi har varit 

ute i verksamheter. Diskussioner förs där det framkommer att pedagoger upplever 

svårigheter att tillgodose alla barns behov då resurser saknas och barngrupperna 

anses vara för stora. Lärarförbundets (2020) undersökning av barngruppers storlek 

överensstämmer med det vi upplevt då 75% av de tillfrågade förskollärarna 

arbetade i barngrupper med fler barn än Skolverkets riktlinjer anger som optimalt. 

Detta väckte vårt intresse och vi önskar med denna studie bidra med kunskaper 

kring hur pedagoger resonerar kring resursfördelning i förskola för att få en bild av 

resursfördelning från verksamma pedagogers synvinkel. Skolverkets (2017) 

allmänna råd lyfter att en viktig del i det systematiska kvalitetsarbetet är dialog 

mellan förskolechef och personal.  

Eftersom faktorerna personalgruppen, barngruppen, miljön och de 

socioekonomiska förhållandena skiftar över tid, behöver hänsyn tas till den 

aktuella situationen när resurserna fördelas. (Skolverket 2017, s.15)  

Skolverket (2010) framhåller att gruppstorleken är viktigare än antal personal per 

barn. Det kan vara svårt att ange en gruppstorlek som är perfekt, dock har barns 

olika livsvillkor betydelse för verksamhetens kvalitet. Om de organisatoriska 

villkoren försämras, är det den verksamhet där barnen har sämst ekonomiska och 
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sociala förutsättningar som drabbas hårdast av större barngrupper och 

personalnedskärningar (Skolverket 2010).  

Enligt Skolverket (2010) blir det bättre kvalitet i förskolan om det finns fler 

personal per barn. Barns olika behov, barnens ålder och lokalerna är avgörande för 

om gruppstorleken anses att vara lämplig eller inte. Lärarförbundets (2020) 

undersökning visar att 7 av 10 förskollärare inte kan påverka barngruppens storlek 

vilket författarna menar måste förändras för att förskollärare ska kunna utföra sin 

yrkesprofession. Lärarförbundet (2020) yrkar på att regeringen måste lyfta 

förskollärarnas förutsättningar så att de matchar de ökade kraven som ställs på 

förskolans kvalitet.  

Genom att belysa pedagogers erfarande av resursfördelning i förskolan kan denna 

studie ge pedagogerna en möjlighet att få sina röster hörda och ge beslutsfattare på 

kommunal nivå en inblick i verksamheten. Vi menar att en förskollärare behöver 

ha kunskap om resursfördelning och kunna förvalta de resurser som finns som en 

del i sin yrkesroll. Trots att några av rapporterna som presenteras i detta stycke är 

äldre utgår vi från att deras slutsatser fortfarande är relevanta för dagens förskola.  

1.1 Begreppslista 

Här förtydligas de begrepp som används i studien och som vi definierar på följande 

sätt: 

Resurser: Både tilldelade medel och personaltäthet 

Resursperson: Särskild person som är tillgänglig för barnet/barnen  

Resursfördelning: Hur kommunen fördelar medel och personal till förskolor 

Fysiska hjälpmedel: Alla de hjälpmedel som behövs i förskolan för att få en 

fungerande miljö för alla barn 

Språkstöd/Bildstöd: Till exempel tecken som alternativ och kompletterande 

kommunikation (TAKK), bildschema, talpedagog eller tolk 

Pedagog: Förskollärare och barnskötare 
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1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att belysa hur pedagoger menar att resursfördelning påverkar 

det pedagogiska arbetet i barngruppen. Genom att göra en enkätundersökning på 

förskolor i två kommuner i södra Sverige belyser studien hur pedagoger uttrycker 

sig om resursfördelningen på sin arbetsplats. En semistrukturerad intervju har gjorts 

med en förvaltningschef för att få information från kommunen om resursfördelning.    

Forskningsfrågorna som undersökningen utgår ifrån är följande: 

● Vilka anpassningar uttrycker pedagoger att de kan göra i sin barngrupp? 

● Hur uttrycker pedagoger att resursfördelningen påverkar barngruppen? 

 

2.Tidigare forskning 
 

Vid litteratursökning har vi använt oss av databaserna Summon och ERIC där vi 

sökt efter peer reviewed artiklar med hjälp av sökord som resursfördelning, 

förskola, resource allocation och pre school. De artiklar som valts ut handlar till 

viss del om skolan men har ändå ansetts relevanta då liknande forskning i förskolan 

varit svår att finna. Skolan och förskolan har olika mål och läroplaner men har 

många likheter i organisation vilket gör artiklarna om skolan relevanta för denna 

studie. Grunden för lärande läggs i tidig ålder och förskolan är viktig för alla barns 

framtida skolgång. 

Sveriges förskola har internationellt sett hög kvalitet vilket antas vara kopplat till 

det välfärdssystem som landet har och den stora satsning som görs på barn. Dock 

är variationen inom landets förskolor stor vilket leder till att barn har olika 

förutsättningar för lärande beroende på vilken förskola de går på. De flesta svenska 

förskolor har liknande förutsättningar gällande medel och antal barn men att 
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kvaliteten på förskolor blir alltmer skiftande och att glappet mellan de med hög 

kvalitet och de med låg ökar (Pramling Samuelsson & Sheridan 2009). 

Fördelning av resurser inom skolans alla stadier har en direkt påverkan på eleverna 

som befinner sig i systemet. Hur mycket pengar som spenderas per elev, 

tillsammans med andra socioekonomiska faktorer, påverkar elevernas akademiska 

resultat. Utgifter per elev har en statistiskt signifikant påverkan på de akademiska 

resultaten och speciellt för läsning (Archibald 2006). Förutom den direkta påverkan 

av ekonomiska resurser per elev som Archibald (2006) funnit så har Bastian, Akos, 

Domina och Griffards (2019) studie visat att fördelningen av stödpersonal varierar 

med skolans socioekonomiska upptagningsområde där skolor med högre nivå av 

fattigdom och etnisk mångfald har en större andel stödpersonal per elev än skolor 

med en mer homogen elevgrupp. Vid nedskärningar i budget drabbas dock de mer 

utsatta skolorna hårdare än sina motsvarigheter bland övriga skolor vilket leder till 

att stödpersonalen i utsatta skolor möter en bredare variation av behov med ökad 

arbetsbelastning än sina kollegor i mer homogena skolor (Bastian et al. 2019).  

 Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2015) belyser i sin studie hur 

förskollärare uttrycker möjligheter och hinder kring att arbeta med läroplanens mål 

och riktlinjer. I studien uttrycker förskollärare att det är avgörande vilka barn man 

har och att antalet inte alltid spelar stor roll. Vidare beskriver författarna att 

respondenterna i studien uttrycker att det ofta kan bli problematik att möta alla barns 

behov på ett professionellt sätt, när det saknas stödresurser kan storleken på 

barngruppen upplevas som ett hinder. Förskollärare ansvarar för det pedagogiska 

arbetet på förskolan men beslut på kommunnivå om resursfördelning påverkar 

möjligheterna att följa läroplanen. Studien (Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan 2015) belyser att i stora barngrupper tar allting längre tid och aktiviteter 

där barnen i gruppen behöver mycket stöd från de vuxna är svåra att genomföra. I 

sådana aktiviteter blir det svårt att möta varje enskilt barns behov och uppfylla 

läroplanens krav.  
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Förskollärare har svårt att definiera den ideala barngruppen och ger uttryck för 

följande fyra teman (Pramling Samuelsson et al. 2016): balans i barngruppen, 

mindre grupp, lärarkompetens och förskolans miljö. Balansen i gruppen rör barnens 

kön, etnicitet, social bakgrund och ålder där en jämn fördelning eftersträvas. De 

flesta som intervjuades i studien (Pramling Samuelsson et al. 2016) uppgav att de 

ville ha en mindre barngrupp än den de hade för att kunna fokusera på varje barn, 

låta barnen ha mer medbestämmande, kunna göra utflykter och få mer tid till 

dokumentation. Med större lärarkompetens så antas större barngrupper kunna 

hanteras då en kompetent förskollärare kan anpassa verksamheten så att den passar 

alla gruppstorlekar. Förskolans miljö bör vara anpassad efter storleken på 

barngruppen för att förskollärare ska kunna bedriva undervisning då omgivningen 

antingen kan stimulera eller hindra den pedagogiska verksamheten (Pramling 

Samuelsson et al. 2016).  

Klibthong och Agbenyega (2020) menar att de största hindren för en lyckad 

undervisning är tidsbrist för planering och bristande resurser både materiellt och i 

form av resurspersonal. Pedagogernas strategier för att lyckas med undervisning 

var bland annat att vara pålästa, skapa miljöer där alla elever kan samverka, samt 

att ha stöd från rektorer när elever utmanade deras undervisningsförmåga 

(Klibthong och Agbenyega 2020). I utvärderingen av förskolors pedagogiska 

kvalitet fann Sheridan (2007) att antal barn per pedagog eller vilka material som 

fanns tillgängliga inte garanterade en hög kvalitet utan förskollärarnas kompetens 

var mer avgörande. Pedagogisk kompetens kan kompensera för bristande resurser i 

form av material och lokaler.   

Utifrån den tidigare forskning som presenteras ovan så finns det ett tydligt samband 

mellan resursfördelning och möjligheter att möta alla barn där de befinner sig 

genom både materiella och personella resurser. Tillgång till resurser är dock inte 

det en garanti för att uppnå hög kvalitet i förskolan utan pedagogers kompetens 

spelar en avgörande roll. Däremot så är resurser en viktig faktor för att kunna möta 

barn i behov av särskilt stöd. En undersökning av hur pedagoger uttrycker sin 
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upplevelse av resursfördelning och hur de beskriver att den påverkar barngruppen 

kan ge vidare insikt i hur förskolan kan bli mer inkluderande. 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 

Anderssons (1986) tolkning av Bronfenbrenners ekologiska systemteori används 

som teoretisk utgångspunkt för studien då dess uppdelning av mikro-, meso-, exo- 

och makrosystem ger en bra förklaring av de olika faktorer som påverkar det 

enskilda barnet i förskolan. Teorin beskriver samspelet i de olika systemen och dess 

påverkan på barnet i sin närmiljö.  

 

Egen illustration  

Mikrosystem- Centralt i modellen återfinns barnet i sin närmiljö och olika personer 

som ingår i barnets närmiljö. Exempelvis barnet själv, familjemedlemmar, 

kompisar och förskolan. 

Mesosystem- inkluderar relationerna mellan de flera olika mikrosystem. 

Exempelvis rektorer på förskolan 
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Exosystem- omfattar situationer där barnet till stor del inte befinner sig men ändå 

kan påverka barnet. I denna studie innefattar exosystemet kommunen och dess 

påverkan på förskolan som barnet går på. 

Makrosystemet- förhållanden som påverkar övriga system och får direkta eller 

indirekta konsekvenser för barnet. Innefattar exempelvis läroplanen, skollagen 

(Andersson 1986).  

Ett exempel på hur den ekologiska systemteorin kan användas i denna studie är att 

längst in i cirkeln är barnet och de mikrosystem som hen samspelar med. Sådana 

mikrosystem utgörs av familjen, förskolan och kamrater som alla påverkar barnet 

på olika sätt. De olika mikrosystemen samspelar i ett mesosystem där möten mellan 

familjen, förskolan och kamratgruppen sker vilket också påverkar barnet. 

Relationen mellan hem och förskola har en stor inverkan på barns utveckling och 

rektorer utgör en viktig del i mesosystemet som en organisatorisk länk mellan de 

olika mikrosystemen. I exosystemet återfinns kommun, skolchef och 

förvaltningschef som har en indirekt påverkan på barnet eftersom deras beslut 

påverkar hur meso och mikrosystemen kan samspela. Makrosystemet påverkar i sin 

tur exosystemet genom lagar, regler och samhällsnormer. Skollagen och läroplanen 

för förskolan avgör hur kommunen kan utforma förskolans verksamhet vilket 

påverkar hur barnets vistelsetid på förskolan ser ut.  

Om kommunen i exosystemet utifrån de ramar som finns i makrosystemet tar ett 

beslut om resursfördelning utifrån en budget framröstad av olika politiska partier 

får det en indirekt påverkan på det enskilda barnet längst in i mikrosystemet. Den 

fördelning som kommun och förvaltningschef gör och som rektorer i sin tur 

förvaltar skapar förutsättningar för det arbete som pedagoger i förskolan genomför 

och i förlängningen vilket lärande som uppstår hos barnet. Beslut om 

resursfördelning ger också förutsättningar för arbetsmiljö för både pedagoger och 

barn.  
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I analysen av studiens resultat utgörs mikrosystemet av pedagogernas uppfattning 

om resursfördelningens påverkan på barngruppen. Mesosystemet analyseras utifrån 

pedagogernas svar kring resursfördelning inom förskolan och exosystemet 

representeras av en intervju med förvaltningschefen för förskolan. Makrosystemet 

är läroplanen och skollagen som utgör en bakgrund till de andra nivåerna. 

4. Metod 
 

I detta avsnitt presenteras de valda insamlingsmetoderna, studiens tillförlitlighet 

och metodkritik.  

4.1 Val av metod 

Datainsamlingen innefattar en enkät till den pedagogiska personalen i två 

kommuner samt en semistrukturerad kvalitativ intervju med förvaltningschefen i en 

kommun. En fördel med metodkombination är att belysa olika perspektiv och på så 

vis ge en mer fullständig bild av det studerade ämnet (Denscombe 2014). Genom 

att kombinera kvantitativa surveyfrågor och en öppen kvalitativ fråga kan 

respondenterna ges utrymme att utveckla sin tolkning av begreppet 

resursfördelning. För att få tillgång till information om exosystemet gjordes en 

intervju med förvaltningschefen. Den insamlade datan från enkäten och intervjun 

belyser olika nivåer av resursfördelning.  

 

4.1.1 Intervju 

En semistrukturerad intervju innebär att forskaren har en lista med frågor att ställa 

men att svarspersoner kan utforma svaren på sitt eget sätt samt att följdfrågor kan 

ställas utifrån de svar som ges (Bryman 2002). Semistrukturerade intervjuer är 

flexibla och justeringar kan göras under intervjun med följdfrågor som ger 

information som annars hade missats. Fördelar med intervjuer är bland annat att 
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informanternas prioriteringar görs synliga då de redogör för de aspekter som de 

uppfattar som centrala i frågorna (Denscombe 2014).  

4.1.2 Enkät 

Enkäten består av slutna frågor med svarsalternativ och öppna frågor där 

respondenten ska svara med antal eller ge ett eget alternativ om inget av de givna 

passar. (Se bilaga 1) Enkäten avslutas med en öppen kvalitativ fråga där 

pedagogerna ombeds beskriva hur resursfördelningen påverkar barngruppen. Detta 

tillvägagångssätt menar Eliasson (2018) gör att forskaren inte missar alternativ som 

respondenter tycker är mer passande utan att ge den stora arbetsbelastning av 

kategorisering som enbart öppna frågor innebär. Det går inte att ställa följdfrågor i 

en enkät för att förtydliga respondenternas svar. För att mildra bristen på följdfrågor 

i enkäten så har en öppen kvalitativ fråga använts som avslutning där 

respondenterna kan beskriva med egna ord hur de uppfattar resursfördelning. De 

variabler som samlas in i enkäten är nominalvariabler gällande anställningsform 

och en ordinalskala används för påståenden om resursfördelning (Eliasson 2018).  

På grund av studiens tidsbegränsningar har endast ett begrepp valts för 

undersökning och alla surveyfrågor behandlar begreppet med olika indikatorer. 

Studien syftar till att undersöka begreppet pedagogers uppfattning av 

resursfördelning genom indikatorerna påverka tillgången till resurser, tillräckliga 

resurser och kunskap om resursfördelning. Indikatorerna mäts genom likertskalor 

i en digital enkät där respondenterna anger hur väl ett påstående om indikatorerna 

stämmer. Fyra alternativ har valts för att få respondenten att ta ställning till 

påståendet i stället för att svara att påståendet stämmer delvis. Fyra svarsalternativ 

underlättar analysen då varje svar påverkar medelvärdet och risken för att 

respondenterna svarar stämmer delvis utan att fundera över frågan undviks. 

Forskning har visat att ett svarsalternativ som vet inte, inte förbättrar den insamlade 

datan och att respondenter som svarar ingen åsikt faktiskt kan ha en åsikt som de 

inte uttrycker (Bryman 2002).  
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4.2 Pilotundersökning 

En pilotundersökning genomfördes med två pedagoger från en annan kommun. 

Deltagarna i pilotundersökningen är bekanta verksamma pedagoger som 

tillfrågades. Länken till enkätundersökningen skickades via mejl och enkäten 

besvarades digitalt. Genom att fråga pedagoger i en annan kommun än den där 

studien ska genomföras kan en pilotundersökning genomföras och få fram deras 

åsikter om enkäten utan att riskera att påverka studien. Bryman (2002) menar att 

forskaren bör använda respondenter som är relativt jämförbara med det slutgiltiga 

urvalet vilket förskolepedagoger från en annan kommun kan antas vara. Genom att 

göra en pilotundersökning kan frågorna i enkäten utvärderas för att se om de förstås 

som det är tänkt (Bryman 2002). Utifrån de tankar som deltagarna i pilotstudien 

uttryckte samt handledning från kursens kvantitativa handledare bearbetades 

enkätens frågor för att få fram den slutgiltiga enkäten. En del formuleringar 

ändrades för att göra frågorna tydligare och layouten förändrades.  

 

4.3 Urval 

Urvalet för studien var ett bekvämlighetsurval som var kostnadseffektivt då det 

innebar minimala resor vid datainsamling samt gav en inblick i två kommuners 

förskolepersonal. Bekvämlighetsurval genererar inte ett representativt urval då det 

inte är slumpmässigt fördelat på hela populationen (Bryman 2002). I denna studie 

erbjöds samtliga pedagoger på kommunernas förskolor att delta vilket innebär att 

urvalet blev representativt för de två kommunerna. Populationen som 

undersökningen omfattar är de som arbetar inom förskolan i två kommuner med 

någon form av pedagogiskt ansvar, detta innefattar förskollärare, barnskötare, 

resurspersonal samt de med en annan form av anställning som arbetar i den 

pedagogiska verksamheten. De som uteslöts av urvalet är kökspersonal och annan 

personal utan inblandning i den dagliga pedagogiska verksamheten. Kommunerna 

har 16 förskolor av varierande storlekar fördelade på tio rektorer. Eftersom 
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populationen som undersöktes var av hanterbar storlek så krävdes inget vidare urval 

från rektorer eller pedagoger utan alla ombads delta i studien för att ge en inblick i 

kommunernas förskolor. Enkäten skickades ut till 159 pedagoger fördelade på två 

kommuner. 

 

4.4 Genomförande 

4.4.1 Intervju 

Förvaltningschefen och skolchefen i kommunerna kontaktades via mejl med en 

förfrågan om att delta i studien. Tid för intervju bestämdes över mejl. En 

semistrukturerad intervju genomfördes över telefon med förvaltningschefen för den 

ena kommunen som deltog i enkätundersökningen. Inför intervjun förbereddes 

frågor (se bilaga 3). Frågorna formulerades för att komplettera enkätfrågorna och 

ge insyn i resursfördelning på kommunal nivå. Förvaltningschefen ringdes upp och 

gav sitt samtycke till att samtalet spelades in. Frågorna besvarades och följdfrågor 

ställdes för att förtydliga svaren förvaltningschefen gav.  

4.4.2 Enkät  

Enkäten har skapats på Qualtrics1 som är en hemsida där bland annat enkätverktyg 

finns. För att använda Qualtrics enkätverktyg skapades ett konto där enkäten 

skapades, publicerades och svaren samlades in. Enkätfrågorna formulerades utifrån 

forskningsfrågorna för att samla in data som kunde besvara dessa. Enkätfrågorna 

genomgick flera omarbetningar efter handledning, ventileringsseminarium, 

pilotstudie och diskussion med kursens kvantitativa handledare. På Qualtrics finns 

det flera olika slags layouter och sätt att besvara frågorna. Enkätens utformning har 

 
1
  https://www.qualtrics.com/ 

https://www.qualtrics.com/
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reviderats flera gånger för att göra den så tilltalande och tydlig som möjligt. Målet 

var att skapa en enkät som är enkel att besvara.  

Förskolerektorerna kontaktades via mejl för att informera dem om studien och vi 

bad om en tid på en arbetsplatsträff, APT, för att informera personalen och dela ut 

enkäten. Då enkäten är digital var tanken att pedagogerna kunde besvara frågorna 

på plats genom iPads, telefoner eller datorer och direkt skicka in svaren vilket ger 

en hög svarsfrekvens jämfört med att till exempel skicka enkäten via mejl. På grund 

av rådande pandemi fanns inte möjlighet för besök på förskolorna, därför skickades 

länk till enkäten tillsammans med missivbrev (se bilaga 2) trots allt ut via mejl till 

rektorerna som vidarebefordrade den till sina anställda. Två veckor efter det första 

mejlet skickades en påminnelse ut där pedagogerna ombads svara. Innan 

påminnelsen hade det inkommit få svar och vi behövde mer data för vår 

undersökning. Påminnelsen hade önskad effekt och fler pedagoger svarade på 

enkäten. 

Den insamlade datan har analyserats med hjälp av Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori som beskrivs i teoretiska utgångspunkter ovan.  

  

4.5 Bortfall 

För att minska bortfall presenterar Bryman (2002) ett antal tips för utformning av 

enkäter som bland annat att skapa ett tydligt introduktionsbrev, begränsa antalet 

frågor och skapa en inbjudande layout för respondenterna.  

Enkäten skickades ut till 159 pedagoger fördelade på två kommuner och 73 svarade. 

Det är ett stort bortfall men på grund av tidsramen för examensarbetet kunde inte 

fler samlas in. En påminnelse skickades ut men om mer tid funnits hade ytterligare 

påminnelser kanske kunnat resultera i fler svar. Vid sammanställning av de 

insamlade enkäterna har de enkäter tagits bort där samtyckesfrågan inte besvarats 

eller besvarats med nej. De svarande som inte fullföljt enkäten eller endast svarat 
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på bakgrundsfrågorna och inte på forskningsfrågorna har tagits bort. En svarande 

skrev om två barngrupper och eftersom det inte gick att avgöra vilken barngrupp 

hen svarade för i sina svar togs den enkäten bort. 57 svar har använts och av dem 

är 34 förskollärare, 19 barnskötare och 4 pedagoger med annan anställning.  

Skolchefen och förvaltningschefen i kommunerna kontaktades men endast 

förvaltningschefen svarade. 

4.6 Bearbetning 

4.6.1 Intervju 

Hela intervjun transkriberades för att på ett lättare sätt kunna använda den 

informationen som förvaltningschefen förmedlade. Ljudupptagningen spelades in 

via telefon. Vid transkriberingen lyssnades inspelningen igenom flera gånger och 

skrevs ned ord för ord i ett Google Drive dokument.  Denscombe (2014) menar att 

transkriberingen av en intervju är värdefull och är enklare att analysera än den 

ursprungliga ljudupptagningen. Transkriberingen av den semistrukturerade 

intervjun användes för att analysera förskolans exosystem.  

4.6.2 Enkätens slutna frågor 

Svaren från enkätens slutna frågor överfördes från Qualtrics till en SPSS-fil där 

olika statistiska tester genomfördes med hjälp av kursens kvantitativa handledare. 

Svaren från enkätens kvantitativa frågor kodades genom värden från ett till fyra där 

en låg siffra indikerar att respondenten inte instämmer i påståendet och en hög siffra 

att hen instämmer. I analysen av datan sammanställdes siffrorna för att få syn på 

hur väl påståendet stämmer i den population som undersöks (Bryman 2002). I 

studien bestod den genomsnittliga barngruppen av 18 barn och Skolverkets 

riktmärke för barngruppers storlek i förskolan har 15 barn som övre gräns 

(Skolverket 2016). Utifrån detta riktmärke kategoriserades barngrupper upp till och 

med 15 barn som små grupper och 16 eller fler barn som stora grupper. Då 



20 

 

pedagoger svarade att deras barngrupp består av till exempel 15–20 barn räknas en 

median för barngruppen ut och användes i analysen. 

Det aritmetiska medelvärdet räknades ut för fråga 4 och 6 (se bilaga 1) genom att 

lägga ihop alla värden och sedan dela summan med antalet värden (Bryman 2002). 

Detta gjordes för att undersöka centraltendensen i populationen vilken visar det 

genomsnittliga svaret. Även standardavvikelsen finns presenterad i resultatet 

nedan. Standardavvikelse är ett mått på hur långt ifrån medelvärdet värdena varierar 

i genomsnitt (Denscombe 2016). I datorprogrammet SPSS finns matematiska 

formler för att räkna ut standardavvikelsen.  

För att undersöka korrelationen mellan variabler från fråga 4 och 6 genomfördes en 

bivariat analys vilket innebär att relationen mellan två variabler undersöks (Bryman 

2002). Den bivariata analysmetoden Pearsons korrelationsanalys genomfördes i 

SPSS. Pearsons korrelationsanalys genererar ett r-värde vilket anger styrkan i 

sambandet mellan de två variablerna. Om r-värdet ligger nära 1 så är sambandet 

starkt medan värden närmare 0 visar på svagt samband. Sambandet kan även vara 

negativt eller positivt vilket visar hur variablerna korrelerar (Bryman 2002). Ett 

positivt samband innebär att respondenter som angivit ett högt värde på variabel 1 

sannolikt också angett ett högt värde på variabel 2. Å andra sidan innebär ett 

negativt samband att respondenter som svarat lågt på variabel 1 också tenderar att 

svara lågt på variabel 2. Vid en korrelationsanalys genereras också en statistisk 

signifikansnivå som anges av p-värdet. Ett p-värde på mindre än 0,05 innebär en 

risk på 5 av 100 att sambandet mellan variablerna är felaktigt (Bryman 2002).  

Tre T-test gjordes i SPSS för att jämföra gruppskillnader bland annat mellan 

förskollärare och barnskötare. T-test undersöker om det finns signifikanta 

skillnader mellan två grupper och genererar ett värde som anger sannolikheten för 

att sambandet beror på en tillfällighet (Denscombe 2016).  
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4.6.3 Enkätens öppna fråga 

Svaren på den öppna kvalitativa frågan har skrivits ut i pappersformat från Qualtrics 

för att på ett enklare sätt få en överblick och kunna tematisera svaren. Alla svar 

lästes flera gånger och markerades med olika symboler för att lättare se vilka svar 

som ingick i samma tema. Vår tolkning av respondenternas uttryck gav namnen på 

temana. Samtliga svar prövades att sättas in i flertal olika kategorier. Flera av svaren 

passade in i mer än ett tema och då skapades mer övergripande teman för att rymma 

liknande svar.  

Fejes & Thornberg, (2015) beskriver fyra olika steg för att transkribera och 

analysera. Det första steget innebär att läsa igenom texten ett flertal gånger, i andra 

steget ska allt läsas igenom igen för att dela in texten i olika teman. Namnen på de 

olika teman skapas utifrån textens sammanhang och innehåll. I det tredje steget ska 

varje tema listas och kategoriseras utifrån vad det finns för likheter, skillnader och 

vad det är som särskiljer dem åt. I detta steg kan flera tema plockas bort och vissa 

flyttas till andra teman. Fjärde och sista steget i analysen innebär att skapa en 

översiktstabell tillsammans med citat som illustrerar kategorierna. Vidare menar 

författarna att analysen måste innehålla tolkningar för att den ska vara fullvärdig.  

 

 

4.7 Metodkritik 

Den kritik som finns mot kvantitativ metod är bland annat att det är en 

naturvetenskaplig metod som inte lämpar sig för samhällsvetenskapliga studier då 

människor tolkar sin omvärld (Bryman 2002). I analysen tar den aktuella studien 

detta i beaktning då resultaten inte kan säga något om hur respondenterna faktiskt 

upplever resursfördelning utan enbart kan belysa hur de utifrån de frågor som de 

besvarat beskriver att de uppfattar resursfördelning. Resultaten blir svåra att 

använda för generella slutsatser om pedagogisk personal i hela landet utan kan 
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enbart säga något om de undersökta kommunerna. Dock kan studien svara på om 

det finns ett behov av vidare studier av andra kommuner som kan jämföras med 

varandra för att få fram mer generella data. 

Denscombe (2014) presenterar tre kriterier som ett frågeformulär måste uppfylla 

för att klassas som forskningsmässigt. Vår enkät uppfyller dessa tre kriterier då det 

samlar in data som ska analyseras, består av identiskt nedtecknade frågor som alla 

respondenter får samt ställer frågorna direkt till de som sitter på 

informationen. Ytterligare kritik mot denna studie är författarnas bristande 

erfarenhet av att skapa enkäter. Det är svårt att formulera frågor på ett sätt så att 

respondenterna förstår och svarar på det som författarna ämnar undersöka.  

Denscombe (2014) presenterar ett antal nackdelar med intervjuer varav validiteten 

i den insamlade datan och tillförlitligheten är punkter som kan påverka studiens 

intervju. I intervjuer berättar människor vad de gör vilket inte alltid stämmer 

överens med deras handlingar, förvaltningschefen fick berätta hur resursfördelning 

går till men insyn i den faktiska processen saknas. Gällande tillförlitligheten så 

påverkas datan av kontexten och deltagare, förvaltningschefens svar påverkas av 

intervjuns ämne och de följdfrågor som ställs.  

För att en studie ska räknas som tillförlitlig måste forskaren vara noggrann och 

systematisk genom hela forskningsprocessen. Vedertagna praktiker gällande 

datainsamling och analys bör följas för att resultaten ska bli trovärdiga (Fejes & 

Thornberg, 2015). Under studiens gång har Vetenskapsrådets (2017) råd följts samt 

metodlitteratur använts för att utforma studien. Reliabiliteten ökas genom att ha 

noga förberedda frågor som mäter det som avses mätas så att liknande resultat kan 

uppnås under liknande förutsättningar (Eliasson 2018) vilket undersökts genom en 

pilotstudie. 

Enligt Bryman (2002) innebär ytvaliditet att en studies mått enligt experter inom 

området fångar det begrepp som ämnas undersökas. Studiens ytvaliditet har 

bedömts av uppsatsens handledare samt kursens kvantitativa handledare som 
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tillräcklig. Bryman (2002) beskriver att de flesta studier enbart genomgår enkla 

tester för att säkerställa reliabiliteten och validiteten där prövning av intern 

reliabilitet och ytvaliditet är de vanligaste. Eftersom den aktuella studien är liten 

och ska resultera i ett examensarbete anses det ovan beskrivna som tillräckligt.  

Av de utskickade enkäterna är det 36% som kunnat användas i studiens analys. Vid 

stort bortfall ökar risken för skevhet i resultatet dock publiceras många studier med 

lägre svarsfrekvens än 50% (Bryman 2002). I denna studie innebär det stora 

bortfallet att slutsatserna som dras inte är lika säkra som de hade varit med högre 

svarsfrekvens. 

 

4.8 Etiska överväganden 

Etiska ställningstaganden som behöver tas i beaktning för att skydda 

respondenternas identitet när enkäten lämnas ut och respondenterna ska besvara den 

är samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, informationskravet och 

nyttjandekravet.  Vetenskapsrådet (2017).  

Hänsyn har tagits till både samtyckeskravet och informationskravet genom att 

respondenterna fick frågan om de ville delta i studien genom missivbrevet (se bilaga 

2). Genom en fråga i enkäten där de som svarade nej på samtycke till att delta i 

studien skickades respondenten automatiskt till enkätens slut. 

Alla enkäter sammanställdes från alla förskolor för att avidentifiera kommunerna 

där studien ska genomföras och det kommer inte vara möjligt att identifiera vare 

sig kommun eller respondenter. I enlighet med konfidentialitetskravet förvarades 

de insamlade enkäterna digitalt lösenordsskyddat och efter studiens avslut 

raderades de enskilda enkäterna och enbart det sammanställda resultatet sparades. 

För denna undersökning är det även viktigt att göra etiska överväganden gällande 

relationer mellan respondenter i två relativt små kommuner där undersökningen 

sker. Därför har studien utformats för att garantera anonymitet samt undviks 
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kategorisering av förskolor och jämförelser förskolor emellan. Genom att analysera 

alla förskolors pedagoger tillsammans blir resultatet knutet till kommunerna i stället 

för till de enskilda förskolorna.  

Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002) innebär att insamlade personuppgifter 

endast får användas i forskningssyfte, inga personuppgifter förutom yrkestitel 

samlas in i vår studie. 

5. Resultat 
 

Nedan presenteras resultaten från studiens semistrukturerade intervju, de slutna 

enkätfrågorna och den öppna enkätfrågan.  

5.1 Resultat från den semistrukturerade intervjun 

Den semistrukturerade intervjun med förvaltningschefen syftar till att ge tillgång 

till privilegierad information då förvaltningschefens position kan ge insyn i 

kommunens resursfördelning. Förvaltningschefen redogör för den modell för 

resursfördelning som används i kommunen där antalet tjänster styr hur 

grundresurser fördelas. Kommunen gör prognoser för hur många barn som kommer 

ingå i verksamheterna och gör budgeten utifrån det vilken sedan justeras utifrån 

eventuella förändringar. För barn i behov av särskilt stöd görs enskilda prövningar 

för att utreda vilka resurser som behövs. Gällande pedagogers insyn i 

resursfördelning svarar förvaltningschefen att rektorerna ansvarar för att fördela 

sina resurser i samråd med sina medarbetare och deras fackförbund. Pedagoger kan 

påverka resursfördelningen antingen genom att lyfta eventuella brister med sin 

rektor som sedan kan ta det vidare till förvaltningschefen eller genom att kontakta 

facket. Förskolegruppen i kommunen arbetar vid intervjutillfället med att se över 

förskolans resurser. På frågan om förvaltningschefen anser att förskolan har 

tillräckliga resurser svarar hen att det vore önskvärt med högre grundbemanning för 
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att klara frånvaro utan att ta in vikarier samt att specialpedagog saknas i tillräcklig 

omfattning. Om grundbemanning finns så att vikarier kan undvikas anser 

förvaltningschefen att förskolans kvalitet höjs eftersom barnen behöver utveckla 

färre relationer och i stället får en trygg anknytning till sina pedagoger. Även 

vårdnadshavare får en ökad trygghet när samma pedagoger arbetar med deras barn 

varje dag.  

5.2 Resultat från enkätens slutna frågor 

När det gällde förmåga att påverka tillgång till resurser är medelvärdet 2,04, se 

tabell 1, medan medelvärdet för att kunna erbjuda språk/bildstöd är 3,41 och att 

kunna göra anpassningar gällande gruppstorlek är 2,41. Enligt medelvärdet så anser 

de flesta pedagoger att de i låg grad kan påverka tillgången till resurser för sin 

barngrupp och att det är svårare att göra anpassningar gällande gruppstorlek än att 

erbjuda språkstöd.  

Tabell 1 Medelvärde 

enkätens slutna frågor 

 N= 57     

Skala 1 -4. 1= stämmer inte 

alls. 4= stämmer helt. Medelvärde Standardavvikelse 

Jag är informerad om hur 

resursfördelningen från 

kommunen till förskolan 

går till 

2,61 1,031 

Vi har tillräckliga resurser 

för de barn som ingår i 

vår barngrupp 

2,65 1,009 
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Jag kan påverka 

tillgången till resurser för 

min barngrupp 

2,04 ,865 

Vi har resursperson/er till 

de barn som behöver det 

2,60 1,010 

Vi har fysiska hjälpmedel 

till de barn som behöver 

det 

3,26 ,855 

Vi kan göra anpassningar 

gällande gruppstorlek för 

de barn som behöver det 

2,41 1,080 

Vi kan erbjuda 

språkstöd/bildstöd till de 

barn som behöver det 

3,41 ,726 

Vi kan ge extra tillsyn till 

de barn som behöver det 

2,63 ,871 

 

Förklaringar av förkortningar: M = medelvärde, SD = Standardavvikelse, t = t-

värde, p = p-värde, r = Korrelationskoefficient. 

Tre T-test för oberoende stickprov görs som jämför förskollärare och barnskötares 

svar, svar från pedagoger som arbetar med små respektive stora barn samt mellan 

pedagoger som arbetar i stora och små barngrupper. Det finns inga signifikanta 

gruppskillnader mellan hur förskollärare och barnskötare svarat förutom på frågan 

“jag är informerad om hur resursfördelningen från kommunen till förskolan går till” 

där barnskötare svarar i högre grad att de är informerade (M = 3, SD = .943), än 

förskollärarna (M = 2, 50, SD = .961), t = -1.83 (51), p = .07.  
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En Pearsons korrelationsanalys görs för att undersöka samband mellan olika 

variabler, se tabell 2. Det finns ett signifikant, negativt samband mellan 

uppfattningen att man kan erbjuda språkstöd/bildstöd och barngruppens storlek, r 

= -.28, p < .05. Ett negativt samband innebär att de pedagoger som arbetar i större 

barngrupper i lägre utsträckning anger att de har möjlighet att erbjuda språkstöd till 

de barn de arbetar med.   

Pedagoger som uppfattar att de är informerade om hur resursfördelningen går till 

svarar i högre utsträckning att de har möjlighet att erbjuda språk- och bildstöd. Det 

finns ett signifikant, positivt samband mellan ”jag är informerad om hur 

resursfördelningen från kommunen till förskolan går till” och ”vi kan erbjuda 

språkstöd/bildstöd” till de barn som behöver det” r = .39 p < .01 (se tabell 2).  

Korrelationsanalysen, se tabell 2, visar att det finns ett signifikant, positivt samband 

mellan påståendet ”Jag kan påverka tillgången till resurser för min barngrupp” och 

fyra variabler nämligen; pedagogers uppfattning om att de har resurspersoner till de 

barn som behöver det (r = .46 p < .01), kan göra anpassningar gällande gruppstorlek 

(r = .47 p < .05), kan erbjuda språk/bildstöd (r = .28 p < .05) samt kan ge extra 

tillsyn till de barn som behöver det (r = .37 p < .01). De pedagoger som svarar att 

de kan påverka tillgången till resurser upplever en större möjlighet att göra 

anpassningar för att tillgodose barngruppen. Samma sak gäller för de pedagoger 

som uppfattar att de har resurspersoner till de barn som behöver det då det finns ett 

signifikant, positivt samband mellan ”Vi har resursperson/er till de barn som 

behöver det” och tillgång till fysiska hjälpmedel (r = .39 p < .01), anpassningar 

gällande gruppstorlek (r = .64 p < .01) samt möjligheten till extra tillsyn (r = .62 p 

< .01).  

Tabell 2 Korrelationstest av enkätens variabler 
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  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Hur många 

barn är det på 

din avdelning? 

1 ,000 -

,073 

-

,078 

-

,073 

-

,024 

-

,199 

-

,277

* 

-

,110 

2. Jag är 

informerad om 

hur 

resursfördelni

ngen från 

kommunen till 

förskolan går 

till 

,000 1 ,177 ,096 ,180 ,005 ,086 ,392

** 

-

,021 

3. Vi har 

tillräckliga 

resurser för de 

barn som 

ingår i vår 

barngrupp 

-

,073 

,177 1 ,219 ,478

** 

,084 ,448

** 

,133 ,460

** 

4. Jag kan 

påverka 

tillgången till 

resurser för 

min barngrupp 

-

,078 

,096 ,219 1 ,461

** 

,205 ,474

** 

,277

* 

,374

** 

5. Vi har 

resursperson/

er till de barn 

som behöver 

det 

-

,073 

,180 ,478

** 

,461

** 

1 ,394

** 

,638

** 

,205 ,619

** 

6.  Vi har 

fysiska 

hjälpmedel till 

de barn som 

behöver det 

-

,024 

,005 ,084 ,205 ,394

** 

1 ,164 ,137 ,120 



29 

 

7. Vi kan göra 

anpassningar 

gällande 

gruppstorlek 

för de barn 

som behöver 

det 

-

,199 

,086 ,448

** 

,474

** 

,638

** 

,164 1 ,290

* 

,719

** 

8. Vi kan 

erbjuda 

språkstöd/bild

stöd till de 

barn som 

behöver det 

-

,277

* 

,392

** 

,133 ,277

* 

,205 ,137 ,290

* 

1 ,374

** 

9. Vi kan ge 

extra tillsyn till 

de barn som 

behöver det 

-

,110 

-

,021 

,460

** 

,374

** 

,619

** 

,120 ,719

** 

,374

** 

1 

 

 

I enkäten ställs frågor om resursfördelning samt vilka anpassningar pedagogerna 

upplever är möjliga och de resultat som logiskt hör ihop presenteras inte här då det 

blir upprepande.  

5.3 Resultat från enkätens öppna fråga 

 Utifrån pedagogernas svar skapas sex teman.  

5.3.1 Nöjda med resursfördelningen  

Utifrån pedagogers svar i enkäten, som exemplet nedan, uttrycks att 

resursfördelningen skapar bra förutsättningar för alla barn.   
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Utan en extra personal hade vi inte kunnat tillgodose barnens behov varken de 

som är i behov av extra stöd eller övriga gruppen. Nu har vi möjlighet att ge det 

extra stöd de behöver.  

5.3.2 Anser att resurser inte behövs  

Några pedagoger svarar att resurser inte behövs vilket vi tolkar som att de uppfattar 

resursfördelning enbart som fördelning av resurspersoner. ”just nu har vi inga barn 

med extra resursbehov…”  

5.3.3 Önskar högre personaltäthet 

Flera pedagoger uttrycker att personaltätheten behöver ökas för att kunna tillgodose 

alla barns behov och bedriva undervisning enligt läroplanen. ”Ofta räcker vi inte 

för att utföra vårt arbete. Vi behöver en person till för att det ska gå bättre”. 

5.3.4 Behov av mindre barngrupp   

Till skillnad från föregående tema, där pedagoger uttrycker att de behöver mer 

personal, uttalar pedagoger i detta tema att barngruppen behöver vara mindre för 

att kunna tillgodose alla barns behov. 

Resursfördelningen är mer baserad på kommunens budget än enskilda barns 

behov. Det kompromissas mellan behoven och ekonomin. Lösningen är dock inte 

fler vuxna utan att hålla ner barnantalet till att passa i miljön.  

5.3.5 Bristande resurser påverkar barngruppen negativt  

I detta tema ingår svar som ger uttryck för den negativa påverkan på barngruppen 

som bristande resurser har. “stress och hög ljudnivå. Många barn blir påverkade 

och rädda av barn som har utåtagerande beteende.”.  

5.3.6 Resursfördelningen har en positiv påverkan på barngruppen.  

Pedagoger ger uttryck för hur viktig resursfördelning är för att kunna skapa en trygg 

barngrupp och goda möjligheter till lärande.  
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Den är oerhört viktig för att kunna se till så att barnen lyckas, ligga steget före 

och förebygga/hantera konflikter och/eller lärtillfällen som uppstår i den dagliga 

verksamheten. 

 

6. Analys 

 

Utifrån Bronfenbrenners ekologiska systemteori (Andersson 1986) analyseras 

studiens resultat under följande rubriker.  

 

 

6.1 Makrosystemsnivå 

I den yttersta cirkeln, makrosystemet, ingår bland annat skollag och läroplan som 

skapar förutsättningar för de övriga systemen. Skollagen reglerar hur resurser ska 

fördelas, “Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter 

barnens och elevernas olika förutsättningar och behov.” (SFS 2018:608). Utifrån 
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kommunens fördelning är det rektorns ansvar att anpassa resursfördelningen så att 

alla barn får det stöd de behöver (Lpfö18 2018). Förutom skollag och läroplan har 

ingen data på makrosystemsnivån samlats in under studien. I Bronfenbrenners 

systemteori är inte själva makrosystemet av intresse utan dess effekter på de 

underliggande systemen är det som studeras (Andersson 1986).  

6.2 Exosystemsnivå 

Exosystemsnivån representeras av en intervju med en kommuns förvaltningschef 

och resursfördelning kan se annorlunda ut i andra kommuner. I en av kommunerna 

som undersöks fördelas resurser utifrån antal tjänster som en förskola har, där 18 

barn räknas som en avdelning och varje avdelning ska ha 2,8 tjänster. En prognos 

görs för hur många barn som ska gå på varje förskola och hur många tjänster det 

genererar. Utifrån kommunens fördelning gör rektorerna fördelningen för sina 

förskolor där de kan anpassa antalet barn på varje avdelning och antalet avdelningar 

på förskolan.  

Förvaltningschefen uttrycker en önskan om att förändra modellen för 

resursfördelning där fler parametrar än barnantal ska tas i beaktning. En sådan 

parameter är vistelsetid där samma antal inskrivna barn kan kräva olika många 

pedagoger beroende på vilken tid barnen befinner sig på förskolan.  

Ett annat sätt att fördela resurser är att använda sig av elevpeng där antalet barn 

bestämmer den budget som varje rektor tilldelas för att sedan fördela på sina 

medarbetare. Nackdelen som förvaltningschefen ser med detta sätt att organisera 

resursfördelningen är att beroende på utbildningsnivå så varierar lönen för de 

anställda. Rektorer kan då bli tvungna att anställa billigare personal för att täcka 

behovet av tjänster. Exosystemet har en indirekt påverkan på barnet där 

utvecklingspotentialen stöds av närmiljöernas möjlighet att påverka beslut som rör 

barnets behov (Andersson 1986). Kommunens resursfördelning har en indirekt 

påverkan på barnet och vid beslutsfattande behöver pedagoger och rektorers 

expertis tas i beaktning för att skapa en gynnsam utveckling.  
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6.3 Mesosystemsnivå 

På mesosystemsnivån undersöks samspelet mellan olika mikrosystem, här ingår 

pedagogers och rektorers påverkan på barnen. Förskolan spelar en viktig roll för 

barnets utveckling och de förutsättningar som förskolan har genom 

resursfördelningen påverkar vilka möjligheter varje enskilt barn får. I 

enkätundersökningens resultat syns pedagogers åsikter om resursfördelning. 

Resultatet visar att pedagoger som upplever att de kan påverka resursfördelningen 

i högre utsträckning kan erbjuda språkstöd, extra tillsyn till de barn som behöver 

det, anpassa gruppstorleken samt har resurspersoner i tillräcklig omfattning. De 

pedagoger som upplever att de barn som behöver det har resurspersoner kan också 

göra dessa anpassningar för barngruppen i högre utsträckning än de pedagoger som 

upplever att resurspersoner saknas. Både pedagogers möjlighet att påverka 

resursfördelningen och tillgången till resurspersoner influerar hur väl pedagoger 

upplever att de kan anpassa verksamheten utifrån barngruppens behov.  

I intervjun med förvaltningschefen framkommer det att det är rektorns ansvar att 

fördela resurserna på förskolan i samråd med sina medarbetare och deras 

fackförbund. Pedagogerna har möjlighet att lyfta eventuella brister till sin rektor 

som i sin tur kan ta det vidare till förvaltningschefen. Rektorns fördelning av 

resurser skapar förutsättningar för pedagogernas arbete. Om pedagogerna upplever 

att de har behov av mer eller andra resurser kan de lyfta detta med sin rektor som 

beslutar om behovet ska tas vidare till förvaltningschefen som i sin tur beslutar om 

fler resurser ska tillsättas. Barns utveckling stöds av mesosystem där mikrosystem 

ingår som samverkar med barnets intresse i fokus (Andersson 1986). När pedagoger 

och rektorer samverkar och har ett gemensamt mål skapas goda förutsättningar för 

barns utveckling. Om pedagoger upplever en brist på resurser för att kunna möta 

barnets behov behöver de stöd av sin rektor för att kunna lösa situationen.  
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6.4 Mikrosystemsnivå 

Ett av de mikrosystem som barn kommer i kontakt med är förskolan och de 

pedagoger som arbetar med barnet. Den öppna kvalitativa frågan i 

enkätundersökningen utgör pedagogernas syn på hur resursfördelningen påverkar 

barngruppen. Den största kategorin är önskar högre personaltäthet där pedagogerna 

uttrycker att personaltätheten har en direkt påverkan på barngruppen och deras 

möjlighet att utföra sitt yrkesuppdrag.”... Då har vi barn som behöver mer stöd än 

vad vi anser oss kunna ge, så skulle fler pedagoger kunna göra anpassningarna 

möjliga”. Citatet ger uttryck för respondentens upplevelse av att högre 

personaltäthet skulle möjliggöra de anpassningar som barngruppen behöver.  

Resursfördelningen avgör antalet pedagoger som arbetar på en avdelning vilket 

påverkar de anpassningar som är möjliga att göra. När pedagoger inte kan göra de 

anpassningar som de anser nödvändiga kan de inte heller genomföra den 

undervisning som de önskar och barnen får inte de möjligheter som skulle vara 

tillgängliga med rätt anpassningar. Antalet pedagoger i barngruppen påverkar det 

enskilda barnets utveckling.  

Näst största kategori är Bristande resurser påverkar barngruppen negativt där 

respondenterna gett uttryck för att de inte hinner med att se alla barn i sin barngrupp 

och ge det dem behöver när de har barn som behöver extra tillsyn. ”när flera barn 

kräver extra tillsyn o resurser så blir de andra barnen i gruppen lidande för du 

hinner inte med dem i rätt utsträckning.”. Bristande resurser gör att pedagogerna 

upplever att de inte kan ge alla barn de bästa förutsättningarna då barn i behov av 

särskilt stöd utan rätt resurser tar upp mycket av pedagogernas tid. Hela 

barngruppen blir påverkad negativt av att resurser fattas. Andersson (1986, 85) 

presenterar en av Bronfenbrenners hypoteser om mikrosystemet där han menar att 

de interpersonella strukturer som barnet möter påverkar barnets utveckling. 

Kvaliteten på de relationer barn möter på förskolan är viktiga. När pedagoger inte 

kan utföra sitt arbete på grund av bristande resurser blir relationerna till barnen 

lidande.  
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7. Diskussion 
 

Nedan diskuteras studiens resultat för att ge svar på forskningsfrågorna. 

● Vilka anpassningar uttrycker pedagoger att de kan göra i sin barngrupp? 

● Hur uttrycker pedagoger att resursfördelningen påverkar barngruppen? 

De pedagoger som upplever att de kan påverka resursfördelningen uppger i högre 

utsträckning att de har resurspersoner till de barn som behöver det samt kan göra 

olika anpassningar i barngruppen (se tabell 2). Resultatet visar att pedagoger i större 

utsträckning kan ge språk eller bildstöd än att till exempel anpassa gruppstorlek 

efter behov. Detta resultat kan tolkas som att pedagoger prioriterar språk och 

bildstöd men vår tolkning är att personalbristen innebär svårigheter att dela in 

barnen i mindre grupper. För att lyckas med undervisning menar Klibthong och 

Agbenyega (2020) att resurser både i form av material och personal är viktigt. 

Genom att ha rätt förutsättningar kan lärandemiljöer skapas där alla barn kan 

medverka. Anpassningar gällande gruppstorlek, språkstöd och extra tillsyn är 

faktorer som möjliggör sådana miljöer. Oavsett vilka materiella förutsättningar 

förskolan har är pedagogernas kompetens en avgörande faktor för förskolans 

kvalitet (Sheridan 2007). 

Denna studie belyser hur pedagoger menar att resursfördelningen påverkar det 

pedagogiska arbetet i barngruppen. I pedagogernas svar finns många som saknar 

resurser eller önskar högre personaltäthet eftersom de upplever att de inte kan utföra 

sitt yrke på rätt sätt. Pramling Samuelsson och Sheridan (2009) menar att 

skillnaderna mellan förskolors kvalitet ökar. För det första sjunker kvaliteten när 

pedagoger inte kan ge alla barn den tid de behöver och för det andra får barnen inte 

samma möjligheter till utveckling som barn på förskolor där resurserna räcker till. 

I likhet med Pramling Samuelsson, Williams och Sheridans (2015) studie finner 

även vi att pedagoger uttrycker att brist på resurser till barn i behov av särskilt stöd 
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påverkar deras möjligheter att genomföra undervisning, se citat nedan från enkätens 

öppna fråga. 

Eftersom vi inte har någon resurs till våra barn som är i behov av det så gör det att 

vi ibland känner att vi inte kan göra det vi tänkt. Att vi tex får stanna på gården.   

Archibald (2006) beskriver att resurser har en direkt påverkan på barns möjligheter 

till lärande. I denna studie består barngrupperna av i genomsnitt 18 barn vilket är 

över Skolverkets rekommendation på 15 barn. När kommunen beräknar 

resursfördelningen utgår de från avdelningar med 18 barn och 2,8 tjänster per 

avdelning. Redan i kommunens prognoser planeras för större barngrupper än vad 

Skolverket rekommenderar och för att få extra resurser för barn i behov av särskilt 

stöd görs enskilda prövningar. Förvaltningschefen som intervjuats för studien 

uppger att det saknas specialpedagog i tillräckligt stor utsträckning i kommunen 

och att detta är något som håller på att ses över. Bastian et al. (2019) beskriver att 

tillgång till stödpersonal varierar på skolor med olika socioekonomiska 

förutsättningar. Detta kan antas stämma även för förskolan där 

upptagningsområdets socioekonomiska status påverkar vilka behov som finns på 

varje förskola men budgeten förhandlas centralt på kommunal nivå. Kommunen 

fördelar resurserna till rektorerna som sedan fördelar tjänster och budget på 

förskolornas avdelningar. Rektorerna ansvarar å ena sidan för att resurserna ska 

räcka till alla förskolor. Å andra sidan måste rektorerna ta varje enskilt barns bästa 

i beaktning vid resursfördelning.  

Till skillnad från Pramling Samuelssons et al. (2016) studie där de flesta 

respondenter svarat att de ville ha en mindre barngrupp uttrycker flera pedagoger i 

denna studie en önskan om högre personaltäthet. I båda studierna ligger möjligheten 

att möta varje enskilt barn till grund för antingen ökad bemanning eller mindre 

barngrupp, se citat nedan. 
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Vi räcker inte till för att kunna tillgodose alla barn på det sätt som vi skulle vilja. 

Det uppstår ofta sämre situationer och händelser som inte hade behövt hända med 

färre barn eller fler vuxna. 

Andersson (1986) presenterar hur exosystemet skapar ramar för vad som är möjligt 

inom en verksamhet vilket i denna studie relaterar till hur kommuner fördelar 

resurser i förskolan. Då kommunerna skapar förskolans budget dikterar de vad som 

blir möjligt i verksamheten. Antal barn och personaltäthet tillsammans med andra 

faktorer är de ramar som pedagoger måste förhålla sig till när de planerar sin 

verksamhet. Beslutsfattare på både kommunal och regeringsnivå behöver vara 

medvetna om hur de beslut som fattas påverkar varje enskilt barn.  

8. Vidare forskning  
 

Som förskollärare arbetar vi inom exosystemets ramar där vi får förhålla oss till de 

förutsättningar som råder. Barngruppens storlek tillsammans med personaltätheten 

påverkar undervisningens kvalitet. Resursfördelningen inverkar på vår möjlighet att 

utföra vår yrkesroll. Vi upplever att resursfördelningen inom förskolan är ett viktigt 

ämne som inte har studerats i tillräckligt stor utsträckning. Förslag på vidare 

forskning är en större undersökning av pedagogers upplevelser av 

resursfördelningens påverkan på barngruppen med ett representativt urval från hela 

Sverige. Med fler studier i detta ämne finns också möjligheter att lyfta resultaten på 

en kommunal nivå och skapa en mer hållbar förskola för både barn och personal.  

Även vidare studier om hur barngruppers storlek och sammansättning påverkar 

förskolans kvalitet skulle vara intressant. Den senaste läroplanen för förskolan 

(Lpfö18) lägger stor vikt vid förskollärarens ansvar för att bedriva undervisning. 

Forskning kring vilka faktorer som ger hög kvalitet i förskolan kan leda regering 

och kommuner i organisationen av förskolans verksamhet. För att kunna nå 

läroplanens mål måste förskollärare ha rätt förutsättningar för sitt yrkesuppdrag. 
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10. Bilagor 

 

10.1 Bilaga 1 

Enkät  

Jag samtycker till att mina svar används i studien  

● Ja  

● Nej 

 

1. Vilken av följande anställningar har du? 

● Förskollärare 

● Barnskötare 

● Annat, ange vad 

 

2. Markera de åldrar du arbetar med 

● 1 år 

● 2 år 

● 3 år 

● 4 år 

● 5 år  

● 6 år 

 

3. Hur många barn är det på din avdelning? 

_________ 

4. Markera i vilken grad följande påståenden stämmer  

Jag är informerad om hur resursfördelningen från kommunen till förskolan 

går till 

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Vi har tillräckliga resurser för de barn som ingår i vår barngrupp 
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Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Jag kan påverka tillgången till resurser för min barngrupp 

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

 

Förtydligande gällande ordval i enkäten:  

Resurser: Både tilldelade medel och personal  

Resursperson: Särskild person som är tillgänglig för barnet/barnen  

Fysiska hjälpmedel: Allt som innefattar förändring av förskolans miljö som 

exempelvis ramp för rullstolsbundna, anpassad stol, anpassningar för toalettbesök 

etc. 

Språkstöd/Bildstöd: Till exempel Takk, bildschema, talpedagog eller tolk 

 

5. Hur många barn anser du behöver anpassningar på din avdelning i form 

av: 

Resursperson __ 

Fysiska hjälpmedel __ 

Anpassningar gällande gruppstorlek __ 

Språkstöd/bildstöd __ 

Extra tillsyn __ 

6. Markera i vilken grad följande påståenden stämmer 

Vi har resursperson/er till de barn som behöver det  

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Vi har fysiska hjälpmedel till de barn som behöver det  

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Vi kan göra anpassningar gällande gruppstorlek för de barn som behöver 

det 
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Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Vi kan erbjuda språkstöd/bildstöd till de barn som behöver det 

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

Vi kan ge extra tillsyn till de barn som behöver det 

Stämmer inte alls 1                 2                 3                 stämmer helt 4  

7. Beskriv kortfattat hur du anser att resursfördelningen påverkar din 

barngrupp? 
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10.2 Bilaga 2 missivbrev  

Hej! 

Vi läser sjunde terminen på förskollärarlinjen på Högskolan i Kristianstad och heter 

Annie Torevik och Frida Karlsson. Laila Gustavsson, laila.gustavsson@hkr.se, är 

vår handledare. Vi skriver vårt examensarbete om resursfördelning i förskolan, 

därför gör vi en enkätundersökning i alla förskolor i kommunen. Syftet är att belysa 

dina åsikter kring resursfördelningen på din avdelning.  

 Vi ser gärna att enkäten fylls i enskilt, för att undvika att resultaten blir påverkade 

av en eventuell diskussion med kollegor. Vi skulle bli väldigt tacksamma om du tog 

dig tid att svara på denna korta enkät.  

Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och svaren skickas direkt till oss 

helt anonymt. När resultaten presenteras kommer det inte vara möjligt att identifiera 

varken förskola, avdelning eller kommun. Det är frivilligt att delta och enkäten kan 

avbrytas när som helst. Självklart får ni vid intresse ta del av resultatet när studien 

är klar.  

Genom att svara på enkäten samtycker du till att delta i vår studie.  

  

 Om du har några frågor kan du kontakta oss på följande mejladresser:  

annie.torevik0084@stud.hkr.se   

frida.karlsson0059@stud.hkr.se  

    

             

 

 

 

 

mailto:annie.torevik0084@stud.hkr.se
mailto:frida.karlsson0059@stud.hkr.se
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10.3 Bilaga 3 

1. Hur går resursfördelningen till inom förskolan? - i vilka steg går det? - (blir 

personalen medvetna om hur resursfördelningen går till?) 

2. Kan personalen önska extra medel? Hur går dem till väga i så fall? - har de 

insyn? 

3. Anser du att kommunen har tillräckligt med resurser till förskolan? 

4. Hur tror du att resursfördelningen påverkar barngruppen? 

 

 

 


