
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Barngruppens storlek i en 
sydafrikansk förskola 

En kvalitativ studie om pedagogernas syn på barngruppens storlek i en 

sydafrikansk förskola 

The size of the children’s group in a South African Preschool 

A qualitative study on teachers’ views on the size of the group in a South African 

preschool 

 

Jehona Tahiri 

 

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 

Förskollärarprogrammet 

Grundnivå 15hp 

Handledare: Lovisa Skånfors 

Examinator: Getahun Yacob Abraham 

2016-06-22 

 



 

 

 

 

Abstract 

The purpose of my study is to contribute to increased knowledge about how the size of the 

group affects teachers' work in a South African preschool, as well as how teachers describe 

that group size affects the child's individual learning and development. The study is based on 

interviews conducted with teachers who are working in a preschool in South Africa. The 

methodology used in the study is a qualitative interview method that has been performed on 

five teachers. The study results shows that teachers organize the day in a certain way to 

handle the size of the group and that the group size affects the child's individual learning and 

development. One conclusion that can be drawn from the study is that the teachers do not 

have the opportunity to meet the needs of each individual in a large group of children. This in 

turn affects children's learning and development. Teachers argue that the children who suffer 

most are the so called slow learners. It is a term used in South Africa to refer to children with 

learning difficulties. 
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Sammanfattning 

Syftet med min studie är att bidra med ökad kunskap om hur barngruppens storlek påverkar 

pedagogers arbete i en sydafrikansk förskoleverksamhet, samt hur pedagoger beskriver att 

gruppstorleken påverkar barns individuella lärande och utveckling. Studien baseras på 

intervjuer som genomförts med pedagoger vilka arbetar på en förskola i Sydafrika. Den metod 

som använts i studien är en kvalitativ intervjumetod som har utförts på fem pedagoger. 

Studiens resultat visar att pedagogerna organiserar dagen på ett visst anpassat sätt för att 

kunna bemöta och hantera barngruppens storlek vidare att gruppstorleken påverkar barns 

individuella lärande och utveckling. En slutsats som kan dras utifrån studien är att 

pedagogerna inte har möjlighet att möta varje enskild individ i den stora barngruppen. Detta 

påverkar i sin tur barns lärande och utveckling. Pedagogerna hävdar att de barn som drabbas 

mest, är de så kallade slow learners. Det är ett begrepp som används i Sydafrika för att 

beteckna barn med inlärningssvårigheter. 
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1 Inledning 
Det här arbetet handlar om barngruppens storlek och olika förskollärares tillvägagångssätt att 

förhålla sig till denna. Det är någonting som alltid intresserat mig. Barngruppens storlek är ett 

ämne som är flitigt omtalat, och väldigt aktuellt i dagens samhälle för oss i Sverige 

(Skolverket 2016). Nya riktlinjer att reglera gruppstorlekar sätts upp och är ytterst en fråga om 

kvalitet hävdar Skolverket (2016) då förskolan måste försäkra sig om att den ska vara rolig, 

trygg och lärorik för barnen. Gruppstorleken är en mycket viktig del i den utmaningen. Jag 

har också många gånger i min professionella yrkesutveckling utmanats i att kunna hantera 

barngruppens storlek. Med mitt intresse för olika barngruppers storlek blir jag också nyfiken 

på att undersöka pedagogernas förhållningssätt till detta då barngrupperna ständigt ökar 

samtidigt som kraven på en likvärdig och en hög kvalitet i förskolan höjs (Skolverket, 2016). 

Det är också väldigt aktuellt idag då Skolverket (2016) från den 11:e februari gick ut med nya 

riktlinjer kring barngruppens storlek i den svenska förskolan. Skolverket (2016) 

rekommenderar att i åldrarna ett till tre år rekommenderas gruppstorleken innefatta sex till 

tolv barn samt för åldrarna tre till fem år rekommenderas nio till femton barn. Vidare hävdar 

Skolverket (2016) även att de nya riktlinjerna bygger på en sammantagen bedömning av 

genomförda studier och forskning som gjorts. Dessa studier visar att förskolepersonal i många 

fall upplever att barngrupperna är för stora och att det i sin tur leder till att pedagogiken i 

verksamheten blir lidande samtidigt som kvaliteten minskar. Vad kommer dessa nya 

rekommendationer betyda för svensk förskola? För att ta ett exempel, den förskola jag arbetar 

på inom Karlstads kommun har de 16 barn på avdelningen ett till tre år och 21 barn på tre till 

fem år. Bara i detta kan man se problematiken kring det höga trycket på barnantalet i 

förskolan. 

 

Under min sista VFU (verksamhetsförlagd utbildning) gavs jag möjligheten att göra två 

veckor utomlands. Detta gjorde att jag kunde samla in en betydande mängd data till min 

studie. Jag fick möjligheten att åka till Sydafrika och göra min undersökning där vilket ligger 

till grund för detta arbete. Jag ser barngruppens storlek som ett viktigt område att studera 

djupare på eftersom det kan ge oss i Sverige, ett internationellt perspektiv och en bredare 

kunskap om hur man i Sydafrika hanterar barngruppens storlek. Från statistik som gjordes av 

Skolverket (2014) så var 83,2 procent av alla ett till fem åringar och 94,1 procent av alla 

sexåringar inskrivna i förskolan. Enligt mina erfarenheter är det inte ovanligt att man i en 

svensk förskola kan mötas av en livlig miljö med trånga lokaler och därför en hög ljudnivå. 

Vidare beskriver utrikesdepartementet (2010) att det råder skolplikt för barn mellan sju till 15 

år i Sydafrika. Av dessa barn uppges det att det vara 93 procent som går i skolan. Jag kunde 

inte finna någon statistik på hur många barn i Sydafrika som uppges gå i förskolan. 

1.1 Syfte 

Syftet med min studie är att bidra med ökad kunskap om hur barngruppens storlek påverkar 

pedagogers arbete i en sydafrikans förskoleverksamhet.  

1.2 Frågeställningar 

 Hur beskriver pedagogerna gruppstorlekens betydelse för deras bemötande av barnen i 

den dagliga verksamheten? 
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 Hur beskriver pedagogerna att barngruppens storlek påverkar barns individuella 

lärande och utveckling? 
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2 Forsknings- och litteratur genomgång 
I detta kapitel kommer jag presentera tidigare forskning och studier som beskriver hur 

barngruppens storlek kan påverka barns lärande och utveckling. Här presenteras olika studier 

som utförts på förskolor runt om i Sverige där förskollärarens syn och förhållningssätt till 

barngruppens storlek ligger i fokus. Vidare kommer det också presentera hur barngruppens 

storlek kan påverka förskollärares bemötande av barnen. Jag kommer först ge en beskrivning 

av Sydafrikas skolsystem för att ge en grundläggande förståelse kring vad som ligger till 

grund för att Sydafrikas utbildning ser ut som den gör idag. 

2.1 Sydafrikas skolsystem 

Yacob Abraham (2010) beskriver olika delar av Sydafrikas skolsystem i sin avhandling och 

hur landets historia har haft en stor påverkan till hur situationen är idag. Under apartheidtiden 

bestämdes det att skolor skulle vara baserade på människors hudfärg och de såg därför sedan 

till att skolorna var åtskilda för färgade, indier/asiater, svarta och vita. När det kom en ny 

regering till makten efter apartheidtiden rev de bort gränserna mellan rasgrupperna och la 

tonvikten på att framtida skolor istället skulle baseras på demokratiska värden där målet var 

att få en nation med alla människors lika värde. Dock menar Yacob Abraham (2010) att 

förändringarna tar tid och att de flesta skolor fortfarande är dominerade av den ena eller den 

andra rasgruppen, men att det ändå i dagens Sydafrika finns många skolor med blandade 

elevgrupper. 

I Sydafrika börjar barnen i skolan när de är sex år gamla, det kallas då för Primaryschool. 

Innan Primaryschool kan barnen gå i förskolan som kallas för Preschool. Förskolan är 

uppdelad i två olika årskullar. Det är Pre-grade R för barn 0-4 år och sedan Grade R för barn 

5-6 år (Department of Basic Education 2016). Efter Primaryschool går man sedan vidare till 

secondaryschool, där det går hela vägen upp till årskurs nio (Department of Basic Education 

2016). Efter det är fortsatt utbildning inte obligatorisk utan endast frivillig. Däremot kan de 

som vill och har råd fortsätta till Highschool som är gymnasiet där man kan gå i skola 

ytterligare tre år. Detta tillsammans bildar tolv skolår. Det finns en möjlighet att fortsätta 

ytterligare ett år som kallas för grade thirteen och efter det kan man gå vidare till universitetet. 

Dock är det väldigt få som gör detta. Skolorna i Sydafrika får statligt bidrag varje år men 

många skolor fyller ut det bidraget de får från staten med andra pengar så som till exempel 

skolavgifter, donationer och insamlingar. Det finns bidrag att söka om föräldrarna inte har råd 

att betala skolavgiften men det är långt ifrån alla som får det (Department of Basic Education 

2016). 

2.2 Undervisning och läroplan 

I Sydafrika finns det en skriven läroplan för förskoleklassen som är grade R och upp till grade 

12 som är gymnasiet (Department of Basic Education (2016). Sydafrikas läroplan är giltig, 

nationell och beskriver de kunskaper, färdigheter och värderingar som ska tillämpas i sydafri-

kanska skolor. Läroplanen syftar till att säkerställa att barn kan tillämpa sina kunskaper och 

färdigheter på ett meningsfullt sätt i deras fortsatta liv. Den syftar också till att vara oberoende 

av socioekonomisk bakgrund, ras, kön, fysisk förmåga eller intellektuell förmåga (department 

of Basic Education 2016). Värdegrunden ligger i att utveckla kunskaper, färdigheter och vär-

den som bidrar till ett meningsfullt deltagande i samhället som en medborgare i ett fritt land. 

Avsnittet att alla ska få vara delaktiga i ett samhälle som ”medborgare i ett fritt land” kan 
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kopplas till Sveriges läroplan för förskolan där värdegrunden och uppdraget är att förskolan 

vilar på en demokratisk grund (Skolverket 2010). Vidare till: ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 

solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med bar-

nen” (Skolverket 2010 sid. 4). Vidare beskriver Yacob Abraham (2010) för att ha tillgång till 

undervisning i Sydafrika under de tidiga skolåren krävs en lärarutbildning som omfattar minst 

två år eftergymnasiala studier. För undervisning i högre årskurser krävs minst tre års lärarut-

bildning. I resultatet av sin avhandling beskriver Yacob Abraham (2010) att lärarna inte var 

delaktiga i läroplansreformen utan att den endast utformades på högsta politiska nivå och i 

samverkan med universiteten och internationella experter. 

2.3 Barngruppens storlek  

Sheridan,Williams & Pramling Samuelsson (2014) har forskat omkring gruppstorlek och 

organisatoriska förutsättningar för barns lärande i förskolan. Författarnas teoretiska 

utgångspunkt baseras på Bronfenbrenners ekologiska systemteori och dimensioner av 

pedagogisk kvalitet. Det teoretiska perspektivet bidrar till en förståelse av relationer mellan 

policyfrågor, utbildningsmål, gruppstorlek och lärarnas kompetens att organisera och skapa 

förutsättningar för barns lärande. De fyra dimensionerna av pedagogisk kvalitet användes som 

analyslinser för att urskilja och förstå kritiska aspekter av pedagogernas förståelse för 

gruppstorlek i förskolan. Resultatet visade att oavsett gruppstorlek, så deltog de flesta barnen i 

olika grupp konstellationer under dagen där några var organiserade av pedagogerna och några 

av barnen själva. Vidare visar studien att gruppstorleken är en komplex fråga och just vad som 

gör en grupp för stor eller inte var svår för förskollärare att definiera. Resultatet visar att det är 

en mängd olika aspekter som spelar in för att gruppen skall anses vara för stor som till 

exempel: ålder och kön av barn, kombinationen av barn i gruppen, om barnen har särskilda 

behov, aktiviteter, objekt för lärande, personal och barn förhållanden och den fysiska miljön. 

Frågan kring vad som avgör att en grupp för stor beskriver Williams, Sheridan, Pramling 

Samuelsson (2016) också om i sin bok som en komplex fråga men att det återigen finns flera 

faktorer till grund för att kunna besvara denna: antal barn per vuxen, kombinationen av barn, 

fysisk miljö, ålder, kön, social och etnisk tillhörighet, modersmål, behov av särskilt stöd, 

förskollärarkompetens och attityder och bild av en ideal barngrupp. Dessa faktorer anser 

författarna utgöra grunden för hur många barn det faktiskt kan vara i en grupp för att den ska 

fungera. En annan intressant faktor som författarna berör är förskollärarnas förhållningssätt, i 

form av vad arbetslaget planerar för aktiviteter som ska skapa lärande och utveckling hos 

barnen. Vidare beskriver Williams, m.fl. (2016) att deras studie visar att ju yngre barnen är 

och ju mer lärandet, kommunikationen och samspelet som sker mellan vuxen och barn, desto 

färre barn i gruppen behöver det vara. Resultatet framhäver att en grupp med färre barn är mer 

hanterlig än en stor grupp. I studien betyder en liten grupp både färre antalet barn men också 

indelning av barnen i mindre smågrupper.  

 

Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2015) har forskat i gruppstorlekens betydelse för 

barns möjligheter att lära och utvecklas i förskolan där studiens mål var att beskriva vilken 

betydelse gruppstorleken har för barns möjligheter att lära och utvecklas. Detta var kopplat till 

olika målområden inom förskolans läroplan så som exempelvis inflytande, lek och lärande. 

Det ligger i förskolans uppdrag som Skolverket (2010) föreskriver att förskolan ska lägga 

grunden för ett livslångt lärande där verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla 

som deltar. Syftet i studien av Williams m.fl. (2015) var att få ökad förståelse för vilka hinder 



  

5 

 

och möjligheter som ges i förskolan relaterat till barngruppens storlek. I resultatet framkom 

det också här att barngruppens storlek är beroende av en rad olika faktorer. Så som fysisk inne 

och utomhusmiljö, antal barn per vuxna, barngruppens sammansättning och 

förskollärarkompetens. Dessa faktorer samspelar med varandra och blir avgörande för hur 

många barn det kan vara i en grupp för att den skall fungera och om barngruppens anses vara 

stor, för stor eller liten. Williams m.fl. (2015) skriver att andra omständigheter som hade en 

inverkan på förskollärarnas bedömning och upplevelser av gruppstorleken var kraven i 

läroplanen i kombination med bristande kunskaper och kompetens inom olika 

innehållsområden. Detta kan tydligt kopplas till Sheridan m.fl. (2014), som också berör att det 

är kombinationen av olika faktorer som samspelar och påverkar gruppstorlekens betydelse. 

Vidare kan man utifrån Williams m.fl. (2015) tydligt se i resultatet att det blir en utmaning i 

den stora barngruppen. Förskollärarna beskriver att de inte har möjlighet att och gå på djupet 

och kunskapsmässigt förklara för barnen utan att de blir tvungna att förenkla och förkorta, 

vilket de upplever som oprofessionellt. När de inte hinner genomföra vad de planerat eller 

önskat göra med barnen känner de sig otillräckliga i sin yrkesroll. I detta är tidsfaktorn en 

viktig del, eftersom ett ökat antal barn dels ger mindre tid för varje enskilt barn men också 

mindre tid för specifika aktiviteter. I detta speglar resultatet att verksamheten med all 

sannolikhet inte planeras och organiseras utifrån faktiska förhållanden utan att den utgår ifrån 

färre antal barn än vad som faktiskt ingår i gruppen. Vidare beskriver Sheridan m.fl.(2014) att 

i kontrast till den stora barngruppen så antyder pedagogerna att det är möjligt att komma 

barnen närmare i en liten grupp och att samspela och vara nära dem under en längre period. 

Det är till exempel inte bara en fråga om att kunna delta i och avsluta ett spel utan det handlar 

också om en fråga om att ha tid att bli engagerad, att dela intressen och ha möjlighet att 

utveckla barnens idéer och att hjälpa dem. Att arbeta med barn i en mindre grupp gör det 

möjligt för pedagogerna att observera barnen och lyssna på hur de pratar med varandra. De 

säger också att det blir möjligt att ha en dialog och ställa frågor baserat på barnens kunskaper 

och intressen. Vidare visar studiens resultat att förskollärarna upplever att det inte finns tid för 

kommunikation eller möjligheter att delta i nära samverkan med barnen eftersom de inte kan 

vara överallt samtidigt. Många saker händer samtidigt, och om man försöker att lösa en 

konflikt bland en grupp av barn, så uppstår det en ny någon annanstans. Till exempel, sa en 

förskollärare i studien att anledningen till många konflikter skulle kunna vara en följd av alla 

de relationer barnen måste ta itu med i den stora gruppen. Seland (2009) beskriver också att 

förskollärarna upplever sig otillräckliga eftersom det under dagarna ges för lite möjligheter till 

att sätta sig ner och arbeta i mindre barngrupper. Detta för att möjliggöra för förskollärarna att 

kunna stötta barnen samt att kunna undersöka och reflektera över saker tillsammans med 

barnen. Vidare menar Seland (2009) genom att barnen delas in i mindre grupper blir det färre 

antal barn per förskolepersonal i den pedagogiska verksamheten vilket underlättar arbetet för 

förskollärarna att kunna se och stötta alla barn. 

 

Rosenqvist (2014) har gjort en studie om förskollärares beskrivningar av barngrupps storlekar 

i förskolan. Författaren tar sin teoretiska utgångspunkt i Bronfenbrenners ekologiska 

systemteori och presenterar i sin studie olika faktorer som utgör att en barngrupp blir för stor. 

Där delar författaren in dessa faktorer i fyra olika teman 1) Fysisk miljö där lokalernas yta, 

antal rum och ljudnivå kommer in. 2) Arbetslagets arbetsvillkor i den stora barngruppen som 

innefattar personaltäthet till barngruppens storlek till exempel att se och bemöta barn behov 

och villkoren av att arbeta med läroplanen i kombination med arbetslagets kompetens. 3) 

Barngruppens sammansättning med underteman som barnens åldrar, barnens schema tider 
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och barn i behov av särskilt stöd samt 4)Villkor för barns välmående, lek och lärande i den 

stora gruppen med underteman som förskolans aktiviteter, konflikthantering och samspel 

mellan barn och barn samt barn och vuxen. Rosenqvist (2014) beskriver att kvaliteten på 

förskolan minskar kraftigt när dessa faktorer samspelar med varandra och utgör olika hinder 

för verksamheten att arbeta i. Vidare anser Sheridan, Pramling Samuelsson (2009) att kvalitet 

i förskolan skapas när barn ges individuella förutsättningar till lärande och utveckling.  

2.4 Organisering av barngruppensstorlek 

Resultatet av Sheridan,Williams & Pramling Samuelsson (2014) studie visar att pedagogernas 

sätt att organisera barnen under dagarna är det som skapar förutsättningar för lärande. Barnen 

delades in i mindre grupper och i dessa skapades aktiviteter för lärande och stimulans för 

varje enskild individ. Detta varierade på förskolorna och pedagogernas tillvägagångssätt var 

avgörande för hur dagen kunde se ut. Organiseringen av barngruppen skedde ibland med 

avsikt och ibland oavsiktligt. Studiens resultat visade att pedagogernas organisatoriska 

metoder var det som främst skapade kvalitet och villkor för barnens lärande. Vidare skriver 

Williams m.fl. (2015) också att förskollärarna måste ändra sitt förhållningssätt och arbetssätt 

till barngruppen för att kunna arbeta med en större barngrupp. Det handlade om att ha en 

tydlig struktur och en genomtänkt organisation där man delar in barnen i mindre grupper 

under olika delar av dagen. Indelningarna av mindre grupper gjordes främst i de tillfällen då 

pedagogerna planerat och initierat till olika aktiviteter med läroplansmålen i fokus. Resultatet 

av studien visar även att, eftersom indelning av barn och organisering av verksamheten 

genomfördes på flera olika vis så skedde även barnens utveckling och lärande på olika villkor. 

Detta bidrar då även till olika villkor för arbetslaget att kunna stötta upp och följa barnen i 

deras lärande. Beroende på antalet barn i barngruppen får man göra ett val av vilka mål man 

vill arbeta mot, samt vilket arbetssätt man vill använda sig av. På så sätt upplever 

förskollärarna att det är tufft att nå upp till förskolans uppdrag då man har en stor barngrupp 

till skillnad mot när de har en liten barngrupp (Williamsm Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2015). 

2.5 Det enskilda barnet 

Sheridan, Williams & Pramling Samuelsson (2014) presenterar att intervjuerna i studien där 

pedagoger tillfrågades vad de kunde eller inte kunde göra i en stor barngrupp jämfört med i en 

liten barngrupp, så visar resultatet att i den större gruppen av barn, finns det mindre tid för 

varje enskilt barn. Pedagogerna uttrycker att de finner det svårt att få kontakt och att kunna 

samspela med varje enskild individ. Vidare skriver Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2015) att förskollärarna försökte arbeta med varje enskild individ men att 

gruppens storlek hade en stor inverkan på det arbetet. Om gruppen var för stor så var det svårt 

att hinna se till varje enskild individ. Resultatet visar också på förskollärarnas beskrivningar 

av stora barngrupper och dess betydelse. Där betonas återigen möjligheten till att se varje 

enskilt barn. I en stor barngrupp blir det svårt att ge barnen utrymme, tid och den 

uppmärksamhet de behöver och söker beskriver studien. I förskolans läroplan, Skolverket 

(2010) beskrivs det att barnen ska mötas av engagerad och inspirerande förskolepersonal som 

sätter det enskilda barnets behov i centrum och som varje dag möter och stöttar alla barn i 

deras lärande och utveckling. Vidare beskriver Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

(2016) att nästan alla förskollärare i deras studie tycker att barngruppen var för stor och att en 

minskning önskades med omkring ett eller två barn. Den största faktorn till önskan om att ha 
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färre barn i gruppen var att kunna fokusera mer på det enskilda barnet. Vidare presenterar 

Rosenqvist (2014) förskollärarnas tankar om att det i en stor barngrupp blir svårt att se och 

bemöta barns behov och författaren skriver också att barn antalet gör det svårare för 

arbetslaget att ha en överblick av vilka barn som är där, se de, uppmärksamma de samt att 

samtala eller bekräfta deras närvaro under dagen. Dessa olika faktorer sammantaget gör det 

svårare att se vad det enskilda barnet faktiskt behöver hjälp och stöd i för att kunna lära och 

utvecklas. Detta kan kopplas till förskolans läroplan, Skolverket (2010) som är tydlig i att 

varje enskild individ ska ges förutsättningar för utveckling och lärande samt få stöd och 

stimulans i sin sociala utveckling. 

 

Skolverket (2016) beskriver i de allmänna råden för kvalitet i förskolan att det inte finns 

någon optimal barngruppsstorlek. De hävdar också att det inte går att utge en storlek på 

barngruppen som passar alla då förutsättningarna varierar från grupp till grupp och förskola 

till förskola. Däremot är det viktigt att gruppstorleken anpassas till personaltätheten och de 

förutsättningarna som råder vid varje förskola. Faktorer som beskrivs att ta hänsyn till är 

bland annat: barnens ålder, barn i behov utav särskilt stöd, barn med annat modersmål än 

svenska, personalens kompetens samt utformningen av lokaler och utemiljö på respektive 

förskola. Sveriges kommuner och landsting (2016) skriver om barngruppens storlek i ett 

internationellt perspektiv i relation för de länder i OECD där barngrupperna innefattar 25 barn 

med cirka 15 barn per vuxen (refererat till Sveriges kommuner och landsting, 2016). Där 

beskrevs Sverige ha de minsta barngrupperna och den högsta personaltätheten. I den 

jämförelsen visar Sveriges förskolor vara väl uppbyggda, stabilt finansierade och att den 

svenska förskolan har låga avgifter och välutbildad personal. 

 

2.6 Sammanfattning av forsknings- och 
litteraturöversikten 

Att barngruppens storlek påverkar arbetet med barnen i verksamheten är författarna och de 

olika studierna enade om. Vidare att det finns en rad olika faktorer som spelar in för att 

barngruppen ska anses som stor, för stor eller rent av liten. Dessa faktorer presenterades på 

olika sätt i de olika studiernas resultat men de var genom hela litteraturen relaterade och 

överstämmande med varandra. Några tydliga skilda uppfattningar uppkommer inte, trots att 

forskningen är gjord i olika delar av landet och med olika metoder så verkar resultaten peka åt 

samma håll gällande barngruppens betydelse. Barn i behov av särskilt stöd var också ett 

begrepp som författarna tog upp i relation till att förskollärare inte ansåg sig hinna med och se 

till varje barns behov. Det var också en bidragande faktor i en resursfråga kring barngruppens 

storlek. 

 
Andra intressanta delar som togs upp var kvalitet, förskolans läroplan och förskollärarnas 

förhållningssätt och bemötande till barngruppens storlek. Det är en komplex fråga att sätta 

svar på vad som utgör måttet för att en grupp ska vara för stor eller för liten men litteraturen 

visar på att det förekommer många tillfällen i verksamheten då omsorgsbiten och den 

pedagogiska verksamheten blir lidande på grund av att förskollärarna inte kan nå ut till varje 

enskild individ. Det är en fråga om kvalitet och en bidragande faktor till barns lärande och 

utveckling, då litteraturen visar att stora barngrupper kan leda till sämre förutsättningar för 

barnen. Vidare beskrev litteraturen att förskollärarnas bemötande av barnen i verksamheten 

många gånger var kopplat till gruppstorleken och att detta fick konsekvenser ibland då 
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barngruppen ansågs som för stor. Exempel på detta var att pedagogerna i en stor barngrupp 

inte hinner med att kommunicera med barnen eller att samspela på de sätt de önskar utan får 

istället fokusera på alla saker som händer runt i kring. Som exempelvis konflikt hantering och 

på så vis blir deras bemötande av barnen annorlunda i en större barngrupp. Vidare beskrevs 

det att tidsfaktorn var viktig del i bemötandet av barngruppen då ökat antal barn ger mindre 

tid till att genomföra önskade saker att göra med barnen så som olika planerade aktiviteter. 

Detta är aspekter som framträder i relation till den svenska förskolan. Hur kan det då se ut om 

vi lyfter blicken och tittar mot Sydafrika? Syftet med min studie är att bidra med ökad 

kunskap om hur barngruppens storlek påverkar pedagogernas arbete i en sydafrikans 

förskoleverksamhet. Med utgångspunkt i detta finner jag det relevant att undersöka min 

studies frågeställningar: 

 Hur beskriver pedagogerna gruppstorlekens betydelse för deras bemötande av barnen i 

den dagliga verksamheten? 

 Hur beskriver pedagogerna att barngruppens storlek påverkar barns individuella 

lärande och utveckling?  
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2.7 Teoretiska utgångspunkter 

Bryman (2011) beskriver vikten i att anlägga ett teoretiskt perspektiv som innebär att man 

väljer ur vilket perspektiv man kommer att utgå ifrån i sin studie. Den teoretiska 

utgångspunkten blir avgörande för hela studien. Det är därför viktigt att minnas att när man 

specifikt väljer ett teoretiskt perspektiv innebär det att andra perspektiv väljs bort. Däremot 

beskriver Karlsson (2014) att det är när man väljer att se på något utifrån ett visst perspektiv 

som man får tillgång till begrepp som kan användas för att beskriva och fokusera 

forskningsobjektet ytterligare. I denna studie kommer arbetet att fokuseras på 

Bronfenbrenners systemteori. 

 

För att kunna analysera och förstå min empiri kommer Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska teori att användas i denna studie. Den visar på samspelet mellan 

individ och miljö (Bronfenbrenner 1997). Teorin har sina rötter i psykologin och beskriver 

interaktionen mellan människan och miljön samt vad det samspelet får för betydelse för 

individens lärande och utveckling. Det är individen och den fysiska, sociala och kulturella 

miljön som står till grund för hur lärande och utveckling kommer att ske. Jag ser denna teori 

som behjälplig för min studie då mitt syfte är att undersöka hur barngruppens storlek påverkar 

pedagogers arbete med barnen i verksamheten samt om barngruppens storlek kan ha betydelse 

för barns lärande och utveckling. Jag kopplar detta till Bronfenbrenner (1997) där en modell 

utvecklades av interagerande system för att kunna förstå hur individer lär och utvecklas. 

Systemet är indelat i fem olika strukturer, mikrosystem, mesosystem, exosystem, makrosystem 

och kronsystem. 

 

Denna teori kommer att användas och sättas i relation till studiens resultat. Bjereld, Demker 

och Hinnfors (2009) menar att det bidrar till att finna utgångspunkter som hjälper till att 

förstå, förklara och värdera det som framkommit i studien och därmed lyfts studien också till 

en mer grundläggande nivå. 

2.7.1 Bronfenbrenners systemteori 

 

Bronfenbrenners systemteori har haft inverkan på arbetet med studien. De olika 

systemnivåerna i teorin har fått mig att titta på barnets utveckling vilket genom olika system 

samspelar och påverkar barnets lärande. Teorin innehåller fem olika system som på olika sätt 

påverkar individen. Mikrosystemet består av barnets relationer till sin närmiljö. Med närmiljö 

innefattar den närmsta familjen, förskola, skola och kamrater. Aktiviteter, positioner och 

relationer beroende på gruppstorlek och gruppsammansättning är tre viktiga villkor för barns 

lärande anser Bronfenbrenner (1997). Mesosystemet innefattar relationer mellan det som finns 

i microsystemet. Alltså relationerna mellan olika närmiljöer, så som relationen mellan 

förskola och hem. Exosystemet innefattar miljöer som individen inte har någon direkt kontakt 

till men som ändå kan vara en påverkande faktor. Det kan till exempel vara vilken typ av 

område man bor i, föräldrarnas arbete och media. Vidare kan det också vara kommunens och 

deras resurs utdelning till förskolorna. Relevanta faktorer där blir exempelvis vilka lokaler 

som erbjuds, gruppstorlek, personaltäthet och arbetsvillkor. Makrosystemet handlar i sin tur 

mer om vilka politiska, ekonomiska, juridiska och kulturer som finns i det samhälle individen 

lever och verkar. Andra faktorer i detta fält är styrdokument och hur förskoleverksamheten är 

uppbyggd samt vilka mål och riktlinjer som skall följas. Kronosystemet innefattar alla saker 
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som individen varit med som i sitt liv och hur de olika systemen förändras över tid. I detta 

system läggs tonvikten på att förändringarna är avgörande för hur man förstår hur individens 

utveckling påverkas av dessa olika system. Vidare beskriver Bronfenbrenner (1997) att hur 

individen och miljön samspelar blir avgörande för vilka möjligheter och förutsättningar 

individen får till lärande och utveckling. 

(www.grkom.se/fouivast) 

 

2.7.2 Sammanfattning av den teoretiska utgångspunkten 

Bronfenbrenners teori bygger på individen och samspelet med dess omgivning. Teorin lägger 

tonvikten i interaktionen mellan individen och miljön. En sammanfattning av detta som blir 

relevant för denna studie blir gruppstorlekens påverkan på individen då det är en stor del av 

den miljö barnet befinner sig i samt förskolans verksamhet och dess storlek på barngruppen. 

Man kan se på Bronfenbrenners systemteori där förskolan är en stor del av den miljö som 

barnet vistas i blir beskriver Bronfenbrenner (1997) att aktiviteter, positioner och relationer 

beroende på gruppstorlek samt gruppsammansättning är tre viktiga villkor för barns lärande. 

 

Begreppet aktivitet menar Bronfenbrenner (1997) handlar om hur barn, en till en eller till flera 

är delaktiga i gemensamma aktiviteter. Det handlar också om i vilken utsträckning barnen 

erbjuds aktiviteter, där de är med och samverkar, förhandlar och utmanas i aktiviteterna. 

Gemensamma aktiviteter menar Bronfenbrenner (1997) skapar bättre utvecklingspotential hos 

barnet. I studien syftar aktiviteter till det som pedagogerna organiserar och erbjuder barnen i 

verksamheten. Begreppet positioner beskriver Bronfenbrenner (1997) som roll, karaktärsroll, 

figur och person. I teorin uppfattas rollen som mer statisk medan positioner bidrar till ett mer 

dynamiskt perspektiv. Roll/position beskriver Bronfennbrenner (1997) ha en magisk makt att 
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ändra hur en individ behandlas, hur individen fungerar, vad individen gör men också vad 

individen känner och tycker. Vidare handlar det om vilka positioner ett barn hamnar i, skapar 

eller placeras. Exempel på detta är: aktiv, passiv eller underordnad position, samt i vilken 

utsträckning barnet ges möjligheter att ta egna initiativ i. Positioner i teorin består också utav 

de positioner som skapas av människor i barnets omgivning, exempelvis tillåtande, 

demokratiska eller auktoritära positioner. Ett exempel kopplat till studien kan vara hur 

bemötanden förändras beroende på gruppstorlek. Begreppet relation menar Bronfenbrenner 

(1997) omfattar hur barn till barn och barn till vuxen relaterar till varandra. I studien handlar 

det om sociala relationer och samspel som pedagogerna beskriver att barnen tar del utav i 

barngruppen. Fokus ligger på hur pedagogerna beskriver att relationerna påverkas i 

förhållande till barngruppens storlek. 

 

 

Teorin har inflytande på studien genom att pedagogernas arbete i förskolan påverkas av 

faktorer i de olika nivåerna. Utifrån exosystemet måste pedagogerna förhålla sig till faktorer 

som exempelvis barngruppensstorlek, barnens schema tider, personaltätheten och den 

pedagogiska verksamheten. Pedagogerna behöver också förhålla sig till förskolans läroplan 

som är en del av makrosystemet (Bronfenbrenner, 1997). 

 

Studien rör sig först och främst i mikrosystemet och mesosystemet just för att de två systemen 

är mest kopplade till förskolan. Det är i dessa system jag kan se kopplingar till mina 

frågeställningar exempelvis i mikrosystemet där aktiviteter, positioner och relationer kopplat 

till gruppstorlek och gruppsamansättning är viktiga villkor för barns lärande. Men även en del 

i makrosystemet som innefattar förskolans styrdokument. 
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3 Metod 
Under detta kapitel presenteras den metod jag valt att använda i denna studie, och som syftar 

till att besvara mina frågeställningar. Jag kommer även att redogöra för hur urval och 

genomförande genomförts samt för vilka etiska överväganden jag behövt förhålla mig till i 

studien. Här presenteras också hur metoden bidragit till att studien fått ett trovärdigt och 

giltigt resultat. 

3.1 Metodval 

I min studie har jag valt kvalitativa intervjuer som metod. Anledningen till valet av intervjuer 

som metod är för att avsikten med studie är att undersöka hur barngruppens storlek påverkar 

pedagogers arbete i en sydafrikans förskoleverksamhet. Jag har använt mig av kvantitativ 

intervjumetod för att på bästa sätt få fram deltagarnas tankar kring mitt valda ämnesområde 

Via intervjuerna anser jag mig effektivt komma åt individens tankar, motiv, förhållningssätt, 

värderingar och normer, därför ser jag denna metod som lämpligt val för denna studie då det 

bidrog med kunskap om mitt forskningsobjekt där jag i mina frågeställningar vill veta både 

objektiv och subjektiv kunskap. Av min valda metod så kan de gjorda intervjuerna som var 

semi-strukturerade intervjuer lämpligast sägas ingå i den kvalitativa metoden, vilken söker 

kunskap om människans uppfattningar (Bryman 2011). 

3.2 Intervjuer som metod 

En intervjuer kan se ut på olika sätt, den kan vara strukturerad, semi-strukturerad eller 

ostrukturerad (Bryman 2011). Den semi-strukturerade intervjun valdes då jag önskar att 

komma åt intervjupersonens tankar, åsikter och förhållningssätt inom vissa förutbestämda 

teman som Bryman (2011) beskriver att man lämpligast gör genom en semi-strukturerad 

intervju. När man använder sig av semi-strukturerad intervju har den som intervjuar ett 

intervjuschema som denne utgår ifrån där man har olika teman att ta upp. Detta gör att 

intervjusituationen blir flexibel, man behöver inte ta teman i samma ordning vid varje intervju 

och man kan följa upp det intervjupersonen säger med frågor som inte finns med i 

intervjuguiden. Jag hade olika teman i mitt intervjuschema som var uppsatta utifrån mitt syfte 

och mina frågeställningar (se bilaga 2). Detta för att säkerhetsställa att jag skulle få svar på det 

studien syftade till att besvara. Detta baserade jag på Bryman (2011) som menar att man får 

kvalitet på intervjuerna genom att ha teman i intervjufrågorna som är kopplade till det syfte 

och de frågeställningar studien är avsatt att undersöka. Vidare beskriver Backman (2008) att 

den semi-strukturerade intervjun med sitt intresse för individer och hur dessa tolkar sin 

verkligheter hamnar under ett kvantitativt synsätt där intresset för individen ligger i fokus i 

motsatts till det kvantitativa synsättet där man vill få ut objektiv fakta. Detta kopplar jag till 

min studie då syftet är att undersöka pedagogernas beskrivningar av hur barngruppensstorlek 

påverkar deras arbete med barnen i förskoleverksamheten vilket gjorde kvantitativa intervjuer 

lämpligt metodval i denna studie. 

3.3 Urval 

Jag har intervjuat fem personer i en sydafrikansk förskola. Alla respondenter titulerade sig 

själva som lärare men de hade inte tagit någon formell form av lärarexamen utan det var en 

blandning mellan arbetserfarenhet och olika fortbildningar inom läraryrket. I studien väljer 

jag att kalla dem för pedagoger. Alla fem respondenter var ansvariga för varsin barngrupp på 
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25-30 barn och jag har valt att namnge respondenterna i studien där alla namn är fiktiva. Mina 

respondenter var kvinnor och presenteras i studien som ”Cindy” 46 år gammal med 23 års 

arbetserfarenhet inom förskola/skola, ”Linda” 29 år gammal med sju års arbetserfarenhet 

inom förskola/skola, ”Karen” 38 med 10 års arbetserfarenhet inom förskola/skola, ”Lauren” 

56 år gammal med 18 års arbetserfarenhet inom förskola/skola och ”Alison” 52 år gammal 

med 21 års arbetserfarenhet inom förskola/skola. 

3.4 Genomförande 

Genomförandet av studien började med förberedelser i Sverige. Genom Karlstads universitets 

samarbete med en sydafrikans lärare i Sydafrika som också var vår guide genom resan som 

jag hade mailkontakt med redan innan resan. Via mailen berättade jag om att jag skulle göra 

en del av mitt examensarbete i Sydafrika och önskade att samla in all data på en förskola där. 

Peter var sedan den som tog kontakt med en förskola i Sydafrika som han tidigare haft 

samarbete med i samband med internationalisering av studenter. Vidare fick jag ett mail av 

guiden där han beskrev att en förskola i Sydafrika som gärna ville vara med och delta i denna 

studie. Väl på plats i Sydafrika började jag med att ha ett möte tillsammans med 

förskolechefen. Där presenterade jag mig, visade mitt informationsbrev och mitt syfte med 

studien. Förskolechefen gav mig samtycke för att få vistas i förskolans lokaler och göra min 

studie där. Jag presenterade mig sedan även för personal och barn på den aktuella förskolan. 

Efter att ha bekantat mig med pedagogerna på förskolan gav jag samtliga mitt 

informationsbrev och satte upp ett sista datum för när jag ville ha det tillbaka. Jag fick tillbaka 

fem stycken påskrivna samtycken till deltagande i studien. Datum och tid för varje intervju 

sattes upp, alla intervjuer spelades in med min mobiltelefon och varade i cirka 30 minuter. 

 

Att genomföra intervjuer i förskolan var för mig något nytt och främmande. Jag hade läst in 

mig på metoden och försökt att få med så mycket information som möjligt men det kräver 

erfarenhet och kunskap samt att det sker saker som vid själva utförandet kan påverka. I mitt 

fall var det faktorer som personkemi, miljö och språk som påverkade. Eftersom jag hade kort 

tid på mig så hann det inte arbetas på att skapa någon form av personlig relation inför 

intervjun men jag såg hela tiden till att vara den som tog första steget i att presentera mig, 

själva studien, hur intervjusituationen skulle gå till, förklara att jag inte var ute efter något 

specifikt svar utan deras tankar och erfarenheter etc. Allt för att göra dem trygga i situationen. 

Vidare så befann vi oss i en väldigt högljudd miljö men jag såg till att vi fick sitta i ett enskilt 

rum utan att bli avbrutna. Trots det kände jag att det låg en viss stress hos respondenterna då 

de hade vid sitt intervjutillfälle lämnat sin barngrupp i någon annans händer som under tiden 

fick ha ansvar över dubbelt så många barn. Språket ser jag också som något av en utmanande 

faktor då jag talade på mitt tredje språk, engelskan och flera av de talade på sitt andra språk. 

Kanske blev svaren och följdfrågorna inte så utförliga och detaljerade som om intervjun hade 

ägt rum i till exempel Sverige där bägge talat på sitt modersmål. 

3.5 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet beskriver Bryman (2011) som en trovärdighet vilket rör frågan om 

resultaten blir de samma om studien genomförs på nytt. Medan validiteten innebär att 

forskaren mäter det som studien är avsatt att mäta och på så vis får man ett mått på dess 

giltlighet. Att man till exempel förhåller sig till studiens syfte och frågeställningar. Som 

tidigare nämnts så valde jag att använda mig av kvalitativa intervjuer i min undersökning, för 
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att komma åt pedagogernas tankar och åsikter kring barngruppens storlek och dess betydelse 

för barns individuella utveckling. Roos (2014) hävdar att man behöver samla in all data på ett 

noggrant sätt och i tillräcklig mängd för att kunna dra någon slutsats av det. Det är något jag 

varit noggrann med under mina intervjuer. Att i intervjuerna ställa frågor som besvarar mina 

frågeställningar, att skapa en avslappnad stämning under intervjuerna, se till att vi fick sitta 

ostört, att vara lyhörd och uppmärksam under intervjuerna, och ha varierad ålder på 

respondenterna. Vidare kan språkets utmaning i min studie ha påverkat validiteten då jag 

talade på mitt tredje språk, engelskan och respondenterna talade på sitt andra språk. 

 

Dessa olika faktorer tror jag har bidragit till att jag fått in en tillräckligt och adekvat mängd av 

data som blivit användbar för min studie och därmed även höjer studiens trovärdighet. Vidare 

beskriver Roos (2014) vikten i att strukturera arbetet noggrant, förhålla sig till dess syfte och 

frågeställningar och undvika att ta saker för givna eller lägga för stor värdering i den 

datainsamling som görs. För att koppla detta till min studie och det som gjordes där jag skulle 

intervjua pedagogerna så hade det varit fel av mig att exempelvis lägga fokus på vad barnen 

sa eller gjorde. Detta skulle ha påverkat min studie negativt och bidragit till en låg giltighet. 

Då mitt syfte var att undersöka hur pedagogerna beskriver gruppstorlekens betydelse för deras 

bemötande av barnen så var det just pedagogerna jag skulle prata med. Hade jag lagt fokus på 

barnen hade studien inte syftat till att besvara just mitt syfte och mina frågeställningar och på 

så vis hade studiens giltighet blivit låg. 

 

En utmaning i studiens reliabilitet blir de kvalitativa intervjuerna då det inte är säkert att det 

skulle bli samma resultat om någon annan forskare gjorde mina intervjuer eftersom de baseras 

på olika faktorer som kan påverka intervjupersonen och dennes svar. Exempel på sådana 

faktorer kan vara personkemi, dagsform och miljö. Vidare kan språkets utmaning i min studie 

ha påverkat validiteten då jag talade på mitt tredje språk, engelskan och respondenterna talade 

på sitt andra språk. 

3.6 Etiska överväganden 

Här redovisar jag forskningsetiska aspekter som jag tagit ställning till i min studie. Dessa 

ställningstaganden är kopplade till de riktlinjer som Vetenskapsrådet (2011) satt upp. Dessa är 

viktiga att reflektera över och förhålla sig till. Det finns fyra etiska principer som ska 

efterföljas och det är krav på information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande kravet. 

3.6.1 Informationskravet 

Detta krav innebär att alla som berörs av min undersökning måste informeras om den 

(Vetenskapsrådet 2011). Det uppnåddes genom att jag lämnade ut ett informationsbrev (se 

bilaga 1). I det brevet framgick det vem jag var, varför jag var där, vilka intentioner jag hade 

med studien, att det var frivilligt att delta i studien och att alla som deltog hade rätt att dra sig 

ur när som helst under studiens gång. 

3.6.2 Samtyckeskravet 

Detta krav innebär att man måste få skriftligt godkännande av de som ska medverka i 

undersökningen (Vetenskapsrådet 2011). Det uppnåddes genom att fick jag skriftligt samtycke 

av alla medverkande respondenter till intervjuerna. 
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3.6.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav innebär att jag i egenskap av forskare har tystnadsplikt gentemot deltagarna och att 

all data ska avpersonifieras och förvaras på ett säkert ställe (Vetenskapsrådet, 2011). Detta 

uppnåddes genom kodning av alla namn i data jag fått in och att materialet bevarats på ett 

ställe som endast jag kommer åt. Dessutom användes fingerade namn på alla deltagarna. 

3.6.4 Nyttjandekravet 

Detta krav innebär att de uppgifter jag får in via min studie endast får användas till denna 

studie (Vetenskapsrådet 2011). Detta uppnåddes genom att jag talade om för alla 

medverkande i min studie att all data jag samlade in endast skulle användas till denna studie 

och att jag skulle förstå all data när studien var färdig. 

3.7 Analys 

Undersökningens empiri består av intervjuer som spelats in. Insamlingen av data gjordes i 

Sydafrika medan analysen av materialet gjordes i Sverige. Initialt transkriberas mina 

inspelade intervjusamtal och de anteckningarna jag hade till inspelningarna. Bryman (2014) 

beskriver att det är bra att man registrerar allt som respondenterna säger då svaren skall 

skrivas ner så exakt som möjligt, detta för att man som forskare inte ska förvränga eller skapar 

en felkälla. Genom de inspelade intervjuerna kunde jag i min analys av materialet lyssna 

igenom intervjuerna flera gånger. Detta var något som underlättade transkriberingen en hel 

del. Löfgren (2014) hävdar att kvaliteten på intervjun ökar om man spelar in den. Eftersom 

intervjuerna gjorts på engelska var det bra att kunna gå tillbaka till vissa delar av intervjun för 

att säkerhetsställa att allt som sades kom med i transkriberingen. Efter att alla intervjuer 

transkriberats så började jag att översätta det på svenska eftersom jag personligen kände att 

det var lättare för mig att analysera texten på svenska. Däremot behöll jag mina engelska 

transkriberingar för att kunna styrka resultatdelen i min studie genom att använda mig av citat 

från intervjupersonerna.  

 

Citaten i resultatet är skriva på engelska eftersom det ökar trovärdigheten då de är skriva efter 

respondenternas svar utan att först bli översatta och med risk för att ord kastas om. De 

anteckningar jag fört under intervjuerna hjälpte mig i analysen då de styrkte viktiga delar i 

intervjun. Det underlättade för mig att koppla tillbaka till varje enskild intervju. Att föra 

anteckningar under en intervju menar Backman (2008) kan vara en bra kombination till de 

inspelade intervjuerna då anteckningarna kan ses som ett stöd i analysen av materialet. 

 

När transkriberingen var gjord började jag markera allt som besvarade mina frågeställningar. 

Genom att ha två olika markeringspennor, en färg för varje frågeställning. Efter det kunde jag 

ganska fort se olika mönster bland intervjusvaren där flera svar var överstämmande med 

varandra. Jag sökte efter olika mönster samt vilka likheter och olikheter som kunde ses i de 

olika svaren. Utifrån det bildade jag sedan olika kategorier. De kategorier som valts kommer 

att användas som rubriker i den kommande resultatdelen och kan därför ses som centrala 

begrepp för att lättare förstå resultatet och hur respondenternas svar hänger ihop med studiens 

syfte och frågeställningar. Resultatet skildras i följande kategorier, barngruppens storlek, 

gruppstorlekens betydelse, helgrupp/delad grupp, barns individuella lärande och utveckling 

och möjligheter och svårigheter i barngruppen. 
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4 Resultat 
I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet har sammanställts och kategoriserats 

för att göra det mer läsvänligt. Kategorierna är kopplade till mina frågeställningar och 

skapade utifrån respondenternas intervjusvar. I studien använder sig respondenterna av 

begreppet slow learners. De syftar då till barn med särskilda behov. Rekha Borah (2013) 

beskriver att slow learners är ett begrepp som används i Sydafrika för barn och elever med 

inlärningssvårigheter. Först kommer jag att presentera resultat som kopplar till min 

frågeställning om hur pedagoger beskriver gruppstorlekens betydelse för deras bemötande av 

barnen i den dagliga verksamheten. 

 

4.1 Gruppstorlekens betydelse för bemötandet av 
barnen 

4.1.1 Olika sätt att kommunicera med barnen 

I frågan om pedagogerna behövde ändra på sitt bemötande av barnen beroende på aktuell 

gruppstorleken svarade alla ”ja”. Linda berättade att beroende på hur många barn hon hade så 

ändrades hennes bemötande i form av att hon i en stor barngrupp behövde tala högre så att 

alla kunde höra henne och också vara mer sträng och strikt i sin ledarroll så att de inte skulle 

tappa fokus och koncentration. Vidare lade hon till att hon behövde tillrättavisa fler barn i en 

stor barngrupp då barnen störde varandra och höll på med annat ibland. I en mindre barngrupp 

beskrev Linda att hennes bemötande blev annorlunda för där kunde man lättare sitta och 

samtala med barnen, det blev lättare för barnen att följa instruktioner och de fick tid till att 

berätta saker och ställa frågor. Karen berättade också att hon behövde ha ett annat ledarskap i 

helgrupp och vara mer bestämd. Och att det i den stora barngruppen ofta blev att man fick 

passa barnen medan man i en mindre och delad barngrupp kunde fokusera på att föra dialoger 

och skapa lärande. Vidare beskrev Lauren att det självklart var skillnad på bemötande av 30 

barn och gentemot när hon satt och arbete med fem barn. Då hon också behövde vara mer 

bestämd i rösten när hon pratade till hela barngruppen och nä hon hade en mindre barngrupp 

kunde föra mer dialoger och skapa samspel. Cindy berättade att hon fick planera extra noga 

de stunder hon hade hela gruppen och se till att de gjorde saker som fungerade i helgrupp och 

att det i en stor barngrupp inte fanns tid eller utrymme till spontanitet. Vidare beskrev hon 

skillnaden av att bemöta en mindre barngrupp där det kunde ske spontana inslag och hon inte 

behövde vara så kontrollerande i sin ledarroll. Här uttrycker hon följande: 

 
In a large group of children, I need to have more control so that the children are not pulled 

in different directions, lose focus or start fighting with each other. I feel like such a fun 

teacher when I have a small group of children where I don’t need to yell or be strictly as 

when I have all thirty children (– Cindy) 

 

Alison beskrev att hon försökte ge barnen utmaningar när hon hade de i helgrupp. Detta för att 

fånga deras uppmärksamhet, få dem koncentrerade och för att skapa lusten för barnen att 

lyssna och lära. Hon beskrev det som: 

 
After a fun activity I’ve managed to capture all of the children’s attention and that makes it 

easier for them to then focus on what we are going to do and learn (– Alison).  
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Vidare la hon till att något sådant inte behövdes i en liten barngrupp då man har alla så nära 

sig och når ut till dem lättare. 

4.1.2 Barngruppens storlek 

4.1.2.1 – pedagogernas syn på barngruppens storlek 
I frågan kring hur de upplevde barngruppens storlek blev det lite blandade svar där fyra av 

fem pedagoger började med att svara att de kunde hantera barngruppens storlek men därefter 

utvecklade sina svar genom att ge faktorer till varför. Exempelvis att de delar på gruppen 

vilket de tycker underlättar arbetet med den stora barngruppen. Linda svarade att hon hade 

problem att hantera barngruppens storlek då det var svårt att få alla 30 barn att lyssna på 

henne. Vidare säger Cindy, Alison, Karen och Lauren att de hade önskat mindre barngrupper 

men att detta var vad de var vana vid och på så vis hade de lärt sig att hantera en stor 

barngrupp. Alison svarade att det skulle varit bättre för alla om de varit färre barn i grupperna 

eller fler pedagoger per barngrupp och på så vis ansåg hon att möjligheterna att nå ut till varje 

enskilt barn hade blivit större och lättare, lik väl som möjligheten för barnen att nå ut till 

pedagogen. Ett annat svar kopplat till barngruppens storlek var att Lauren kunde hantera 

barngruppen men att det vore bättre för barnens skull om gruppen var mindre just för den 

höga ljudnivån och alla relationer barnen skapar i en stor grupp och som de sedan måste 

anpassa sig till. Hon berättade att den höga ljudnivån fick flera barn att ha svårt med 

koncentrationen. Just denna syn att se på barngruppens storlek kan kopplas till 

Bronfenbrenners systemteori där relationer beroende på gruppstorlek och 

gruppsammansättning blir en avgörande faktor för barnets lärande och utveckling 

(Bronfenbrenner 1997). I detta fall påverkas barnet av exempelvis en högljudnivå vilket blir 

en del utav den miljö barnet befinner sig i. Ljudnivån som Lauren beskriver gjorde att vissa 

barn kunde ha svårt att koncentrera sig och på så vis kan det ses som en avgörande faktor för 

barnets lärande och utveckling. Då barnet befinner sig i en miljö där det är svårt att 

koncentrera sig blir det också svårt för barnet att lära sig, det får i sin tur får en påverkan på 

barnets utveckling. Vidare beskrev Cindy att en stor barngrupp kräver mycken planering och 

ett bra förhållningssätt för att hela tiden kunna ge gruppen stimulans. Detta kan man se genom 

hennes uttryck, enligt följande: ”Handling a big group also comes with preparations, so if the 

preparations are done correctly the child will follow you're lead” 
 

4.1.3 Bemötandet av det enskilda barnet 

I intervjuerna berättade pedagogerna att de delade upp barngruppen. Alla pedagoger hade fem 

till sex barn i varje delad grupp och arbetade med en enskild grupp varje dag. När jag i 

intervjuerna frågade vad som låg till grund för att gruppen delades på detta sätt gav de många 

olika anledningar. En faktor som framkom av alla pedagogerna var att delningen av 

barngruppen skapade möjligheten för pedagogerna att bemöta varje enskilt barn. Alison 

beskrev att man i den delade gruppen fick möjligheten att möta varje enskilt barn och 

fokusera mer på just den individens behov. Vidare uttryckte hon: ”When you have the small 

group you get to work with the child one on one so that you get to focus on what that specifik 

child needs”. 

Cindy beskrev att hon delade på gruppen för att se varje enskild individ, skapa lärande och 

utveckling och för att ge varje enskilt barn den tid de behöver. En viktig faktor till delningen 

berättade Cindy var att den gav möjlighet att se vilka som behövde extra stöd i sin utveckling 
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men också för att kunna utmana de som kommit långt. Vidare berättade hon att det i den 

delade gruppen skapades utrymme för barnen att ställa frågor och att det gav henne en bättre 

chans att skapa en god relation med barnen. Karen beskrev också att den lilla gruppen 

skapade utrymme för lärande och gav möjligheten att se vilka som behövde stöttning och 

utmaning i sin individuella utveckling. Vidare beskrev Lauren att: 

Beside that you get time with every individual child you also get the opportunity to work 

together and learn from each other in a small group. I get to learn them things but they also 

teach me things every time I work with them in the small group – (Lauren) 

 

Linda berättade att hon under den stunden fick chansen att se och hjälpa varje enskilt barn. 

Men att hon också gavs möjligheten att svara på frågor och ge barnen beröm när de gjort 

något bra. Att se varje enskild individ och att skapa förutsättningar för varje enskild individ 

utifrån deras egen förmåga är något som går att koppla till den svenska läroplanen för 

förskolan, Skolverket (2010) hävdar att verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan, 

barn som behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd med hänsyn till deras 

egna behov och förutsättningar. Något annat som alla pedagogerna hade gemensamt i sina 

svar var chansen och möjligheten att se och hjälpa de så kallade ”slow learners”. Alla 

pedagogerna beskrev den lilla gruppen som extra viktig för att den skapade tid och utrymme 

att se hur de gradvis utvecklas men också för att se vad de behöver hjälp och stöd med. Linda 

menade att en liten grupp är extra viktig för deras slow learners för det är i den lilla gruppen 

de får chansen att få extra hjälp och pedagogerna får möjligheterna att se hur de utvecklas. 

Karen beskrev att stunden då hon har en liten barngrupp var extra viktig för att: ” The time 

you have with the small group is especially important for the children we call slow learners, 

that’s when I get the time and opportunity to see them and support them in their learning and 

development”. 

 

4.2 Gruppstorlekens påverkan på barns individuella 
lärande och utveckling 

Här presenterar jag det resultat som kopplar till min andra frågeställning i studien om hur 

pedagogerna beskriver att barngruppens storlek påverkar barns individuella lärande och 

utveckling. I intervjuerna gavs pedagogerna möjligheten att beskriva om de kunde se några 

svårigheter eller konsekvenser i arbetet med barns lärande och utveckling. Där svarade alla 

fem pedagogerna med övertygelse att barngruppens storlek verkligen hade en stor betydelse 

för barns individuella lärande och utveckling. Alison berättade att man i en stor grupp måste 

fokusera på vad hela gruppen behöver och hålla ett tempo som kanske inte passar alla. På så 

vis kunde det leda till att några barn hade svårt att hänga med. Speciellt de barn som hade 

svårt att ta till sig instruktioner. Det fanns inte tid eller utrymme att gå till det specifika barnet 

och tala om vad som skulle göras på nytt. Karen beskrev också att barn som behövde mer tid 

på sig av olika anledningar påverkades mest i en stor barngrupp. Detta för att pedagogen 

måste förhålla sig till ett tempo och ett arbetssätt som kanske inte passar alla. Cindy beskrev 

det som att många barn tappade koncentrationen på grund av den höga ljudnivån i den stora 

barngruppen, att de blev stressade av olika störmoment som uppstod, att det fanns barn som 

blev ledsna för att de inte fick den uppmärksamhet eller närhet de behövde av en vuxen och 

att barn som inte har det så lätt för sig och behöver extra stöd påverkades mest av den stora 

barngruppen. Linda berättade också att barn behöver stöd och närhet och att det inte var något 

alla kunde få i en stor grupp. Hon beskrev att det var deras ”slow-learners” som drabbades 
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hårdast. Detta därför de inte hinner få den stöttning och den hjälp de behöver för att utvecklas 

och på så vis hamnade de ännu mer efter de andra barnen. Vidare beskrev Lauren att hon i en 

stor barngrupp inte räckte till så faktorer som att se alla barn, svara på frågor, ge beröm och se 

individuell utveckling inte hanns med. Alla dessa faktorer kan man koppla till mikrosystemet i 

Bronfenbrenners systemteori där aktiviteter och relationer beroende på gruppstorlek och 

gruppsammansättning är tre viktiga villkor för barns lärande (Bronfenbrenner 1997). Lauren 

ville också tillägga att miljön var något som påverkade barnens lärande och utveckling. Hon 

beskrev att miljön gjorde det svårt för dom att dela på den stora barngruppen när de ville på 

grund av att alla avdelningarna hade få antal rum att samsas om. Vidare sa hon: 

 
”Perhaps if we were more teachers in every group or if we had an environment that allowed 

me to divide the group more and let them be in different rooms would help them 

concentrate and not be disturbed of the high noise level or what their friend is doing at the 

other side of the room” – (Lauren) 

4.2.1 Möjligheter och svårigheter med stora grupper för barnens 
lärande och utveckling 

Alla pedagogerna uttryckte under intervjuerna att det fanns både möjligheter och svårigheter i 

arbetet med barngruppen och att dessa för och nackdelar påverkade barnens lärande och 

utveckling. Alison beskrev att tålamodet blev den största utmaningen för henne i arbetet med 

barngruppen. En annan svårighet hon beskrev var att alla barn kom från olika bakgrunder och 

att hon måste möta dem utifrån den bakgrunden. Alla barn hade varit med om olika saker och 

hade det olika bra ställt och att det blev en utmaning i en stor barngrupp att ta hänsyn till. 

Lauren beskrev att svårigheten blev att hela tiden försöka fånga barnens uppmärksamhet och 

få de att koncentrera sig. Hon beskrev att det fanns många olika störmoment som gjorde att 

barnen tappade fokus och drog åt olika håll. Exempelvis kunde de bli störda av andra 

barngrupper och på vad de gjorde på andra sidan rummet. Detta gjorde att hon hela tiden fick 

lägga fokus på att fånga tillbaka barngruppen och få de att koncentrera sig på det de skulle 

göra. Vidare beskrev Cindy att den största svårigheten med den stora barngruppen var att 

skapa förutsättningar för varje enskilt barn. En annan svårighet som hon nämnde var att 

föräldrarna inte var så involverade. Det kunde vara svårt att på förskolan arbeta med en sak 

som sedan inte gällde så fort barnen kom därifrån. Även ljudnivån var något som var en 

utmaning vissa stunder. Linda berättade också att svårigheten var att bemöta alla barn, att 

kunna hjälpa alla barn och svara på deras frågor. Hon uttryckte att: 

 
There will be children during the day that don’t get the help or support that they need 

because I can’t manage to help everybody at the same time, and that too is a struggle to get 

the children to have patience with me and wait for their turn (– Linda)  

 

Vidare berättade Karen att hon också kunde ha svårt att få hela barngruppen att lyssna på 

henne. Hon beskrev det som att hon inte var någon som ville skälla men att det många gånger 

behövdes för att få alla att lyssna på henne. Vidare beskrev även Karen att barnen många 

gånger kunde få varandra att tappa fokus och koncentration. Exempelvis om de skulle sjunga 

så hade hon den första och andra raden med sig för de barnen kunde hon nå men de barnen 

som stod längre bak var de som vände sig till sin kompis och gjorde annat. Ett annat exempel 

hon beskrev kunde vara när de satt vid sina bord och pusslade. Hon upplevde många gånger 

att det bordet hon var på just då kunde tappa fokus för att barnen vid de andra borden gjorde 

något annat som verkade mer spännande när hon hade ryggen emot. Det var sådana 
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situationer som hon upplevde som störmoment då hon fick avbyta det hon höll på med och 

exempelvis vända sig om och tillrättavisa de barn som inte gjorde det de var tillsagda att göra. 

Alla pedagogerna nämnde positiva saker och kunde se möjligheter med sina barngrupper och 

de var enade om att barnen var otroligt duktiga på att leka tillsammans och lära av varandra. 

Linda beskrev fördelarna som att barnen hjälpte varandra och henne mycket och att de i 

barngruppen fick chans att möta många olika barn att samspela och leka med. Vidare beskrev 

Karen att hon inte trodde att barnen själva såg den stora barngruppen som något negativt utan 

att de var glada över att komma få komma till förskolan och får leka med så många olika 

kompisar. Luren beskrev möjligheterna i barngruppen på följande sätt:  

 
”I can see so many possibilities in my group, I’ve been a teacher for a long time so I know 

how to get their attention. When you have a group of your own you get to know that group 

and what every specific child needs. In that we grow together and learn from each other” (– 

Lauren) 

  

Cindy beskrev också att den stora barngruppen kunde bära med sig många bra saker, det 

skapades en bra gemenskap och skedde mycket lärande tillsammans och av varandra. Hon 

beskrev också att den fria leken var en positiv del i den stora barngruppen. När barnen hade 

fri lek och lekte tillsammans så lärde de mycket av varandra beskrev Cindy. De samspelade, 

bearbetade saker och på så vis utvecklades de. Alison beskrev att:” I can see many 

possibilities, especially the possibilitie that the children can learn from each other, from us 

and that we all can learn together” – Alison. 

 

4.3 Sammanfattning av resultatet 

I intervjuerna som gjorts med pedagogerna visar resultatet att barns lärande och utveckling 

påverkas av barngruppens storlek. Alla pedagogerna uttrycker att de fick organisera dagarna 

på ett visst sätt för att hantera barngruppens storlek. Alla pedagogerna använde sig aktivt av 

att dela upp gruppen. Pedagogerna beskrev att gruppen delades varje dag vid planerade 

situationer. Men att den ibland också kunde delas spontant i till exempel den fria leken eller 

vid andra planerade aktiviteter. Syftet med att dela på barngruppen var främst att möjliggöra 

för pedagogerna att kunna se varje enskilt barn och öppna upp för samspel med dem. 

Delningen av gruppen gör att verksamheten kan anpassas till barnen, så att pedagogerna kan 

komma barnen närmare, stötta dem, finnas till hands, svara på frågor och se till deras 

individuella utveckling. Vidare delades gruppen också för att kunna uppmärksamma vad varje 

enskilt barn behöver stöd i men också för att se vilka utmaningar de kan ge barnen får att få de 

att fortsätta utvecklas. Pedagogerna beskriver en utmaning i organiseringen av att dela 

gruppen. Den största faktorn är att miljön inte alltid tillåter en delning av gruppen. Då det var 

trånga utrymmen som skulle delas på fem grupper innebar det att de behövde planera och 

samsas om de olika rummen som fanns. I detta kan man se problematiken att spontant dela på 

barngruppen.  

 

Vidare beskrev pedagogerna att delningar som skedde i det stora rummet ledde till olika stör 

moment då det fanns andra barn på samma utrymme som kanske höll på med något annat och 

på så vis kunde barnen få det svårt att koncentrera sig på det de skulle göra. Pedagogerna 

uttryckte att de många gånger fick ha hela barngruppen vilket gjorde det svårt för de att skapa 

lärande eftersom de då behövde lägga upp en mer övergripande planering och ett tempo på en 

aktivitet som kanske inte passade alla barnen. Detta ledde då till att förutsättningarna för varje 
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enskild individ att lära och utvecklas utifrån sina förutsättningar minskade. Pedagogerna 

uttryckte också en frustration över att de inte hann med att se och uppmärksamma alla barn 

och att ”slow learners”, barn med inlärningssvårigheter, blev de barn som drabbades hårdast i 

konsekvenserna av den stora barngruppen. Då pedagogerna uttryckte att dessa barn behövde 

extra störd och stimulans i sin utveckling vilket de inte kunde få när pedagogen hade 30 barn 

att förhålla sig till samtidigt. 

 

Studiens resultat visar också att barngruppens storlek hade en stor påverkan på pedagogernas 

bemötande av barnen. Flera av pedagogerna beskrev att de i helgrupp behövde ha ett mer 

bestämt och strängt bemötande gentemot barnen. De behövde också tillrättavisa barnen och 

höja rösten betydligt fler gånger när de hade hela barngruppen. De beskrev också att de 

behövde ha en noggrann planering av en aktivitet i helgrupp där det inte gavs utrymme för 

spontana idéer. Pedagogerna beskrev att de behövde ha ett kontrollerande ledarskap vid 

arbetet med hela barngruppen. Anledningen till det var för att hela tiden fick arbeta med att 

försöka tillämpa ordning och reda i barngruppen samt försöka se till att barnen inte tappade 

fokus och drog åt olika håll. Vidare beskrev de hur deras bemötande var annorlunda gentemot 

en liten barngrupp. Där visar resultatet att pedagogerna kunde vara mer tillåtande och att det 

kunde föras mer dialoger och samspel ihop med barnen. Pedagogerna upplevde att de i en 

liten grupp också fick tid och möjlighet att se varje enskild individ och kunde på så sätt 

bemöta deras individuella behov. I intervjuerna berättade pedagogerna att färre antal barn i 

barngrupperna främst skulle underlätta för barnen men också för pedagogerna eftersom det 

skapades en lugnare och tryggare miljö i en mindre grupp vilket gjorde att pedagogerna lättare 

kunde se och skapa förutsättningar för varje enskilt barn. 
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5 Diskussion 
I detta avslutande kapitel kommer jag att föra en kritisk diskussion och analys utifrån mitt val 

av metod. Kunde något ha gjorts annorlunda är frågan som står i fokus. Vidare så kommer en 

diskussion föras kring studiens resultat i relation till den litteratur som tagits upp i forsknings 

och litteraturöversikten där mitt val av teoretisk utgångspunkt blir mina glasögon. Detta 

avsnitt beskrivs under resultatdiskussion. Slutligen kommer jag att ge förslag på vidare 

forskning till denna studie. 

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod i min studie. Detta var främst 

för att jag ville komma åt intervjupersonens tankar, åsikter och förhållningssätt men även för 

att kunna skapa ett samtal med en flexibel intervjusituation. I intervjuerna skapades det 

utrymme för att kunna följa upp det intervjupersonen sa med frågor som inte fanns med i 

intervjuguiden och på så vis upplevde jag att det skapades en mer levande intervju. Valet av 

att använda mig av kvalitativa intervjuer anser jag korrekt eftersom studiens syfte var att 

undersöka hur barngruppens storlek påverkade pedagogernas arbete med barnen. Vidare i 

frågeställningarna där jag var nyfiken på pedagogernas beskrivningar av gruppstorlekens 

betydelse, därför blev denna metod användbar genom att jag kommit åt pedagogernas tankar 

och erfarenheter kring mitt valda ämne. 

 

Under intervjuerna gav pedagogerna många och tydliga exempel på hur gruppstorleken fick 

betydelse för deras bemötande av barnen samt flera olika aspekter om att barngruppens 

storlek påverkade barnens individuella lärande och utveckling. Eftersom jag gjorde mina 

intervjufrågor innan resan till Sydafrika är jag väldigt nöjd med att de delades in i teman 

utefter mitt syfte och frågeställningar. På så vis kunde jag försäkra mig om att få de svar 

studien behövde. Däremot kunde jag under intervjuerna uppleva behovet att jag ställa en rad 

följdfrågor då de vissa gånger endast såg till att svara på frågan utan att tillräckligt utveckla 

svaret. Så med facit i hand kunde frågorna ha varit ännu mer utvecklade och inkludera 

kompletterande exempel vid nästan varje intervjufråga. Vidare befann jag mig i en situation 

där jag hade begränsat med tid och framförallt inte hade möjligheten att gå tillbaka och samla 

in mer data vid andra tillfällen, detta gjorde att jag fick vara väldigt effektiv med hela data 

insamlingen. Jag tror att det gav både för och nackdelar. Jag ser det som en fördel att jag såg 

till att ta till vara på varje dag på förskolan och på det sättet fick in det material som behövdes 

till min studie. Nackdelen skulle kunna vara att det inte fanns så mycket tid och utrymme för 

att skapa en relation med intervjupersonerna innan intervjuerna. Några fick jag pratat med en 

längre stund innan intervjuerna och några var det bara att leta upp och ta med in på intervju 

efter det påskrivna samtycket. Sedan var miljön utmanade då det var så otroligt många barn 

på förskolan och endast fåtaliga pedagoger. Det var en ständigt hög ljudnivå och pedagogerna 

fick i princip lämna sin barngrupp själv när de kom till intervjun. Vilket kanske gav dem en 

viss stress, men jag upplevde inte någon intervju som stressig. 

 

Vidare vill jag återigen poängtera att både jag och intervjupersonerna inte talade på vårt 

modersmål. Jag som har ett annat modersmål än svenska talade på mitt tredjespråk och 

pedagogerna jag intervjuade var alla av afrikans härkomst och hade annat modersmål än 

engelska. Jag hade ibland svårt att uttrycka mig i olika följdfrågor och ge utförliga 

förklaringar då de hade frågor och funderingar eftersom språket inte alla gånger kom helt 
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naturligt. I det var intervjufrågorna ett stort stöd, de gjorde att vi hela tiden kunde gå tillbaka 

till det och samtala kring de frågorna.  

 

Avslutningsvis vill jag säga att jag är nöjd med mitt val av metod och med det material jag 

lyckades få med mig tillbaka till Sverige. Jag ser detta som en väldigt bra erfarenhet och tror 

starkt på att man blir bättre på att intervjua människor ju fler gånger man får göra det. 

5.2 Resultatdiskussion 

I detta kapitel kommer jag att presentera och diskutera tidigare forskning i relation till studi-

ens resultat. Här kommer även mina egna tankar, funderingar och slutsatser redovisas. 

5.2.1 Gruppstorlekens betydelse för pedagogernas bemötande 

av barnen 

Resultatet visar att barngruppens storlek fick betydelse för pedagogernas bemötande av 

barnen i den dagliga verksamheten. När de hade en stor barngrupp bemötte de barnen på ett 

mer kontrollerande sätt. Resultatet visat att pedagogerna behövde vara strängare och striktare i 

sitt bemötande, till skillnad från när de hade en liten barngrupp. I en mindre barngrupp visar 

resultatet att pedagogerna kunde vara mer tillåtande, skapa fler möten med barnen och 

samspela tillsammans med dem. Detta beskriver Sheridan, Williams och Praming Samuelsson 

(2014) också att en liten barngrupp möjliggör för pedagogerna att komma barnen nära och 

kunna samspela med dem. Detta kopplar jag till mikrosystemet i Bronfenbrenners 

systemteori, där de positioner barnet hamnar i skapar lärande. I studiens resultat kan man se 

att barnen hamnar i en mer underordnad position där pedagogernas bemötande utifrån den 

stora barngruppen blir auktoritära, medan de i en mindre barngrupp blir mer tillåtande och 

mer demokratiska i sitt bemötande (Bronfenbrenner, 1997). Vidare visar resultatet i min studie 

att pedagogerna i den stora barngruppen behövde ha planerade aktiviteter där det inte 

lämnades utrymme för spontanitet eller möjligheten för pedagogerna att följa barnens 

intentioner. På så vis menade pedagogerna att de behövde vara kontrollerande i en stor 

barngrupp. Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2015) skriver att pedagogerna 

många gånger i aktiviteterna inte hinner möta barnens intentioner, förklara eller gå på djupet 

utan istället förenklar och förkortar. Även detta kopplas till mikrosystemet i Bronfenbernners 

ekologiska systemteori där aktiviteter ses som viktiga för barns lärande. Bronfenbrenner 

(1997) hävdar att gemensamma aktiviteter skapar bättre utvecklingspotential hos barnet. Detta 

är kopplat till vilken utsträckning barnet erbjuds av aktiviteter. Får de vara med och bidra, 

förhandla och utmanas i aktiviteterna leder det till ett lärande hos barnen. Studiens resultat 

visar att barnen i en stor barngrupp inte ges förutsättningar för aktivt deltagande och 

inflytande i aktiviteterna. Då pedagogerna beskrev att det inte fanns utrymme för spontanitet 

eller tid att följa upp barnens intentioner. Däremot fick barnen den möjligheten i en mindre 

grupp där pedagogerna beskrev att de kunde vara mer tillåtande och ge barnen inflytande i 

aktiviteterna vilket då skapar större förutsättningar för barnen att lära och utvecklas. 

I resultatet framkom det också att i den stora barngruppen fick pedagogerna lägga fokus och 

kraft på att hela tiden försöka skapa ett lugn och en ordning i gruppen. Vilket ledde till att de 

fick tillrättavisa barnen betydligt mer i den stora barngruppen i jämförelse med när de 

arbetade i en liten grupp. Detta tolkar jag som att det inte fanns tid för konflikt hantering. 

Sheridan m.fl. (2014) skriver att det i en stor barngrupp händer mycket saker samtidigt och att 

det blir svårt för pedagogerna att hinna lösa konflikter i barngruppen då det hela tiden uppstår 
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nya konflikter, på så vis blir det mer att pedagogerna endast hinner tillrättavisa barnen och 

sedan gå vidare till nästa konflikt. Seland (2009) skriver att en effekt av ett stor antal barn i 

barngrupperna gör att man tvingas skapa en striktare struktur i verksamheten. Vidare trycker 

förskolans läroplan Skolverket (2010) att förskolan ska stimulera barnens samspel och hjälpa 

dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra. 

Vidare visar resultatet att det i en mindre barngrupp var lättare att fånga barnen och ha de nära 

sig. På så vis kunde de samspela tillsammans och få möjligheten att se och rikta 

uppmärksamhet till alla. Sheridan m.fl. (2014) skriver också att en mindre barngrupp gör det 

möjligt för pedagogerna att komma barnen närmare och samspela tillsammans med dem 

under en längre period. Vidare hävdar Seland (2009) att en mindre barngrupp möjliggör för 

barnen att bli sedda, få omsorg och utveckla det lärande som barnen har rätt till. Detta kopplar 

jag till mikrosystemet i Bronfenbrenners systemteori beskriver att relationer är en stor del i 

barnets lärande och utveckling. Genom sociala relationer som sker mellan barn till barn men 

också mellan barn till vuxen sker också en mängd lärande (Bronfenbrenner 1997). I studiens 

resultat kan man se att de relationer påverkas av gruppstorleken då pedagogerna i en mindre 

barngrupp beskriver att de får tid att komma nära barnen och samspela med dem. 

Något annat som framkom i resultatet var miljön och vilka förutsättningar för lärande den 

skapade. Pedagogerna beskrev den fysiska miljön på förskolan som ett hinder. Anledningarna 

till detta var bland annat det trånga utrymmet de hade att förhålla sig till och den höga 

ljudnivån som skapades. Eftersom utrymmet var begränsat och skulle delas på fem 

barngrupper så beskrev pedagogerna att det uppstod olika störmoment även när de delade på 

barngruppen. Det innefattade faktorer som att barnen tappade fokus och koncentration då de 

hade så många kompisar runt sig som kanske höll på med andra aktiviteter. Att dela på 

utrymmet gjorde också att det ständigt fanns en högljudnivå där de befann sig. Så även när de 

hade mindre barngrupper som underlättade för pedagogerna att nå ut till varje enskilt barn 

fanns det fortfarande andra saker runt om som påverkade både barnen i eras lärande och 

utveckling men också pedagogerna i deras ledarskap och organisering av olika aktiviteter. 

Sheridan m.fl. (2014) beskriver att faktorer så som kombinationen av barn och den fysiska 

miljön är aspekter till vad som utgör en barngrupp att vara för stor eller inte. Jag förstår detta 

som att en liten barngrupp inte är lösningen på allt. Utan att det är olika faktorer som 

samspelar med varandra och i det bästa av världar finns de resurser som behövs för att kapa 

förutsättningar för lärande och utveckling hos barnen. Bronfenbrenner (1997) beskriver att 

aktiviteter, positioner och relationer beroende på gruppstorlek och gruppsammansättning som 

tre viktiga villkor för lärande. 

 

 

5.2.2 Gruppstorlekens påverkan på barns individuella lärande 

och utveckling 

Resultatet visar att den största anledningen till att de delade på gruppen var just för att de 

skulle kunna nå ut till varje enskild individ och utifrån det skapa förutsättningar som den 

enskilda individen behövde för att lära och utvecklas. Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson (2015) hävdar också att förskollärarna försökte arbeta med varje enskild individ 

men att gruppens storlek hade en stor påverkan i det arbetet, då det var svårt att se alla barn i 

en stor barngrupp. Vidare skriver Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson (2014) att det 
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i en stor barngrupp finns mindre tid för varje enskilt barn och att en stor barngrupp gör det 

svårt för pedagogerna att få kontakt och kunna samspela med varje enskild individ. 

Rosenqvist (2012) hävdar också att det blir svårt att bemöta och se barns behov i en stor 

barngrupp och att det blir svårt för arbetslaget att hålla en överblick över alla barn, se och 

uppmärksamma alla barn under dagen. Utifrån denna studie och litteraturen kan man tydligt 

se att gruppstorleken har en stor betydelse för barns individuella lärande och utveckling. 

Pedagogerna i förskolan ska enligt Skolverket (2010) se till varje enskild individs behov och 

utforma verksamheten efter dessa. Det blir en otrolig utmaning i stora barngrupper där det blir 

barnen och deras utveckling och lärande som drabbas. Dessutom är exempelvis Sheridan m.fl. 

(2014) forskning gjord i Sverige på svenska förskolor där barngruppens storlek och antalet 

pedagoger per barngrupp skiljer sig åt. I Sydafrika hade de 25 till 30 barn på endast en 

pedagog så jag kan verkligen förstå att det var en utmaning för de pedagogerna att nå ut till 

varje enskilt barn, på samma sätt som litteraturen visar att det är en utmaning för pedagogerna 

i svenska förskolan att göra detta också. Bronfenbrenner (1997) hävdar i sin teori att barnets 

lärande och utveckling påverkas utav en mängd olika faktorer och aspekter som sker runt om 

individen. Förskolan är en stor del utav detta. I mikrosystemet som innefattar barnets 

relationer till sin närmiljö blir förskolan en stor del utav barnets utveckling då barnet 

spenderar en stor del utav sin tid där. I detta system blir aktiviteter och relationer viktiga 

villkor för barns lärande menar Bronfenbrenner (1997). Som pedagogerna beskriver i studiens 

resultat blir aktiviteterna i den stora barngruppen vuxenstyrda och anpassade till hela gruppen 

snarare än till individen i detta kan man tydligt se att det får en inverkan på barnets lärande 

och utveckling. Vidare beskriver Bronfenberenner (1997) att gruppstorlek och 

gruppsammansättning också skapar villkor för barns lärande. Detta kopplar jag till studiens 

resultat som visar att förutsättningarna för varje enskild individ att lära och utvecklas minskar 

i en stor barngrupp. 

     Resultatet i studien visar också att pedagogerna fick dela på gruppen för att kunna hantera 

den på ett sätt som skapade lärande och utveckling för alla barn. I studien om gruppstorlek 

och organisatoriska förutsättningar för barns lärande i förskolan beskriver Sheridan, Williams 

och Pramling Samuelsson (2014) att pedagogernas sätt att organisera barnen under dagen var 

det som skapade förutsättningar för lärande. Utifrån denna forskning ser jag samband med 

mitt resultat där pedagogerna i intervjuerna beskrev att lärandet skedde när de fick chansen att 

vara med barnen i de mindre grupperna. En kritisk aspekt jag har till detta resultat är att flera 

pedagoger uppgav sig kunna hantera barngruppens storlek men lade sedan till i samma 

mening att de delade på gruppen för att uppnå ett relativt lugn och skapa förutsättningar för 

lärande. Vidare beskrev pedagogerna att det i den stora barngruppen var en utmaning att se, 

stötta, hjälpa, samspela och berömma barnen. Det var däremot något de kunde göra när de 

arbetade i en mindre barngrupp. Vilket jag tycker tyder på att de får organisera och dela på 

barguppen för att kunna hantera dess storlek. Detta är överensstämmande med vad Williams 

m.fl.(2015) presenterade i sin studie där pedagogerna uttryckte att det i en stor barngrupp blev 

svårt att ge barnen utrymme, tid och den uppmärksamhet de behövde. Vidare beskriver 

Serland (2009) genom att barnen delas in i mindre grupper blir det färre barn per pedagog i 

lärandesituationerna. Vilket var något som underlättade arbetet i att stötta och se alla barn i 

deras individuella lärande och utveckling. I detta ser jag samband med mitt resultat där alla 

pedagogerna beskrev att lärandet inträffade när de hade en liten grupp på ca fem barn och fick 

möjligheten att se och stötta varje enskilt barn. Som en pedagog beskrev det: ”When you have 

the small group you get to work with the child one on one so that you get to focus on what 

that specific child needs” – Alison. 
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Under intervjuerna beskrev alla pedagoger att den främsta anledningen till att barnen delades 

var för att de skulle kunna se och nå ut till varje enskilt barn, vilket de beskrev var något som 

inte var möjligt i den stora barngruppen. Att inte kunna nå ut till varje enskilt barn i 

barngruppen analyserar jag som att den stora barngruppen påverkar alla barn mer eller 

mindre. 

 

5.3 Slutsatser 

De slutsatser jag kan dra utifrån min studie är att barngruppens storlek har påverkan på barns 

lärande och utveckling. Genom att pedagogerna inte hinner se till varje enskilt barn så 

minskar möjligheten för just det barnen att få de förutsättningar som behövs för att den 

individen ska lära och utvecklas. Studiens resultat visar att interaktionen och samspelet mellan 

vuxen och barn blir kvalitativt rikare i en mindre barngrupp. Pedagogerna uppger att det är i 

en mindre barngrupp som de hinner att se varje enskilt barn, samspela med de, 

uppmärksamma, stötta, utmana etc. Detta i sin tur blir det som skapar förutsättningar för 

lärande och utveckling. 

En annan slutsats jag kan dra från studiens resultat är att barngruppens storlek påverkar 

pedagogernas sätt att bemöta barnen i den dagliga verksamheten. Studiens resultat visar att 

pedagogernas sätt att organisera dagen blev det som skapade förutsättningar för lärande. 

Genom att dela barngruppen, från hel till halvgrupp men också i mindre smågrupper med 

cirka fem barn i varje kunde pedagogerna nå ut till barnen och tillsammans skapa 

lärandesituationer. Pedagogernas ledarroller var också något som påverkades av barngruppens 

storlek. I intervjuerna uppger pedagogerna att de i en storbarngrupp behöver vara 

kontrollerande, stränga, höja rösten och hålla ett arbetsrätt som inte passar alla. Medan de i en 

mindre grupp fick möjligheten att samtala, samspela, uppmärksamma, uppmuntra och möta 

varje barns specifika behov. De uppger också under intervjuerna att de upplever sig själva 

som en trevligare och roligare pedagog när de får arbeta i en mindre barngrupp. 

Jag kan även dra slutsatsen trots att Sverige och Sydafrika är två otroligt olika länder som 

befinner sig i olika världsdelar så kan man se mycket likheter. Dessa likheter framkommer 

tydligt i den litteratur jag har med i studien av olika forskningar som gjorts i Sverige kring 

barngruppens storlek där svaren från de svenska pedagogerna är överensstämmande med de 

svar som erhållits i denna studie under intervjuerna. Exempelvis av den faktorn att man i en 

stor barngrupp inte hinner se varje enskild individ (Sheridan m.fl. 2014, Williams m.fl. 2015, 

2016, Rosenqvist 2014). Vidare att man i en mindre och delad barngrupp får möjligheten att 

stötta, samspela och skapa fler lärandesituationer för barnen. En annan likhet var att 

pedagogerna i Sverige liksom pedagogerna i Sydafrika fick organisera barngruppen på olika 

sätt för att hantera dess storlek (Sheridan m.fl. 2014). Detta handlade främst om att på olika 

vis dela på barngruppen. Dessa aspekter gör att jag ser min studie som relevant då 

barngruppens storlek är en aktuell debatt i dagens samhälle men också det viktiga arbetet med 

att pedagoger uppmärksammas på att arbetet med barns lärande och utveckling påverkas av 

barngruppens storlek. Vidare att deras förhållningssätt och personliga yrkeskompetenser får 

en betydelse i organisationen av barngruppen i den pedagogiska verksamheten. Då 

pedagogerna i studien får möjligheten att uppmärksamma konsekvenser som kan uppstå med 

barns lärande och utveckling i relation till inverkan av barngruppens storlek. 
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5.3.1 Det enskilda barnet 

Jag anser att studiens resultat la en stor vikt i bemötandet utav varje enskilt barn. Det är också 

något om berör litteraturen och tidigare forskning som gjorts kring barngruppens storlek i 

förskolan. Som jag analyserar det så besvarar den faktorn bägge mina frågeställningar. 

Pedagogerna beskrev att gruppstorleken gjorde det svårt för dem att möta varje enskilt 

individ. Resultatet visar att det var en utmaning i den stora barngruppen att se varje enskilt 

barn, uppmärksamma, uppmuntra, ge tid åt varje enskilt barn samt samtala och samspela med 

varje enskilt barn. Dessa faktorer ser jag berör gruppstorlekens betydelse för pedagogernas 

bemötande av barnen i den dagliga verksamheten. 

 

Vidare berör utmaningen i att möta varje enskild individ min andra frågeställning om hur 

pedagogerna beskriver att barngruppens storlek påverkar barns individuella lärande och 

utveckling. Det framkommer i resultatet att de delar på barngruppen för att kunna skapa 

förutsättningar för varje enskild individ. Pedagogerna beskriver att det möjliggör att se vad 

varje enskilt barn behöver hjälp och stöttning i men även att det möjliggör för dem att se 

barnens individuella utveckling så att de kan fortsätta utmana stötta barnet i det. Genom att 

skapa förutsättningar för varje enskild individ så skapar man också lärande och utveckling. 

Resultatet visade att den möjligheten inte fanns i den stora barngruppen vilket då blir en 

faktor som påverkar deras individuella lärande och utveckling negativt. Genom att 

pedagogerna delade på barngruppen öppnades förutsättningarna och möjligheterna att se varje 

enskilt barn individuellt och på så vis skapades det också lärandesituationer utefter det. 

 

Avslutningsvis vill jag lyfta att mötet med varje enskild individ i förskolan är extremt viktigt. 

Alla barn som kommer till förskolan ska känna sig sedda och viktiga. Det gör mig bekymrad. 

Det är en utmaning i den svenska förskolan och även i den sydafrikanska. Barnen är vår 

framtid och skapas det inte förutsättningar för de att bli sedda, hörda, uppmuntrade och 

lyssnade till misslyckas vi i läroplanens uppdrag där Skolverket (2010) säga att förskolan ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar i den. Vidare vill jag lyfta vikten i att 

förskolan ska skapa förutsättningar för varje enskild individ så att denne kan lära och 

utvecklas utifrån egna förutsättningar och möjligheter. 

 
Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som tillfälligt eller varaktigt 

behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd utformat med hänsyn till egna 

behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt som möjligt (Skolverket 2010, sid. 5). 

 

5.4 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att utveckla denna studie genom att undersöka hur barngruppens 

storlek påverkar barnen. Studien är riktad till pedagogerna och deras tankar, åsikter, 

upplevelser, bemötande och förhållningssätt till barngruppens storlek. Att få in ett 

barnperspektiv och en annan utgångsvinkel i undersökningen kring barngruppens storlek tror 

jag hade varit mycket relevant och intressant.  
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7 Bilagor 

My name is Jehona Tahiri and I am visiting from Sweden. I am a student at Karlstad Univer-

sity and I’m studying to become a preschool teacher. I'm visiting South Africa because I’m 

going to do my internship here and I hope to get new experiences. I also see this as an oppor-

tunity to take a part of your culture and environment. I also hope to receive exchanged experi-

ences with the people I meet on my visit. As I am a student at Karlstad University I will make 

a part out of my essay here. In my essay I write about group sizes of children in preschools. 

To gain knowledge about the size of child groups in a South African preschool I chose to in-

terview active educators and teachers during my internship here. 

My purpose of this work is getting knowledge of how the size of the group of children affects 

teachers' work with children in preschool. The interview will take about 30 minutes and I will 

record it with my phone. If necessary, I will take notes during the interview. I want to clarify 

some ethical aspects taken into account in my study. All participants have confidentiality. The 

material from the interviews will be depersonalized by using fabricated names and stored in a 

safe place. It is also important that you know that your participation is voluntary and you can 

withdraw from participation at any time. I am wondering if you want to participate in my 

study. Fill in the form below and give it to me as soon as possible  

__________________________________________________________________________ 

 

I hereby confirm that I have read and understood the information given by Jehona 

( ) 

I understand that my participation is voluntary and that I may at any time terminate my partic-

ipation without giving a reason 

( ) 

I understand that any personal information I share will be treated confidentially 

( ) 

I agree to participate in this study 

( ) 

 

Signature:________________________________ 

 

Date:___________________________________ 
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7.1 Bilaga 2 

Background 

1. Can you describe your education? 

2. For how long have you worked here? 

3. How many groups of children are they at the preschool? 

4. How many children are they in your group? 

 

The impact of the work with the children  

1. What do you think about the size of the group? 

2. Do you sometimes divide the children's group?  

3. If so could you describe the reason behind the division? 

 

Impact on the treatment of children  

1. Do you need to change your treatment to the children's group, depending on the size? 

2. What difficulties do you see in your treatment of the children's group? 

3. What possibilities do you see in your treatment of the children's group? 

 

The impact on learning and development  

1. In which conditions do you think that children learn? 

2. Can you see that the size of the group affects children's learning and development? If so, 

how? 

3. Is there something you would like to add? 

 

 


