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Abstract:  

 

Title: The influence of large children groups on children's relationship creation, learning and 
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Handledare: Karin Jonsson  

Examinator: Sam Holmquist 

 

 

Summary:  

The aim of this study is to investigate how the preschool quality affects the relationship between the 

teachers and the children and how it impacts their learning and development process. The aim was also 

to assess which strategies and approaches the teachers can use to facilitate their work with large groups 

of children. The studies theoretical point of view is based on Urie Bronfenbrenner (1979) ecological 

system theory and Lev S. Vygotskijs (1978) socio-cultural theory. 

 

This qualitative study was conducted among 7 preschool teachers and 45 children attending preschool 

Ocean in Södermalm. The group was observed, two preschool teachers were interviewed and 

spontaneous talks with a smaller group of 14 children occurred. In addition, these two preschool 

teachers filled a sheet every day for two weeks indicating the facial expressions of each of the 14 

children. The rationale behind this research is that nowadays, large groups of children are attending 

preschools and it is believed that this might be affecting their learning and development process.  

 

The results indicate that teachers would be contributing less time to communicate with each child in 

large groups of children. In other terms, the children would be initiating the contact with the teacher 

instead of having the teachers approaching them. In addition, the variety of children in each group and 

the playground area play an important role in the learning and development of these children. 

Furthermore, interaction games were found very useful in creating better relationships among children 

by improving communication within the groups as well as improving their learning skills. The 

importance of preschool teachers in helping the children grow as independent individuals was also noted 

in large groups of children.  
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Sammanfattning:  

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolekvaliteten påverkar pedagogernas 

relationsskapande till barn samt barnens lärande- och utvecklingsprocess. Syftet är även att undersöka 

vilka strategier och förhållningssätt pedagogerna använder sig av för att underlätta arbetet med stora 

barngrupper. Studien är en kvalitativ sådan och har utförts på förskolan Havet på Södermalm, där en 

avdelning på 45 barn och 7 pedagoger observerats. I undersökningen intervjuades två pedagoger, 

spontana samtal med en mindre grupp barn skedde och de två pedagogerna fyllde i en enkät en gång per 

dag under två veckors tid.  

 

Vårt intresse för detta undersökningsområde har sin grund i att förskolan idag präglas av stora 

barngrupper och det riktas mycket kritik på att stora barngrupper påverkar barns lärande och utveckling 

på många sätt. Vi har utgått ifrån Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori och tagit avstamp från 

Lev S. Vygotskijs (1978) sociokulturella perspektiv.  

 

Studiens resultat visar på att visade att barnen får ta ansvaret för kontakten med pedagogerna när de 

befinner sig på förskolegården. Vidare visar studien att sammansättning av barngrupp och barns 

vistelseyta påverkar barns lärande och utveckling i förhållande till positioner, det vill säga vart barnet 

befinner sig i förhållande till pedagoger. Studiens resultat visar även att samspelslekar används som en 

strategi för relationsbyggande och lärande samt ger en bättre uppsikt över barnen. Resultatet visade även 

att pedagogerna formar barnen till självständiga och hjälpsamma individer, vilket används som en 

strategi för att underlätta arbetet med stora barngrupper.  

 

Nyckelord: förskolekvalité, relationer, lärande och utveckling 
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1. Inledning  

Det riktas idag mycket kritik mot stora barngrupper på förskolor och många forskare menar att barn 

påverkas negativt av att ingå i en större barngrupp. Större antal barn i grupp leder till tidsbrist och stress 

bland personalen och det försvårar pedagogernas förutsättningar och möjlighet att utifrån läroplanen ge 

barnen tid för relationskapande, lärande och utveckling. Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons 

(2014) menar att mindre tid ges till varje enskild individ i stora barngrupper. Resultatet visar även att 

kontakten mellan barn och vuxen är värdefull och att bristen på denna kontakt kan leda till att 

pedagogers engagemang tar skada (s. 392). En studie som gjorts av Rosenkvist (2014) visar även på att 

förskollärare upplever att stora barngrupper minskar barns möjlighet till delaktighet och inflytande (s. 

68).   

 

För att forska kring ämnet bör det undersökas vad som definierar en stor barngrupp och vilka kvalitéer 

som bör finnas på en förskola för att pedagogerna ska kunna arbeta med förskoleuppdraget.  

Brodin och Renblad (2012) undersöker hur förskolekvalitén påverkar barn i större grupper. Resultatet 

visar att förskolans kvalité har stor inverkan på barns hälsa och välbefinnande (s. 423). Studien ger oss 

insikt i vad begreppet stora barngrupper och förskolans kvalité innebär för pedagoger och barn. En stor 

barngrupp och dess kvalité definieras utifrån omgivning såsom förskolans miljö och yta, tillgängliga 

resurser, kompetens, personaltäthet, antal barn i grupp och sammansättning av den. För att beskriva 

barns situation i stora barngrupper bör omgivningen även analyseras och tas på allvar. I läroplanen står 

det att arbetslaget ska ”samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande och 

särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling.” Det 

fastställs även att förskollärare ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen ”ges 

goda förutsättningar att bygga upp relationer och känna sig trygga i gruppen” (Lpfö, 98 rev 2016a, s. 

11). 

 

Hur arbetar då pedagoger för att skapa en god relation med barn och stärka deras fortsatta utveckling 

och lärande? Är detta möjligt utifrån de resurser som finns på förskolorna idag? Det finns en hel del 

forskning om hur stora barngrupper påverkar förskollärarnas arbete, relationskapande, barnens lärande 

och utveckling. Däremot råder det brist på forskning om hur förskollärare med stora barngrupper ska 

arbeta för att ge barnen förutsättningar för lärande och utveckling i enlighet med läroplanen. Vår 

ambition med denna studie är därför att skapa mer kunskap om hur pedagoger arbetar med detta och 

vilka specifika strategier som används. För att få kunskap om hur man kan underlätta arbetet behövs 
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även kunskap om hur barn blir påverkade av att ingå i en stor barngrupp. Genom en ökad kunskap om 

hur vi sedan kan gå tillväga när vi kommer ut i arbetslivet tänker vi att arbetet då kan underlättas.   

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att studera hur pedagoger på bästa sätt kan skapa goda relationer till barn i 

stora barngrupper för deras fortsatta lärande och utveckling, med läroplanen som underlag. När vi 

kommer ut i arbetslivet kommer det efterfrågas erfarenhet kring detta. Denna uppsats ska då kunna vara 

ett hjälpmedel och verktyg för oss att se tillbaka till. Fokus är pedagogernas relation, interaktion och 

kommunikation till barnen. I studien är alla namn fingerade, det vill säga att förskolan Havet, grupp 

Gäddan, Charlie och Amanda är påhittade namn.  

 

Studiens frågeställningar är följande:    

• Hur påverkar förskolekvalitén pedagogernas relationskapande till barn? 

• Hur påverkar förskolekvalitén barns lärande- och utvecklingsprocess?  

• Vilka strategier och förhållningsätt använder pedagogerna för att underlätta arbetet med stora 

barngrupper?  

 

1.2 Disposition 

I kapitel 1 beskrivs studiens forskningsområde och på vilket sätt denna studie bidrar till ökad kunskap 

samt studiens disposition. I kapitel 2 definieras centrala begrepp. I kapitel 3 beskrivs Stockholm stads 

och Skolverkets rekommendationer för antalet barn i barngrupp. I kapitel 4 presenteras förskolan Havet 

och grupp Gäddan. I kapitel 5 presenteras tidigare forskning inom forskningsområdet. I kapitel 6 

redogörs för studiens teoretiska utgångspunkter, som är Urie Bronfenbrenners ekologiska systemteori 

och Lev S. Vygotskijs sociokulturella perspektiv. I kapitel 7 redogörs val av metod, urval och 

forskningsetiska aspekter. I kapitel 8 presenteras och analyseras resultatet av studien. Kapitel 9 och 10 

innehåller en diskussion och slutsats av studien samt förslag på framtida forskning.  

 

2. Begreppsdefinition  

I detta kapitel beskriver vi olika forskares definition av begreppet ”förskolekvalité” och betydelsen av 

sammansättning av grupp för att därefter utarbeta vår egen definition av begreppet.    

 

2.1 Förskolekvalité  

Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelsson (2015b) relaterar begreppet 

”förskolekvalité till: personaltäthet, personalens kompetens, barngruppens storlek och sammansättning, 
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arbetsmiljö, pedagogernas förhållningsätt och interaktion med barn samt lokalernas yta och beskaffenhet 

(s. 2). Renblad och Brodin (2012) menar att förskolekvalité även innefattar personalgruppens kontinuitet 

och stabilitet (s. 420). Utifrån denna forskning kommer begreppet förskolekvalité relateras till 

barngruppens storlek och sammansättning av grupp, personaltäthet, förskolans miljö och yta, 

pedagogernas kompetens, deras strategier samt förskolans riktmärken och nyckeltal.  

 
2.2 Sammansättning av grupp  

Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelssons (2015b) hänvisar till Persson (2010) 

som menar att barns ålder och efterfrågan av förskoleplats har stor betydelse för barngruppens 

sammansättning och storlek (s. 2). Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons (2015a) framkommer 

att förskollärarna anser att barngruppens sammansättning är avgörande för att göra det möjligt för 

förskollärarna att möta varje enskilt barn i deras lärande (s. 265) Utifrån denna forskning kommer 

begreppet sammansättning av grupp relateras till barnens olika åldrar, hur stort antal barn det är i 

förhållande till pedagog samt om pedagogerna ges möjlighet till att möta barnen och uppfylla 

läroplanens mål och riktlinjer. Barn i behov av extra stöd på något sätt kommer även att inkluderas, då 

dessa barn ibland behöver mer tid och engagemang från pedagogerna att uppnå mål och riktlinjer.  

 

3. Stockholm stads och skolverkets rekommendationer  

3.1 Skolverkets riktmärken   

En exakt definition på vad en stor barngrupp är finns inte inom nationell eller internationell forskning. 

Däremot finns det riktmärken och styrdokument gällande barnets bästa för utveckling och lärande i 

förskolan. Dessa riktmärken beskriver det önskvärda antalet barn per grupp för att pedagogerna ska 

kunna styra verksamheten och ge barnen den pedagogik och omsorg de behöver i enlighet med 

läroplanen. Enligt skolverket är riktmärket för barn i åldern 1–3 år 9–12 barn per grupp och för barn i 

åldrarna 4–5 år 9–15 barn per grupp. Antal barn per pedagog nämns inte (Skolverket 

2016c). Barngruppernas storlek har i genomsnitt varit konstant under de senaste tio åren, däremot 

varierar barngruppernas storlek från kommun till kommun enligt statistik från skolverket (2013). När 

man talar om barngruppernas storlek finns det ett tydligt samband med förskolans kvalitet och att detta 

också påverkar barnens utveckling och lärande (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2016. s. 

2).   

3.2 Stockholms stads nyckeltal   

Stockholms stads (2016) årsredovisning redovisar antal inskrivna barn per årsarbetare inom kommunala 

förskolor. Nyckeltalet för antal barn per årsarbetare låg år 2016 på 5,2. I finansborgarrådets förslag till 
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budget (2018) beskrivs kommunfullmäktiges mål för verksamhetsrådet. Målet för antal förskolebarn per 

anställd årsarbetare 2018, 2019 och 2020 uppgår till 4, 9. Inga åldrar i relation till nyckeltalet skrivs ut 

(s. 73).   

Fredrik Karlsson på stadsledningskontoret menar att staden mäter antal förskolebarn per anställd utifrån 

alla inskrivna barn i förskola, inte utifrån ålderskategorier (2017, kl: 16.46). Syftet med indikationen är 

att följa personaltätheten i förskolan. Antal inskrivna barn divideras med antal anställda årsarbete som 

arbetar i barngrupp. Detta betyder att barnens åldrar inte inkluderas i uträkningen och att valet för 

förskolechefer att bemanna de yngre barnens gruppkonstellationer med fler pedagoger är val utifrån 

budget och förskolans läroplan.  

 

3.3 Stora barngrupper  

Medelvärdet gällande personaltätheten ligger idag på 5,4 barn per pedagog. Statistik visar dock att det är 

stora skillnader i Sverige, därför kan personaltätheten variera från kommun till kommun 

(Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2016). Utifrån medelvärdet och Stockholms stads 

nyckeltal (2016) har vi avrundat till 5 barn per pedagog. I föregående studie, oavsett ålder, räknas fler än 

fem barn per pedagog som en stor barngrupp. Vi kommer också att ta del utav samverkade faktorer som 

definierats under kategorin förskolekvalitè.  

 

4. Förskolan Havet  

Förskolan Havet är till ytan en stor förskola, belägen på Södermalm i Stockholm. Förskolan är 

kommunal och utgår ifrån en traditionell förskolepedagogik samtidigt som den är influerad av den 

pedagogik som utvecklats av Reggio Emilia. Totalt har förskolan 61 barn på två avdelningar varav 16 

barn är på småbarnsavdelningen och den andra avdelningen har totalt 45 barn i blandade åldrar med tre 

åldersindelade grupper. Småbarnsavdelningen har 3 pedagoger och storbarnsavdelningen har 6 

heltidsanställda och en pedagog som arbetar en gång i veckan. Antal utbildade förskollärare är 30 % av 

personalen, det vill säga 3 av 10 pedagoger, varav en förskollärare på småbarnsavdelningen och två på 

storbarnsavdelningen. Majoriteten av barnen är födda i Sverige och vi kan därför inte påstå att förskolan 

är mångkulturell. Enligt pedagogerna och förskolechefen är många av föräldrarna till barnen 

högutbildade.   

 

4.1 Förskolan Havets riktmärken   

Biträdande chefen på förskolan Havet menar att deras enhet har riktmärken för antal barn per pedagog 

och inte antal barn per grupp. Riktmärket för deras enhet är 5 barn per pedagog i åldrarna 1–3 och 7 
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barn per pedagog i åldrarna 4-5år. Biträdande chefen påpekar också att det som styr antalet barn per 

pedagog är hur många heltids- samt deltidsanställda det finns. Vidare berättar hon att det inte finns 

något max antal barn per barngrupp. Hennes vision och önskemål för gruppkonstellationer är dock 12 

barn i åldrarna 1–3 på 3 heltidsanställda pedagoger och för barnen i 4–5 års ålder, max 16 barn på 3 

heltidsanställda pedagoger.   

 

4.2 Grupp Gäddan  

Grupp Gäddan består av två pedagoger, Charlie och Amanda och 14 barn i åldrarna 3–4 år, vilket 

motsvarar 7 barn per pedagog. En av pedagogerna är utbildad barnskötare och den andra saknar 

utbildning. Dock har båda cirka 29 år av arbetslivserfarenhet på förskola. Gäddans ungefärliga 

veckoschema är följande:  

 

Måndagar: Ute på gården under förmiddagen och inne på eftermiddagen (helgrupp)   

Tisdagar: Heldag i skogen (uppdelade)  

Onsdagar: Utforskande arbete inomhus (uppdelade)  

Torsdagar: Förmiddag i valfri park och inne på eftermiddagen (uppdelade)  

Fredagar: Ute på gården på förmiddagen och inne på eftermiddagen (helgrupp)   

 

4.3 Miljö och Yta  

4.3.1 Inomhus och övervåning   

Enligt biträdande chefen på förskolan Havet är förskolan ca 665 kvm2 med två våningar. Det är på 

övervåningen barnen vistas som mest och denna yta motsvarar 332,5 kvm2. När alla barnen är samlade 

på övervåningen, vilket pedagogerna menar inte händer så ofta, har de cirka 7 kvm2 att vistas på per 

person. Vid samtal med biträdande chefen berättar hon att detta stämmer i teorin. Rum där barnen inte 

kan eller får vistas i, räknas dock i praktiken inte bort, exempelvis: förråd, personaltoalett och tvättrum. 

Hon berättar att förskolan reglerar utrymmet till 10 kvm2 per barn. Efter att vi har fått se och tillbringat 

tid i dessa rum antar vi att cirka 30–35 kvm2 kan dras av för de utrymmen barnen inte får vistas i. Vilket 

innebär att ungefär 300kvm2 kvarstår som motsvarar 6,6 kvm2 per barn i helgrupp.  

 

4.3.2 Utomhus och förskolans gård 

Lars Tengbjörk, trädgårdssamordnare på Svenska Bostäder menar att hela gården är 2878 kvm2 (2017, 

kl: 14.50). Däremot får barnen inte vistas på hela gården och därför frågade vi efter specifik area för den 

yta som barnen vistas på. Vi får då till svar att denna yta är cirka 1507 kvm, vilket motsvarar 33 kvm per 

barn om alla barnen är samlade på gården. Detta, med alla 7 pedagoger närvarande är en relevant yta där 
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pedagogerna har möjlighet till bra uppsyn. Med färre än 4 pedagoger kommer denna yta definieras som 

stor i förhållande till möjlighet att ha barnen under uppsikt och att garantera deras säkerhet.  

 

5. Tidigare forskning  

 

Idag finns det en hel del studier inom ämnet stora barngrupper i förskolan. Pia Willams, Sonja Sheridan 

och Ingrid Pramling Samuelsson är några av de forskare som har forskat mest inom området. Hur barns 

lärande och utveckling påverkas av stora barngrupper har i de flesta forskningarna legat som grund för 

undersökningen. Befintlig forskning om strategier och förhållningssätt i arbetet med stora barngrupper 

finns inte. 

 

Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelssons (2015b) har gjort en studie som 

presenteras i artikeln ”Stora barngrupper i förskolan relaterat till läroplanens intentioner". I artikeln 

problematiseras förskollärares uttalande kring arbetssätt och hinder utifrån deras intervju- och enkätsvar. 

Den kvalitativa analysen har ett innehållstema kring förskollärares syn på stora barngruppers betydelse 

för deras arbetssätt. Studiens resultat visar på att barngruppens storlek inverkar på val och bortval av 

mål i läroplanen samt pedagogernas fortsatta arbetssätt. Förskollärarna i studien ser större möjligheter 

att arbeta med läroplanens intentioner och mål med i mindre barngrupper. Studien utgår ifrån det faktum 

att allt fler barn börjar i svensk förskola och att de redan indelade grupperna ökar i antalet. Under de 

senaste decennierna har inte bara barngrupperna ökat, utan också barnens vistelsetid på 

förskolan. Artikeln är relevant för vår studie då den visar på svårigheter för förskollärare att jobba med 

stora barngrupper samt tydligt visar på att detta också påverkar förskolans kvalitet och därmed 

sambandet mellan barns lärande och utveckling (s. 2). Williams, Sheridan och Pramling Samuelssons 

(2015b) beskriver vad som definierar förskolekvalité: personaltätheten, personalens kompetens, 

barngruppens storlek och sammansättning, arbetsmiljön samt lokalens yta. I diskussionen tar författarna 

upp vikten av att gå djupgående in på ämnen och hur stor inverkan detta har på barnen. Här hänvisar 

författarna till Skolinspektionens (2012) utvärdering som visar att ämnen som teknik och naturvetenskap 

bör prioriteras och fördjupas mer i förskoleverksamheten och att förskolan bör bli mer lärandeorienterad 

kring just dessa två ämnen (s. 9–10). Detta är relevant i vår studie då vi kommer att ta del av förskolan 

Havets pågående projektarbete där naturkunskap är prioriterad.  

  

"Kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Några förskolechefers syn på den nya läroplanen 

och kvalitet i förskolan" är en studie gjord av filosofidoktorerna Karin Renblad och Jane Brodin (2012). 
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I artikeln undersöks hur kvalitén i förskolan påverkar barns välbefinnande. Studien har gjorts genom 

gruppintervjuer med fyra olika förskolechefer om läroplanens betydelse samt om kvalitetsarbetet. 

Studien tar upp begreppet kvalité i förskolan och resultatet visar på att förskolans kvalité har stor 

inverkan på barnens hälsa och välbefinnande. Här beskrivs kvalité utifrån förskolans personaltäthet, 

resurser, stabilitet samt den psykiska- och fysiska miljön. Kvalitetsarbetet beskrivs som ett organiserat 

arbete där resurserna måste användas på "rätt sätt". Kvalitetsarbetet påverkas negativt av bristande 

kommunikation mellan förskolepersonal och ledning, brist på kompetent personal, barngruppens storlek 

och sammansättning samt förskolans miljö och yta (s. 419 - 423).   

 

Författarna ifrågasätter även om man kan dra slutsatser om förskolans kvalité i förhållande till barnens 

uppfattning och åsikter. Detta beskrivs som "inte självklart.”. Ur ett barnperspektiv kan en verksamhet 

vara rolig och meningsfull för barnen samtidigt som förskolans kvalité är låg. Studien hänvisar också till 

Barnkonventionen om barns rättigheter och barns rätt att påverka sin situation på förskolan. Barn ska ha 

tillfälle att göra sin röst hörd men det är inte självklart att alla barn får möjlighet till det. 

Förskolecheferna menar att en stor del av verksamheten och arbetet med barn innefattar att lyssna på 

dem och att göra dem delaktiga. Som en följd har både socialisation och kommunikation en god plats i 

förskolans verksamhet (s. 420 – 422). Slutsatsen i studien är att ett kvalitetshöjande arbete på 

förskolorna är nödvändig för en fortsatt bra utveckling. Vi anser att denna forskning har hög relevans för 

vår studie eftersom begreppet förskolekvalité innefattar det vi kommer att undersöka: pedagogers 

utbildning och kompetens, sammansättning av grupper, barngruppens storlek samt förskolans miljö och 

yta.  

 

Annika Rosenkvist (2014) har gjort studien ”Förskollärares beskrivning av barngruppsstorlekar i 

förskolan” som visar hur förskollärare upplever att barngruppernas storlek påverkar deras 

arbetsmöjligheter och förutsättningar för barns välbefinnande, lek och lärande i förskolan (s. 10). 

Studien redovisar hur och varför förskollärare i olika sammanhang anser att en grupp är för stor eller för 

liten. Vidare ges en förklaring till hur förskollärarna menar att detta kan bli en tillgång eller skapa 

svårigheter för barns relationer, aktiviteter och positioner (s. 11, 18). I studien utgår Rosenkvist 

ifrån Urie Bronfenbrenners (1979) ekologiska systemteori, som innebär att mikro-, meso-, exo-, makro- 

och kronosystem interagerar och går hand i hand (s. 4).  

 

Rosenkvists (2014) studie är en del av en större nationell undersökning av projekt som 698 förskollärare 

har deltagit i. I fokus har det varit två öppna frågor om gruppstorlek som analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys. Frågorna handlade om antal barn per pedagog och gruppens sammansättning 
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samt förskolans fysiska område. Resultatet visade att antalet rum och organisationen av rum är faktorer 

som påverkar när en barngrupp, enligt förskollärarna, är för stor eller för liten. Det påverkar även 

förskollärarnas arbete i form av val av pedagogik, lärandemetod, förhållningssätt till barn och hur de 

använder läroplanen. Rosenkvist (2014) menar att det är viktigt att ta tillvara på förskollärarnas 

kompetenser och se över hur de kan användas som en tillgång i arbetet med stora barngrupper (s. 

37). Denna studie är relevant för vår forskning då vi får kunskap och förståelse för förskollärarnas 

perspektiv. Studien utgår även ifrån Bronfenbrenners perspektiv som vi anser är relevant då det är fokus 

på hur miljön påverkar stora barngrupper. 

 

“Group size organisational conditions for children's learning in preschool: a teacher’s perspective” är en 

studie gjord av Pia Williams, Sonja Sheridan och Ingrid Pramling Samuelssons (2014). Författarna 

lyfter fram lärarnas syn på stora och små barngrupper. Resultatet visar på olika interaktiva aspekter som 

utgör förutsättningar vid sammansättning av en grupp. Dessa aspekter förhåller sig till barn med 

särskilda behov, kön, ålder, läroobjekt, aktivitet samt förhållandet mellan personal. När barn är över tre 

år höjs riktmärket för antal barn per grupp och det innebär att barngruppen blir större, vilket i sin tur 

leder till att pedagogerna ges mindre tid till att uppmärksamma samt fokusera på ett gemensamt 

läroobjekt. I intervjuer ställdes frågan vad pedagogerna kan göra med en stor respektive liten barngrupp. 

Resultatet visar på att det finns mindre tid till varje enskilt barn ju större grupperna är. Resultaten visar 

även att kontakten med det enskilda barnet är värdefullt och att bristen på denna kontakt kan leda till att 

pedagogernas engagemang tar skada. Det finns varken tid eller möjlighet att kommunicera och engagera 

sig i nära samverkan eftersom pedagogerna inte kan vara på flera ställen samtidigt. Artikeln har hög 

relevans för vår studie då analysen baseras på fyra dimensioner av pedagogisk kvalitet 

och Bronfenbrenners ekologiska teorier som vi kommer att utgå ifrån i vår undersökning.  

 

6. Teoretisk förankring   

6.1 Bronfenbrenners ekologiska systemteorier  

Vi har valt att utgå ifrån Rosenkvist (2014), Nilholm (2016) samt Williams, Sheridan och Pramling 

Samuelssons (2015a) tolkningar av Bronfenbrenners ekologiska systemteori. Urie Bronfenbrenner 

(1979) var en utvecklingspsykolog som såg vikt i och argumenterade för barnets utveckling i relation till 

olika system som barnet också är en del av. Han såg kommunikation och interaktion mellan människor 

som viktig och avgörande för lärande. Teorin bidrar till förståelse för olika samband och påverkan 

mellan läroplanens mål, policy, förskollärarens kompetens och deras sätt att se på barns lärande, 



 

 

13 

materiella resurser och hur förskollärare organiserar sin verksamhet för att skapa villkor för lärande och 

utveckling för barn utifrån läroplanens intentioner (2015a, s. 263).   

Bronfenbrenners (1979) utvecklingsekologiska teori visar på vikten av en god utvecklingsmiljö för 

barnets sociala och känslomässiga utveckling. Bronfenbrenner (1997) menar att mindre grupper skulle 

ge bättre förutsättningar för förskollärare att engagera sig samt få en mer ömsesidig interaktion med 

varje enskilt barn. Denna relation krävs för att kunna se till, möta, följa och styra barnet i sin inlärnings- 

och utvecklingsprocess (s. 392). 

 

Bronfenbrenners modell uppmärksammar faktorer som på olika sett påverkar barnets situation och 

utveckling. Han skiljer på de olika systemen: mikrosystem, mesosystem, ekosystem, makrosystemet 

samt kronosystemet (Nilholm 2016, s. 64–65). De förutsättningarna och villkor som beskrivs i makro, 

eko och mesosystemet och som därmed förändrar och påverkar mikrosystemet, är en aspekt som vi 

kommer att problematisera och analysera. Dessa fyra system kommer därför att bli huvudfokus i 

föreliggande studie. Systemen har olika betydelser i förhållande till vilken kontext barnet befinner sig i:  

  

                                                         (Figur 1) 

 

Mikrosystemet – Utgör det system som barnet är fysiskt närvarande i. Systemet består av relationer i 

barnets närmiljö såsom familj, förskola och kamrater. Här befinner sig individen i en miljö som är 

välbekant och som i denna uppsats riktar mest fokus till förskolan. I mikrosystemet ingår barnet och 

vuxna i olika nätverk där interaktioner och relationer påverkar samt skapar villkor för barnets utveckling 

och lärande. Nilholm (2016) refererar till Bronfenbrenner (1979) som senare adderade till en biologisk 

nivå som kopplades till mikrosystemet. Detta för att han såg biologi som viktigt för barns potentiella 

utveckling. Följaktligen kallas detta system ibland även för bio-ekologisk systemteori (s. 64–65).   

 

Krono

Makro

Eko

Meso

Mikro
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Mesosystemet – Detta system utgörs av de olika relationer som finns mellan mikrosystemen. Ett 

utvecklingssamtal i förskola är ett praktiskt exempel på detta (Nilholm 2016, s 64). Mesosystemet 

beskriver alltså relationerna som bildas mellan olika närmiljöer så som relationerna mellan individen 

och pedagogerna på förskolan (Rosenkvist 2014, s 28). Bronfenbrenner (1979) beskriver mesosystemet 

som en utvecklingspotential som förbättras där inställningar har betydelse: 

The developmental potential of mesosystem is enhanced to the extent that there exist indirect linkages 

between settings that encourage the growth of mutual trust, positive orientation, goal consensus, and 

a balance of power responsive to action in behalf of the developing person. (1979, s. 216)  

 

Ekosystemet – Ett system som påverkar barnet trots att barnet inte är närvarande. Föräldrars 

arbetsplatser är ett exempel på Bronfenbrenners (1979) beskrivning av ett ekosystem (Nilholm 2016, s 

64). Rosenkvist (2014) sätter denna term i samband med bostadsområde, inkomst och 

vänskapsrelationer. Hon menar också att kommunens utbud av förskolor och deras ekonomiska villkor 

är en aspekt (s. 28). Utifrån denna forskning kommer föreliggande studie, utifrån ekosystemet analysera 

och diskutera förskolan Havets egna riktmärken och Stockholms stads nyckeltal i förhållande till 

skolverkets läroplan.  

 

Makrosystemet – Detta system utgörs av en övergripande nivå med politik och lagar. I makrosystemet 

kan det handla om hur barnet påverkas vid låg och högkonjunktur och om politiska beslut påverkar 

läroplanen och därmed förskolans fortsatta utveckling (Nilholm 2016, s. 64–65). Utifrån denna 

forskning kommer observationer analyseras och diskuteras utifrån riktmärken som regeringen sätter.   

 

Kronosystemet – Detta system beskriver hur ovannämnda systemen förändras över tid. Rosenkvist 

(2014) hänvisar till Bronfenbrenner (1986) som menar att kronosystemet är väsentligt för att förstå hur 

barnets utveckling påverkas av alla system över tid (s. 28–29).   

 

Bronfenbrenners (1979) modell blir användbar då den uppmärksammar ett flertal faktorer som påverkar 

pedagogers relationsskapande för barns fortsatta utveckling och lärande (Nilholm 2016, s. 65). Dessa 

faktorer skapar villkor och begränsade förutsättningar för pedagoger att utföra sitt arbete som ska stå i 

relation till skolverkets läroplan. Förskolan Havet har vissa begränsningar som kommer att undersökas 

lite extra.  

 

6.2 Det sociokulturella perspektivet    

Lev S. Vygotskij är grundaren av det sociokulturella perspektivet och beskriver det sociala samspelet 

som den mest betydande faktorn för utveckling och lärande (Mårdsjö Olsson 2010, s. 111). Ett socialt 
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samspel innebär att två eller flera parter interagerar med varandra. I samspelet är språket viktigt, både 

det verbala och icke verbala (Benn 2003, s. 118–119). Vårt språk blir länken mellan vår inre- och yttre 

kommunikation, det vill säga våra tankar och kommunikationen som sker med andra. Genom 

kommunikation med andra får vi uttrycka våra tankar och på så sätt fullbordas tankarnas innehåll och 

dess betydelse. Betydelsen blir ett verktyg när vi ska reflektera över ny information och skapa en 

förståelse för vår omvärld (Mårdsjö 2010, s. 111).   

 

Vidare menar Benn (2003) att språk och kommunikation kan ses på olika sätt, som monolog eller dialog. 

Hon menar att en monolog kan beskrivas som en linjär process, det vill säga att ett meddelande kodas 

och skickas av sändaren och tas emot av mottagaren som avkodar meddelandet. En dialog sker genom 

ett samtal med en eller flera andra och kan beskrivas som en strävan att ta del av varandras erfarenheter. 

Det är dialogen som behövs i lärandesituationer eftersom samtal med barnen, reflektion och observation 

kan hjälpa oss att skapa en förståelse för barn och var i utvecklingen de ligger (s. 118–119). Detta ger 

möjlighet till att stödja och utmana barnen så att de kan utvecklas ett steg till. För att kunna se vad 

barnet ligger i sin utvecklingsprocess behöver pedagogen uppmärksamma barnet i förhållande till den 

närmaste utvecklingszonen. Vygotskij (1978) definierar den närmaste utvecklingszonen som avståndet 

mellan det som barnet förmår klara av på egen hand och det som barnet klara av med stöd av en vuxen. 

Genom kommunikativt stöd hjälper man barnet framåt i sin utveckling. Vygotskij (1978) menade även 

att vi människor formas som sociokulturella individer genom att våra tidigare erfarenheter utgör en bas 

för vårt fortsatta tänkande. Detta gör oss till sociokulturella människor då vi använder tidigare 

erfarenheter av hur man agerar i sociala situationer (Säljö 2011, s. 167, 174). 

 

Det sociokulturella perspektivet betonar vikten av det sociala samspelet för utveckling och lärande, 

vilket i sin tur betyder att barnen behöver ha ett gott samspel med pedagogerna för att utvecklas. Det är 

viktigt att barn och pedagog har en god relation för att pedagogerna ska kunna stödja och utmana barnen 

utifrån deras utvecklingsnivå. Utan ett gott samspel kan en relation bli svår att skapa och det blir även 

svårt att veta vart barnet ligger i sin utvecklingsprocess.   

 

7. Metod  

Vi har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie med observationer och intervjuer då Patel och 

Davidson (2003) menar att hermeneutiken står för den kvalitativa förståelsen, vilket innebär att 

forskarrollen är subjektiv, alltså mer personlig och närvarande (s. 29). De personer vi möter väljer vi att 

starta en interaktion med och en relation till för att sedan kunna tolka annat än bara det verbala, 
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exempelvis gester och kroppsspråk. En hermeneutisk ansats valdes då vi vill få en mer djupgående och 

bredare bild av vårt ämne. Med detta synsätt vill vi förstå pedagogernas tidigare erfarenheter, intentioner 

och ageranden utifrån deras barnsyn och normer. Studien har även kvantitativa inslag eftersom att 

enkäten och spontana samtal sammanställts genom cirkel- och stapeldiagram. Enkäterna som 

pedagogerna fyllt i är sluten och har därför inte kunnat ge förklaringar till varför de fyllt i som de gjorde. 

Studien har också en etnografisk ansats då Roos (2011) menar att etnografi strävar efter ett 

inifrånperspektiv genom att forskaren befinner sig bland de man undersöker. Forskaren tar då del av 

andras liv och vardag. En etnografisk studie är längre än vad vi tillåts för i vårt examensarbete. Därav 

har studien en etnografisk ansats där inspiration hämtats (s. 46–49). 

 

Samtal och diskussion kring hur vi som bäst kan svara på våra forskningsfrågor har lett till att vi 

beslutade att fokusera på en enskild förskola. Mer specifikt, undersöker vi en avdelning bestående av 45 

barn och 7 pedagoger. I observationerna kommer även spontana samtal med barnen att äga rum för att 

studera ett barns perspektiv, då vi anser att deras perspektiv är viktigt för studiens resultat. En enkät 

tillkom där vi lät två pedagoger, Charlie och Amanda fylla i hur mycket de uppmärksammat barnen i 

grupp Gäddan. Syftet med denna enkät var att få fram resultat utifrån ett vuxenperspektiv 

 

Vi tog kontakt med förskolan Havets biträdande chef via mail där vi beskrev studiens syfte och varför vi 

var intresserade av just deras vardag. Hennes bemötande var positivt då hon var intresserad av vårt val 

av ämne. Hon välkomnade oss till förskolan några dagar innan start för att vi skulle få tid till att 

presentera oss för samtliga pedagoger och berätta för dem lite mer ingående om vår studie. Vi fick 

information om alla uppdelade grupper via mail för att utifrån detta välja en grupp att studera. Utifrån 

ålder och antal barn per pedagog beslutade vi oss till slut för grupp Gäddan som består av 7 barn per 

pedagog. Vilket enligt vår definition är en stor barngrupp. Nästa steg var att bekanta oss med Charlie 

och Amanda som under studiens gång varit väldigt tillmötesgående och generösa med deras dyrbara tid. 

Vi har tagit del av deras vardagliga rutiner såsom samling, utflykter, matsituationer, läsvila samt den fria 

leken.   

 

Pedagogernas uppdelning av barnen valde vi att använda till vår fördel i syfte att jämföra 

gruppkonstellationerna samtidigt som vi ville få en sådan rättvis bild av förskolans vardag som möjligt. 

Dessa gruppindelningar har visat på stor betydelse eftersom barnens förutsättningar ständigt ändrats 

beroende på gruppstorlek, miljö och yta. Detta gör det därför möjligt för oss att jämföra barnens 

förutsättningar för lärande och utveckling när hela avdelningen är samlad och när de är uppdelade.  
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7. 1 Vår fördelning av arbetet  

Vi har fördelat arbetet genom att var och en enskilt antecknar vid observationer och att vi därefter 

analyserade bådas anteckningar tillsammans. Vid intervjutillfällena har en antecknat och en ansvarat 

föra att intervjun går framåt för att sedan byta roller då vi intervjuat vid två tillfällen med två olika 

pedagoger. Vid de spontana samtalen med barn har vi båda tagit på oss rollen att prata med barnen då 

inga anteckningar behövts. Vi har alltså inte delat upp ansvaret att föra samtalet framåt vid dessa samtal 

då vi spelat in samtalen och istället tillsammans tagit på oss ansvaret att få barnen bekväma. Vad 

gällande skrivprocessen har vi skrivit tillsammans och ibland delat upp vissa stycken. När någon av oss 

haft svårigheter med formuleringar har vi vid dessa tillfällen bytt uppgift då vi upplevt att en text ibland 

behöver ses i den andres perspektiv. På detta sätt har vi eftersträvat en bredare tolkning av resultatet, det 

vill säga att de reflekterar en samstämmig tolkning av vår analys. Transkribering och sammanställning 

av intervju, enkät och spontana samtal har vi fördelat lika. Ständig dialog och diskussion om det 

observerande har pågått under hela undersökningen.  

 

7.2 Urval 

Från början tänkte vi intervjua alla de sju pedagoger på avdelningen men med hänsyn till arbetets 

begränsade tidsutrymme, valde vi att intervjua ett urval av avdelningens sju pedagoger. Vi insåg ganska 

snabbt att det varken fanns tid eller resurs för att genomföra vår plan och därför valde vi att intervjua två 

pedagoger och att främst observera en grupp bestående av 14 barn. Löfdahl, Hjalmarsson, Franzén 

(2014) menar att förskollärarstudenter oftast inte har nog med tid eller resurser för att genomföra en 

undersökning som täcker hela sitt valda undersökningsområde, vilket vi upplevde i och med att vår 

undersökningstid är begränsad. I relation till vår definition av vad en stor barngrupp är blev grupp 

Gäddan mest relevant att undersöka (s. 46–47).   

 

7.3 Intervju 

I intervjun uteslöt vi standardiserade frågor för att istället använda öppna frågor som leder till 

djupgående samtal. Detta för att få bredare svar och dessutom för att kunna tolka den intervjuade 

personen på bästa sätt. Vår intervjuform blev en kvalitativ och konstruktivistiskt orienterad intervju. 

Detta innebär att den personen som blir intervjuad skapar mening i interaktion med forskaren. Syftet 

med denna intervjuform blir att vi som forskare kan göra tolkningar av det som sägs (Ahrne, Svensson, 

2011, s. 40). Intervjun skedde i ett lugnt och tyst rum då alla barnen befann sig på gården. Detta gav oss 

full möjlighet att fokusera på intervjun då inga störningsmoment fanns. Intervjuerna skedde den femte 

dagen av vår vistelse på förskolan, vilket var en måndag. Att intervjua pedagogerna vid denna tidpunkt 
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har i efterhand visat sig vara nyttigt och till vår fördel då vi redan hunnit bekantat oss med pedagogerna 

och barnen. Vi har kunnat relatera till vissa beskrivande händelser vid intervjutillfället då vi observerat 

några av dessa. Vanligtvis är hela avdelningen samlad på måndagar och alla pedagoger hjälps åt. Därför 

hjälptes även alla pedagoger åt under dessa intervjutillfällen vilket gjorde att vi kunde sitta i lugn och ro. 

Intervjun bestod av elva frågor samt spontana följdfrågor gällande relationsskapande, utveckling och 

lärande (se bilaga 1). Intervjun med Amanda varade 47:09 minuter och intervjun med Charlie varade 

47:25 minuter. Vi båda två medverkade vid intervjutillfällena då en av oss genomförde intervjun och 

förde den framåt samtidigt som den andra koncentrerade sig på att anteckna och att följa upp spår. I och 

med detta hade den intervjuade endast en att fokusera på. Dock flikade den andra in med en följdfråga, 

vid ett fåtal tillfällen.  

 

Med tillåtelse från både Amanda och Charlie fick vi använda våra mobiltelefoner för att spela in 

samtalet. Ahrne och Svensson (2011) påpekar att oavsett inspelningsteknik, är det lämpligt att 

kombinera både anteckningar och inspelning (s. 52–53). Genom inspelningar har vi även minimerat 

risken att missa något som sagts under intervjuerna. Efter intervjutillfällena har vi transkriberat 

anteckningsmaterialet. Vi valde att själva transkribera materialet då Ahrne & Svensson (2011) menar att 

detta blir till forskarens fördel då man redan lärt känna sitt eget material och kan inleda tolkningsarbetet 

under själva skrivandet och avlyssnandet. Av etiska skäl valde vi från början fingerade namn åt 

pedagogerna så att vi blir bekväma med och vänjer oss vid dessa namn (s. 54).  

 

7.4 Observation 

Vi utgår i våra observationer från ett kvalitativt och fenomenologiskt perspektiv där vi tolkar det vi ser. 

Här är det människan som är subjektet och som upplever. Detta innebär att vi går in i ett jag-perspektiv 

(Brinkkjaer och Høyen, 2013, s. 69). För oss handlar detta om en fördomsfri inställning där tidigare 

erfarenheter och föreställningar läggs åt sidan. Vi kommer att eftersträva öppenhet för alla första intryck 

vi får. Syftet med denna metod är att vi som förskollärarstudenter utmanas i att skapa nya känslor, 

förståelse, uppmärksamhet samt nya idéer.  

 

Eftersom vi tagit avstamp i ett fenomenologiskt perspektiv har vi valt bort den icke deltagande 

observationsformen då barngruppen lätt kan bli betraktad som undersökningsobjekt. Eftersom vi också 

ska genomföra spontana samtal med barnen under vår observation blir denna avgränsning rationell. 

Dock kommer vi inte att vara aktiva i alla aktiviteter då vi behöver anteckna och ibland skapa egna 

samtal med en mindre grupp barn. Löfdahl, Hjalmarsson och Franzén (2014) beskriver skillnaden på 

strukturerade och ostrukturerade observationer. Vi kommer att avväga användandet av strukturerade 
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observationer då forskaren i förväg har definierat kategorier som sedan bockas av. Vi riktar in oss på 

ostrukturerade observationer då allt relevant noteras som intressant och som har med ämnet att göra (s. 

62).    

Innan vi påbörjat vår undersökning funderade vi över vilken anteckningsform som var smidigast. Vi 

valde bort att skriva på papper eftersom att det tar lång tid och för att det kan vara svårt i olika 

utemiljöer. Vi valde därför att skriva på mobilen som har en anteckningsfunktion. Mobilen var lätt att ha 

med sig och väldigt snabb att skriva på. Däremot diskuterade vi hur det kan uppfattas att använda 

mobiltelefonen på förskolan. Vi var därför noga med att berätta för pedagogerna och för barnen att vi 

använder mobilerna för att anteckna och ingenting annat.   

 

Vi utgick från sju punkter och ett gemensamt perspektiv (se bilaga 6). Genom den smidiga 

anteckningsmöjligheten antecknade vi ofta och mycket. Vi försökte att vara noga med att så tydligt som 

möjligt beskriva det vi observerat och ibland gå iväg från gruppen för att diskutera med varandra i syfte 

att inte glömma bort det som precis iakttagits och för att bolla idéer om relevans i förhållande till ämne 

och teori. Observationsanteckningarna kategoriserades sedan utifrån: strategier/förhållningssätt, 

pedagogernas kompetens, gruppens storlek/sammansättning av grupp, miljö/yta och relationer, lärande 

och- utveckling. Vissa specifika situationer kunde omfamna flera kategorier. Vi noterade viktiga 

exempel och samlade ihop dem i en egen grupp. Nästa kategorisering var: helgrupp – inne och ute, 

grupp Gäddan - inne och ute. Vi kom fram till totalt sex olika situationer som ansågs mest relevanta att 

analysera för att få svar på våra frågeställningar och syfte. Två exempel i helgrupp, ute och inne som 

synliggör ett barns känslor och ett annat barn som inte blir uppmärksammad. Sedan valdes fyra andra 

exempel ut ur grupp Gäddan som synliggör pedagogernas strategier, förhållningsätt samt hur barnens 

lärande och utveckling kan påverkas av sammansättning av grupp. Observationerna kommer i denna 

studie att vara huvudfokus. Intervjuerna, enkäterna och de spontana samtalen kommer endast att 

framställas som komplement i syfte att förstärka viktiga aspekter i analys och diskussion.  

 

7.5 Spontana samtal med barn  

Under observationens gång har vi genomfört spontana samtal med barnen som innebär att vi på ett 

intervjuliknande sätt har samtalat med dem angående deras relationer till pedagogerna. För att forska 

kring barnets verklighet måste vi utgå från ett barns perspektiv. Syftet med de spontana samtalen var att 

utifrån ett barns perspektiv få veta om barnen har en god relation till pedagogerna samt om barnen 

känner sig trygga med dem. Vi var även nyfikna på om barnen tycker att pedagogerna finns närvarande 

när de behöver dem. 
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Vi valde att genomföra spontana samtal där barnen befann sig då vi inte ville separera dem från 

resterande barngrupp och för att barnen skulle känna sig bekväma, vilket Ahrne och Svensson (2011) 

belyser vikten i (s. 45–51). Vi ville alltså undvika att barnen skulle känna obehag genom att sitta i enrum 

med två människor som de inte känner. Vi ville inte heller att barnen skulle känna sig tvingade att prata 

med oss då detta kan påverka samtalets resultat. Dock fick vi uppleva nackdelen med att ha spontana 

samtal med barnen i närheten av resterande barngrupp då det innebar många störningsmoment. Flera av 

barnens kamrater blev nyfikna på vad vi gjorde och ville därför också komma till platsen. Detta bidrog 

ibland till att vi tappade fokus och därför valde vi sedan att byta strategi. I kommande försök frågade vi 

barnen om det var okej att vi satte oss ned på en lugnare plats, just för att undgå alternativa 

störningsmoment. Vi utgick från de etiska riktlinjerna genom att informera både barnen och deras 

föräldrar om studien samt be om deras samtycke (se bilaga 3). Vi berättade också för barnen att de 

skyddades av anonymitet och att de har rätt att avbryta samtalet när de vill (Patel och Davidson, 2011, s. 

62).   

 

Att använda sig av samma språk och gester som barnen gör att de inte blir hämmade i sina svar, istället 

skapas en större förståelse för frågorna och det blir enklare att besvara dem (Patel och Davidson, 2011, 

s. 82). Vi försökte att använda ett enklare språk med barnen för att de lättare skulle förstå oss. I de två 

första spontana samtalen märkte vi att barnen hade svårt att förstå begreppet "pedagog" och därför 

började vi istället att använda ordet "fröken". Direkt märktes en skillnad i deras förståelse. Vidare 

upplevde vi att när det var diverse störningsmoment och när barnen inte riktigt förstod våra frågor 

började de prata om något helt annat än vårt ämne. Vi försökte då få tillbaka deras fokus. Vid 

sammanställning av de spontana samtalen har vi tagit hänsyn till detta genom att beräkna ett oklart svar 

som ”bortfall”. Vi fick tid att ha spontana samtal med totalt 8 barn av 14 i grupp Gäddan. I ett samtal 

valde vi att avbryta då vi upplevde att barnet kände sig obekväm. Följaktligen består de materialet av 

spontana samtal med 7 barn som bidragit till många reflekterande tankar.  

 

7.6 Enkät 

Vi konstruerade en enkät, en så kallad barometer (se bilaga 2), där pedagogerna ombads att fylla i ett av 

tre alternativ: glad gubbe (mer uppmärksammad), mellan gubbe (mindre uppmärksammad) och ledsen 

gubbe (inte uppmärksammad). Enkäten är sluten och vi valde att utforma den så för att få tydliga svar på 

våra frågor. Det är lätt att sammanställa svaren och jämföra dem med annat material (Löfdahl, 

Hjalmarsson och Franzén 2014, s. 159). Nackdelen med vår enkät är att vi inte får några förklaringar till 

varför pedagogerna kryssade i ett visst alternativ. Vår grundtanke är att vi genom observation, intervju, 

spontana samtal och enkät får en helhetsbild då metoderna kompletterar varandra.  
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Syftet med enkäten är att undersöka vad pedagogerna på avdelningen har för relation med barnen och 

om de uppmärksammar något barn mer än någon annan. Syftet var även att kunna jämföra hur mycket 

uppmärksamhet pedagogerna ger barnen när barnen är uppdelade och är i helgrupp. Efter varje 

arbetsdag fick pedagogerna pricka i varje enskilt barn på en skala som visar hur mycket de 

uppmärksammat barnet under dagen. För att sammanställa enkäterna skapades två diagram i Mac 

Book Air funktionen "Numbers". En dag föll i glömska i Amandas enkät. Detta har vi haft i åtanke när 

vi analyserat diagrammen.   

 

7.7 Etiska aspekter  

I vår studie har vi utgått från de fyra olika forskningsetiska principerna som utgör riktlinjer för forskaren 

vid hens planering av projekt. Eftersom problem kan förekomma har principerna mer getts karaktär av 

vägvisare än reglerade föreskrifter. Vi har använt oss av vetenskapsrådets forskningsetiska principer: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

kräver att forskaren skall informera undersökningsdeltagarna om deras eventuella medverkan i projektet 

samt under vilka villkor de deltar i projektet. Här informeras deltagarna om att de är frivilligt och att de 

har rätt att avbryta när de vill (se bilaga 4). I samtyckeskravet skall forskaren ha inhämtat 

undersökningsdeltagares samtycke (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7–14). Vi har inhämtat ett samtyckesbrev 

från Södertörns Högskola och omformulerat stycket där vi informerat om syftet med spontana samtal (se 

bilaga 5). Inom samtyckeskravet krävs det också att tillgodose en deltagares vilja att radera 

forskningsmaterial. Vi har gett Amanda och Charlie tillåtelse att läsa igenom sina intervjusvar och 

därmed valmöjligheten att omformulera sina svar.   

 

Konfidentialitetskravet reglerar att alla uppgifter som är identifierbara skall antecknas, lagras och sedan 

avrapporteras så att utomstående omöjligt ska kunna känna igen eller komma åt uppgifterna. Vi har 

använt uppgifter om pedagoger och barn enbart för att kunna se mönster. Inget identifierbart material 

kommer att nämnas i denna studie. Detta sammanfaller delvis med nyttjandekravet då inget insamlat 

material får användas eller utlånas för annat än vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet 2002, s. 7–14).   

Vi har visat respekt och tolerans till alla pedagoger, barn och föräldrar genom att i förväg informera om 

vad som skulle studeras (se bilaga 4) och sedan mer ingående vad studiens syfte är. Informanterna, som 

i det här fallet är alla som verkar inom förskolan Havet, informerades och garanterades om anonymitet. 

Namn, platser, identitetsbara uppgifter samt olika händelsesekvenser har också anonymiserats eller bytts 

ut. Efter att alla informanter tagit del av denna information har de kunnat medge eller komma med 
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invändningar eller eventuella frågor då vi uppgett våra kontaktuppgifter.  

 

8. Resultatanalys  

8.1 Enkät  

Nedan kommer Amandas och Charlies enkäter redovisas. Syftet med enkäterna var att kunna avgöra 

om pedagogerna uppmärksammar varje enskilt barn samt se skillnad på när avdelningen är uppdelad och 

är samlad. Resultatet i enkäten baseras på pedagogernas svar under tio arbetsdagar. Diagrammet utläses 

på följande vis. Grön pelare står för "mer uppmärksammad", vilket betyder att pedagogen har 

uppmärksammat, spenderat mycket tid och haft ett mer personligt samtal med barnet. Blå pelare står för 

"mindre uppmärksammad" som betyder att pedagogerna sett barnet, spenderat lite tid med barnet och 

haft något samtal med barnet under dagen. Mörkblå pelare står för bortfall, vilket betyder att någon har 

varit sjuk, ledig eller om pedagogerna har glömt att fylla i sin enkät den dagen. Pedagogerna hade också 

ett tredje alternativ, "inte uppmärksammad" som innebär att pedagogen inte spenderat så mycket tid med 

barnet, inte haft några samtal utöver tillsägelser eller korta meningar. Dock har ingen av pedagogerna 

valt detta alternativ. B står för barn i enkäten nedan.  

 

8.1.1 Charlies enkät: 
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Charlies enkät visar 85,7 % mer uppmärksammad, 9,3 % mindre uppmärksammad och 5 % bortfall. På 

måndagar, tisdagar, onsdagar och torsdagar är dagar då Charlie bedömer att hon uppmärksammar 

barnen som mest. Måndagar och fredagar är dagar då avdelningen är samlad och pedagogerna har då 45 

barn totalt att ta hand om. Trots detta har Charlie svarat ”mer uppmärksammad” på alla barnen på de två 

måndagarna hon svarat på vår enkät. Fredagar är dagar då Charlie har hand om ledningsgruppen på 

förmiddagarna samt har reflektionstid tillsammans med Amanda 1,5 timme på eftermiddagarna. I 

Charlies fall är det fredagarna som några fler barn tilldelats mindre uppmärksamhet. Resultatet 

visar att Charlie tycker att hon trots antal barn att förhålla sig till på måndagarna, uppmärksammat 

barnen, spenderat tid och pratat med dem. På måndagar och fredagar har Charlie svarat 85 % mer 

uppmärksammad och 15 % mindre uppmärksammad. Resultatet i Charlies enkät visar att Charlie 

bedömer att hon uppmärksammar 3 av 14 barn mindre än resten av barnen i grupp Gäddan.   

 

8.1.2 Amandas enkät: 
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Amandas enkät visar 67 % mer uppmärksammad, 18 % mindre uppmärksammad och 15 % bortfall. 

Amandas enkät visar att Amanda bedömer att hon uppmärksammar barnen som mest på tisdagar, 

onsdagar och torsdagar då enstaka ”mindre uppmärksammad” tilldelats. Dessa dagar har pedagogerna 

endast hand om grupp Gäddan. Skillnaden på Amandas svar och Charlies är att på måndagar och 

fredagar har Amanda svarat mer än hälften så många ”mindre uppmärksammad” än Charlie. Det är 

intressant att tillägga att Amanda är mer närvarande med barnen än Charlie är på fredagarna. Här tas inte 

hänsyn till att Amanda glömde att fylla i en dag, då detta var på en torsdag. Amandas resultat visar att 

hon menar att hon på tisdagar, onsdagar och torsdagar uppmärksammar och tillbringar mycket tid med 

samt samtalar med barnen. På måndagar och fredagar menar Amanda att hon har uppmärksammat mer 

och ibland uppmärksammat mindre, tillbringat mycket och ibland mindre tid. På måndagarna och 

fredagarna har Amanda svarat 62 % glada gubbar och 38 % mellan gubbar. Som nämnts ovan har syftet 

med enkäten varit att hitta mönster i pedagogernas uppmärksamhet gentemot barnen. Resultatet visar att 

Amanda uppmärksammar 2 barn mer än resterande 14 barn i grupp Gäddan.  

 

8.2 Spontana samtal  

De spontana samtalen baseras på sex grundfrågor med koppling till förskolans läroplan och förskolans 

uppdrag. I läroplanen står det att "förskolan ska lägga en grund för livslångt lärande. Verksamheten ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar" (Lpfö 98 rev 2016a, s. 5). Syftet med de spontana 

samtalen var att utifrån ett barns perspektiv ta reda på om barnen har en god relation till pedagogerna, 

för att förebygga en bra grund för livslångt lärande. Syftet var även att ta reda på om barnen tycker att 

pedagogerna är närvarande när de behöver dem, för att känna trygghet i verksamheten.  

Våra grundfrågor är följande:  
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1. Till vilken pedagog går du till när du är ledsen, när någon är dum eller när du och kompisarna 

bråkar?  

2. Vad gör fröknarna när du/ni leker? 

3. Brukar fröknarna vara med er och leka? 

4. Får du alltid hjälp när du ber om det?  

5. Känner du alla fröknar på förskolan? Vad heter de? 

6. Lyssnar fröknarna och kompisarna på dig på samlingarna? 

 

Nedan presenteras grundfrågorna samt dess svar och varje fråga representerar ett cirkeldiagram. I en del 

av diagrammen beskrivs barnets svar på följdfrågor då detta varit relevant för resultatet. Vi beskriver 

även hur deras svar kan ha påverkats av hur frågan ställdes och våra tolkningar av deras svar 

presenteras. 

 

Fråga 1. Till vilken pedagog går du till när du är ledsen, när någon är dum eller när du och 

kompisarna bråkar?  

 

 

 

 

5 av 7 barn nämner att det går till både Amanda och Charlie när någon är ledsen eller om någon är dum 

mot dem. 1 av 7 barn nämner Charlie och 1 av 7 barn nämner Amanda i första hand. Vi tolkar detta som 

att ett av barnen hellre går till Charlie medan det andra barnet hellre går till Amanda, vilket kan bero på 

att barnen relationsmässigt ligger Charlie och Amanda olika nära. Resten av barnen går till båda 

pedagogerna när de är ledsna, vilket vi tolkar som att de har en lika god relation till båda pedagogerna. 

Ingen av resterande pedagogerna på avdelningen nämns. Detta kan ha att göra med hur vi ställde frågan 

eller om barnen behövde bli påminda om att de har alla sju pedagogerna på avdelningen att välja i 

mellan. Vi valde att inte påminna barnen om de andra pedagogernas namn för att inte påverka deras 
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svar. Resultatet visar på att barnen går till både Amanda och Charlie när något har inträffat. Vilket, 

utifrån vår tolkning tyder på att barnen vi frågat visar trygghet hos båda pedagogerna. 

 

Fråga 2. Vad gör fröknarna när du/ni leker? 

 

 

När vi frågar barnen vad pedagogerna brukar göra när de leker svarar 5 av 7 barn att de pratar med andra 

fröknar. 1 av 7 barn berättar att pedagogerna ger tillsägelser under tiden som barnen leker och 1 av 7 

barn berättar att de tittar på medan barnen leker. Resultatet visar att mer än hälften av barnen tycker att 

pedagogerna pratar med varandra under tiden barnen har fri lek.  

 

Fråga 3. Brukar fröknarna vara med er och leka? 

 

 

 

4 av 7 barn har svarat att pedagogerna är med och leker ibland. 2 av 7 barn säger att fröknarna inte alls 

är med och leker och 1 av 7 barn har svarat att bara en pedagog leker med hen. Viktigt att tillägga är att 

denna pedagog inte är Amanda eller Charlie utan det är en pedagog från en annan grupp, vilket visar på 

relationer till andra pedagoger på avdelningen.  
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Fråga 4. Får du alltid hjälp när du ber om det?   

 

 

 

 

 

 

 

 

6 av 7 barn tycker att de får hjälp när de ber om det. 1 av 7 barn svarade att hen inte får hjälp och 

anledningen till detta var att hen tror att pedagogerna inte ser när hen behöver hjälp då pedagogerna står 

för långt bort. Vi tolkar det som att pedagogerna inte alltid har möjlighet att vara nära alla barn och på 

grund av det finns det ingen tillgänglig pedagog som kan hjälpa detta barn när hen behöver. Denna 

tolkning är baserad på följdfrågor som återkom då barnen förklarar att de ofta hjälper sin kompis när hen 

slagit sig. Barnen tycks här ofta hjälpa varandra innan de ber om hjälp av en vuxen. Detta kan bero på 

att pedagogerna är för långt bort. Tolkningen är även baserad på barnens tidigare svar i cirkeldiagram 2, 

där 5 av 7 barn menar att pedagogerna ofta pratar med varandra när de leker. Resultatet visar att mer än 

hälften av barnen får hjälp när de ber om det, även av sina kamrater. 

 

Fråga 5. Känner du alla fröknar på förskolan? Vad heter de?   

 

 

 

När vi frågade barnen om de känner alla pedagogerna på avdelningen bad vi dem också att nämna 

pedagogernas namn, för att få mer trovärdighet i deras svar. 3 av 7 barn nämnde sex pedagoger på 

avdelningen. 3 av 7 barn nämnde fem pedagoger på avdelningen och 1 av 7 barn nämnde fyra pedagoger 
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på avdelningen. Resultatet visar att barnen har god kännedom om vilka pedagoger som finns på 

avdelningen och de verkar känna mer än hälften av pedagogerna.  

 

Fråga 6. Lyssnar fröknarna och kompisarna på dig på samlingarna?  

7 av 7 barn tycker att pedagogerna lyssnar på dem när de har någonting att säga på samlingarna. Två av 

dessa tillägger att de blir lyssnade på när de räcker upp handen. Resultatet visar att barnen tycker att de 

blir lyssnade på trots den stora barngruppen i grupp Gäddan.  

 

8.3 Observation  

I denna del kommer sex olika observationsexempel att presenteras och analyseras, två i helgrupp och 

fyra i grupp Gäddan. Vidare kommer även några resultat från enkät, spontana samtal och intervju att 

presenteras och analyseras som ett komplement till observationsexemplen.  

 

8.3.1 Helgrupp  
8.3.1.1 Exempel 1 – Axel slår sig   

Det är fredag förmiddag och vi är ute på gården för att observera hur 4 pedagoger har ansvar för 37 

barn, motsvarande ca 9 barn per pedagog. Avdelningen är vanligtvis 45 barn totalt. I observationen 

nedan är det 1 barn som fattas och resterande 8 barn är sjuka.  

 
Amanda går in med ett barn som behöver kissa. Det ska nu vara 3 pedagoger, varav en är utom synhåll. Två 

pedagoger står en bit bort. Jag är vid "centrum” av gården när jag hör någon gråta bakom en buske. Jag 

väntar en stund för att se om någon pedagog uppmärksammar detta. När ingen pedagog hör barnet går istället 

jag fram och lyfter upp Axel som nu gråter hejdlöst. Jag gå närmare de andra pedagogerna för att de ska "ta 

över". Jag tänker att det inte är mitt ansvar. Pedagogerna hör och ser mig och kommer mot mitt håll, men de 

tar inte över. Jag får här uppfattningen av att de låter mig ta hand om Axel, då det kanske ser ut som att jag 

har kontroll över läget. En av pedagogerna frågar vad som hände. Medan jag har Axel i knät berättar jag att 

han snubblade. Amanda kommer nu ut igen från förskolan med barnet som skulle gå på toaletten och jag 

berättar vad som har hänt. Jag berättar också att Axel eventuellt kommer att få en bula i pannan.   
Amanda: "Fick han något sår?" Frågar hon då.   
"Nej" säger jag och drar upp mössan för att visa.   
Amanda: "Okej, för om han får ett sår måste vi tvätta det direkt. (här har en del strukits i anteckningarna på 

grund av de etiska aspekterna)".  

  

Jag och min skrivpartner samlas för att diskutera situationen. Om jag inte varit närvarande och Axel ej blivit 

uppmärksammad och fått ett sår, kunde situationen ha sett annorlunda ut. Vid detta tillfälle är den tredje 

pedagogen fortfarande frånvarande och jag frågar vart hen tog vägen. Amanda berättar då att hen är inomhus 

och förbereder sångsamlingen.   
(Fältanteckningar 6/10 - 17)  
 

Som nämnts i observationstillfället var Amanda inomhus med ett barn när incidenten med Axel ägde 

rum. En annan pedagog befann sig också inomhus för att förbereda sångsamlingen. Här återstår 2 

pedagoger med ansvar för 37 barn, vilket motsvarar 18,5 barn per pedagog. Här måste tilläggas att 

Amanda har extra uppsyn kring ett annat barn i grupp Gäddan då detta barn kräver extra omsorg. Det 
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måste också tilläggas att den biträdande chefens riktmärken har brutits i och med att det är fler barn än 7 

barn per pedagog. I denna situation är proportionerna 37 barn på 4 pedagoger, vilket motsvarar 9 barn 

per pedagog. Därmed riktar vi kritik mot förskolan Havets och inte mot Stockholms stads 

rekommenderande nyckeltal. 

 

I exemplet påverkas Axel av förskolekvalitén, så som gruppens storlek och den biträdande chefens 

sammansättning av den.  Bronfenbrenner (1979) menar att den fysiska miljön antingen begränsar eller 

skapar tillfällen till interaktion med vuxna, vilket innebär att barn ges olika förutsättningar till 

utveckling och lärande beroende på den fysiska miljön (s. 143). I detta exempel begränsar den fysiska 

miljön Axel till interaktion med en vuxen. I förhållande till barngruppens storlek och sammansättning av 

den är förskolegården för stor, då förskolan Havets nyckeltal är 10 kvm2/1 barn och denna gård är 1507 

kvm2, motsvarande 40 kvm2/1barn. Axel står i kontext med mikrosystemet som påverkats av eko- och 

makrosystemet där förskolan Havets riktmärken avgör barnets trygghet och trivsel. Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelsson (2014) intervjuar förskollärare i sin artikel som menar att det är omöjligt att se 

varje barn och att ha en daglig dialog med dem när antalet i grupp är för stort. De hjälper ofta de barn 

som ber om det och därför finns det risk för att de äldre barnen hamnar i glömska då de är mer 

självgående:   

 

Teachers associate a lack of time and various kinds of restrictions with a large number of children in 

a group. They explain that it is impossible to see each child and to have a daily contact with all of the 

children. They often help the ones who ask for it, and it is mostly the older children who tend to be neglected 

when the younger ones need attention (s. 386-387).  

 

Ovan kan vi se att detta också stämmer med hur pedagogerna på förskolan Havet förhåller sig till den 

stora barngruppen. Orsaken till att pedagogerna inte hör och ser Axel är att barngruppen generellt är för 

stor, och att en pedagogs uppmärksamhet ges till det barn som har bett om hjälp, i det här fallet det barn 

som behövde hjälp av Amanda med att gå på toaletten. Vid intervju om ämnet frågade vi Amanda om 

det finns någon speciell situation med brist på tid för relationsskapande med barnen. Vi får då till svar:  

 

När vi är så många, när alla barnen är samlade. Då känns det som att man bara går omkring... och då hinner 

man ju inte ens prata med några barn. Vid de stunderna känns det mer som att jag går runt och ger 

tillsägelser till barnen (Amanda, 9/10–17). 

 

I skolverkets (2016b) rapport framkommer det att barnen får mindre kontakt med vuxna när stora 

barngrupper är samlade. Barnen rör sig ofta på olika avstånd och ingår därmed i skilda grupper. Här får 

barnen mer barnrelationer än vuxenrelationer. Rapporten visar också på att barngrupper, som under en 
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stor del av dagen är samlade, skapar sämre villkor för barnens lärande (s. 11–19). Detta bekräftar också 

Amandas uttalande om att hon inte hinner prata med några av barnen när barngruppen är samlad. 

Amandas enkätsvar visar även på att hon bedömer att hon uppmärksammat barnen mindre på måndagar 

och fredagar. På fredagarna visar också Charlies enkät att hon bedömer att hon uppmärksammat barnen 

mindre. Detta förklarar även barnens svar om vad pedagogerna gör när de leker då 5 av 7 barn menar 

att pedagogerna pratar med varandra när de har fri lek.  

 

Exemplet visar även att relationskapandet med de barn som inte ber om hjälp påverkas då de barn som 

behöver och ber om hjälp får mer uppmärksamhet. I intervju med Charlie framkommer det att hon är 

medveten om detta:  

 

De kanske inte visar behovet men det är viktigt att vi uppmärksammar även de barnen. För vissa barn får 

otroligt mycket och jag tänkte att det var som det jag skrev i kontaktbarometern och det är faktiskt de barnen 

som själva kommer och sen får jag jobba med de barnen som inte kommer. Så det är bra att göra den där 

kontaktbarometern vi har fått från er, för att kolla själva så att det inte går för lång tid liksom (Charlie, 9/10–

17). 

 

I varje situation där ett barn tillskrivs ansvar för relationskapande till vuxna blir resultatet sämre 

relationskvalité och sämre trivsel (Juul och Jensen 2003, s. 106). Vi kan inte dra en slutsats som säger 

att barnen inte trivs på förskolan Havet. Däremot kan vi dra en slutsats som säger att förskolekvalitén på 

förskolan Havets påverkar relationskvalitén och därmed också påverkar Axel. Vi ser mönster i att 

barnen påverkas negativt när hela avdelningen är samlad då barnen behöver anstränga sig mer för en 

närmare relation till pedagogerna. Ovan har pedagogernas villkor analyserats, dock inte deras 

förhållningsätt. Vi riktat uppmärksamhet åt pedagogerna som fanns på plats att cirkulera mer på 

området. Det här är också någonting som vi diskuterat om med biträdande chef. Hon menar på att detta 

varit i hög diskussion tidigare och att arbetslaget arbetat mycket kring just att cirkulera mer i syfte att ha 

bättre uppsikt. Vi tolkar detta som att vi observerat ett förhållningsätt som är i utveckling.   

 

Vi vet inte om det var pedagogens egna val att prioritera förberedelsen inför sångsamlingen vid just 

detta tillfälle. Vi har diskuterat kring att pedagogerna tillsammans bör planera en bättre tid för dessa 

förberedelser då det istället blivit generellt 9 barn per pedagog och inte 12 barn per pedagog. Vi menar 

att ett förändrat förhållningsätt kan ha betydelse för trygghet, trivsel och ett bättre relationsskapande och 

därmed också mer utrymme för lärande och utveckling. Vi har också diskuterat att vi som framtida 

förskollärare ska ta hänsyn till att det ofta är barn som hörs, syns och ber om hjälp som får mest 

uppmärksamhet. I stora barngrupper hamnar de barn som inte hörs och syns ofta i glömska. Detta är bra 

att ha i åtanke. Att man som förskollärare bör uppmärksamma alla barn för att få en god relation till dem 
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så att ansvaret inte tilldelas till dem.  

 

8.3.1.2 Exempel 2 - Pratstund med Kaj 

Under denna observation gick vi in till djungelrummet där Kaj kommer fram och pratar med oss. När vi 

sedan ska gå tar Kaj en av oss i handen och ber oss att följa med in till läsrummet. Kaj berättar att han 

inte vill vara själv utan en vuxen. Ingen pedagog är närvarande i denna stund. Nedan är ett utdrag ifrån 

vårt samtal:  

-Vi: Tycker du inte att det känns bra när det inte finns någon pedagog i rummet du är i?  

-Kaj: Nä... Jag tycker inte att fröknarna är roliga, bara Lotta (en vikarie)  

-Vi: Varför då?   

-Kaj: Dom är inte så snälla.  

-Vi: Varför är dom inte snälla?  

-Kaj: Dom är arga på mig.  

-Vi: Okej, varför då? Har ni bråkat?   

-Kaj: Men dom har sura miner.  

-Vi: Varför tror du att dom har sura miner? Ibland kan vuxna precis som barn vara ledsna eller arga och då 

kanske de inte ser så glada ut.  

-Kaj: Dom är alltid arga och säger till Kalle.  

-Vi: Tråkigt att du känner så men du och Lotta kommer överens?   

-Kaj: Ja, jag och Lotta kommer överens men inte jag och fröknarna  

-Vi: Känner du alltid så, att ni inte kommer överens?  

-Kaj: Ja  

(Fältanteckningar A, 13/10 - 17)  

 

Under denna eftermiddag var det 19 barn och 3 pedagoger, varav en är vikarie. Detta motsvarar ca 6 

barn per pedagog, vilket är normalt utifrån förskolan Havets riktmärke om barnen är äldre än tre år. 

Dock var det fler än fem barn som var 2-3år och därmed överskrids riktmärket för antal barn per 

pedagog. Detta innebär svårigheter för pedagogerna att se över de minsta barnens behov i enlighet med 

läroplanen. Här drabbas omsorg och lärande utifrån den stora bristen på samspel mellan pedagog och 

barn. Som Kaj och hans vänner var flera barn ensamma utan uppsyn i olika rum på övervåningen vars 

yta barnen får vistas på är cirka 300kmv2. I den här situationen tolkas ytan som stor då barnen blir för 

utspridda i förhållande till pedagogerna. Det finns inte tillräckligt med pedagoger för att täcka upp 

rummen. 

   

Kajs önskan i situationen var att en vuxen skulle befinna sig i samma rum. När ingen pedagog fanns 

tillgänglig skapades en otrygghet och en längtan efter omsorg, vilket enligt vår tolkning var svårt för 

pedagogerna att tillfredsställa på grund av antalet barn, sammansättningen av grupp och övervåningens 

yta. De Schipper m.fl. (2006) visade att förskollärare har större möjlighet att vara kommunikativa och 

stödjande med barn i små barngrupper (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2015b, s. 4). Om 

antalet pedagoger varit fler i denna situation hade kommunikationen och interaktionen med Kaj 
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möjligtvis sett annorlunda ut och hans känslor hade förmodligen blivit besvarade av någon annan än av 

oss. I ett samtal med en av pedagogerna på övervåningen berättade hon att hon valde att närvara i de 

rum där flest barn befann sig. Pedagogen anpassade sig här efter barnen och var dem samlades.  

 

Vi: Vad innebär det att bli sedd, tycker du? 

Pedagog: Att man ser alla. 

Vi: Men du hinner ju inte prata med varje barn? 

Pedagog: Nä, det hinner man ju inte... 

(Fältanteckningar B, 13/10 - 17) 

 

Samtalet pågick en kort stund där pedagogen menade att hon har mer koll på barngruppen om någon 

konflikt skulle uppstå, men menar att hon inte hinner se och bekräfta alla barn. Friberg (2015) hänvisar 

till Jordan (2006) som menar att vi människor har olika gemensamma behov som till exempel att känna 

sig respekterad, känna sig rättvist behandlad, bli sedd, bekräftad och känna trygghet (s. 59). Alla barn 

har dessa behov men olika mycket, vissa barn behöver mer medan andra behöver mindre. Vi tolkar det 

som att Kaj är ett av de barn som behöver mer uppmärksamhet, bekräftelse och trygghet. Därför uppstår 

det en problematik då pedagogerna har dåliga förutsättningar för att tillfredsställa Kajs, men även andra 

barns behov. Trygghet är en viktig faktor för att våga utforska, ta för sig och ta del av förskolans 

verksamhet. Om ett barn inte känner trygghet kan det resultera i att barnet inte utvecklas i den mån 

barnet skulle kunna.   

 

I Amandas uttalande i exemplet 1 med Axel, beskriver hon hur det känns när alla barn är samlade. 

Samma känsla upplevde vi i stunden med Kaj. Deras arbete blir främst att ”hålla koll” på barnen. Vår 

tolkning är att i brist på tid tillrättavisar pedagogerna barnen utan en konflikthanteringsstrategi. Vilket 

kan påverka relationerna mellan barn och pedagog. I de spontana samtalen svarade 1 av 7 barn att 

pedagogerna ger tillsägelser under tiden som barnen leker. Detta visar att det finns andra barn än Kaj 

som upplever att pedagogerna utger tillsägelser när de leker och när hela avdelningen är samlad.  

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta 

konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra samt att hantera konflikter 

(Lpfö 98 rev 2016a, s. 9). Genom att barn får samtala om/i konflikter, samspela med andra och lära sig 

att respektera varandra får de en ökad förståelse för sina egna tankar samt andras perspektiv vilket 

utvecklar deras lärande. Konflikthantering är därför en viktig del för barn att lära sig och då krävs det att 

pedagogerna tar sig tid vid konfliktsituationer.   

 

Kaj berättade att pedagogerna alltid skriker och är arga på hans kompis och därför tycker Kaj att 

pedagoger inte är snälla. Även om Kaj inte är det barn som pedagogerna tillrättavisar, tolkar vi det som 
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att han drabbas negativt av deras bemötande av Kajs kompis. Frelin (2012) beskriver i sin studie om 

professionellt relationsbyggande i förskola, där lärare blev intervjuade och observerade. Pedagogerna 

menade att när en elev får mycket tillrättavisningar och kritik blir konsekvensen att förtroendet i 

relationen minskas. Lärarna i studien menar att de behöver tillrättavisa sina elever men att det går att 

göra på ett mildare sätt som bidrar till att eleverna inte förlorar sin värdighet (s. 54). Detta 

förhållningssätt kan vara viktigt att arbeta utifrån för att behålla förtroendet och för att skapa ett bättre 

klimat mellan pedagog och barn. I intervjuerna med Amanda och Charlie berättade båda att de vid 

konflikter försöker fokusera på vad barnet gör och att vara tydlig med att handlingen är det som de blir 

arga på, och inte på barnet i sig. Detta visar på att pedagogernas kunskap inom ämnet varierar från 

pedagog till pedagog och att Kajs situation inte enbart har att göra med den stora gruppen, 

sammansättningen av den och dess yta.   

 

8.3.2 Grupp Gäddan 

8.3.2.1 Exempel 3 - Självständighet vid påklädnad.     

Barnen sitter ner och väntar på att få gå ut med pedagogerna. De pratar entusiastiskt med oss om vad de 

brukar göra i skogen, plocka svamp och blåbär. Väl i skogen utbrister ett barn att väskan är jobbig att sätta på 

sig men hen ber ingen om hjälp. Jag hjälper hen med väskan och varpå min spontana fråga blir: brukar du 

fråga om hjälp när du behöver det? Jag får till svar "nej". På hemvägen lägger vi båda märke till att ett barn 

ramlar i en nedförsbacke. Här hjälper kompisarna hen att komma upp på benen igen. Senare när vi kommit 

tillbaka till förskolan uppmanar Charlie barnen i hallen, "hjälp gärna varandra”.   

(Fältanteckningar 3/10 - 17).   

 

Med personaltäthet och antalet barn i grupp Gäddan i åtanke har vi förståelse för att pedagogerna inte 

kan vara överallt hela tiden, vilket innebär att barnen inte kan få den hjälp och omsorg de alltid behöver. 

Renblad och Brodins (2012) studie visar att en god förskolekvalité bidrar till barns välbefinnande och 

hälsa (s. 416). I exempel 3 bidrar förskolekvalitén till att pedagogerna inte har möjlighet att hjälpa 

barnen och ge dem den omsorg de behöver på grund utav sammansättning av grupp, genom att det är för 

få pedagoger i relation till antalet barn. Dock tolkar vi det som att pedagogerna i observationen gör sitt 

allra bästa för att hjälpa varje enskild individ. Deras uppmuntran till att barnen både ska försöka hjälpa 

sig själva men även varandra görs medvetet då pedagogerna har vetskap om att de inte räcker till. Vi ser 

detta som en strategi för att barnen ska få hjälp med omsorg även om de kanske inte alltid är från 

pedagogerna fysiskt.  

 

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet, ansvar, 

självständighet och tillit till sin egen förmåga (Lpfö, 98 rev 2016a, s. 8,9). Öppenhet och respekt för 
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djur, natur och människor likväl självständighet och ansvar är grundläggande för att barn ska bli 

demokratiska medborgare i samhället. Det är därför av stor vikt att barn utvecklar alla dessa förmågor. 

Genom detta kommer de att utveckla integritet och ett stort kunskapsförråd. Vid samma dag som 

exempel 3 inträffade berättade Charlie för oss att hon och Amanda alltid försöker uppmuntra barnen till 

att hjälpa varandra vid påklädning. Vidare berättar de att de även uppmuntrar barnen att hjälpa varandra 

i konfliktsituationer. När barnen hjälper varandra ingår de i ett samspel samt får de ta del av nya 

perspektiv och erfarenheter som innebär att de skapar en förståelse, öppenhet och respekt för andra 

människor, vilket enligt Vygotskij är det viktigaste för lärandet (Benn, 2003, s. 118–119). Detta samspel 

bidrar även till att barnen skapar relationer till varandra. Detta förklarar även barnens svar i de spontana 

samtalen då 6 av 7 barn i grupp Gäddan menar att de får hjälp när de ber om det. Vid följdfrågor 

återkom det förklaringar som att barnen ofta hjälper sin kompis när hen slagit sig. Anledning till det var 

att pedagogerna stod för långt bort eller att barnen inte ser pedagogerna. Utifrån observation spontana 

samtal är vår tolkning att barnen är vana vid, och bekväma med att hjälpa sina kompisar. Grupp Gäddan 

har här använt barnen som resurs på ett bra sätt och därmed också utvecklat en trygghet barnen i mellan.  

 

Amanda och Charlie uppmuntrar barnen till eget ansvar, självständighet och att hjälpa varandra flera 

gånger. Frelin (2012) skriver att det är viktigt att lyfta eleverna och ge dem en känsla av att ”jag kan” 

och att de på så sätt utvecklar ett bättre självförtroende. Pedagogerna i studien påpekar att denna tro på 

sig själv behövs för att klara av olika uppgifter som de tilldelas (s. 65). Fler gånger lade vi märket till att 

pedagogerna uppmuntrade barnen i grupp Gäddan med ord som ”försök själv, det där vet jag att du kan” 

eller ”Ta hjälp från kompisen, hen är duktig på det där.” Dessa ord lyfter barngruppen och skapar en 

tillit till deras egen förmåga. Det skapar en vilja att åstadkomma saker själv istället för att be om hjälp 

som i sin tur gör barnen självständiga. Att någon tror på en och tycker att en är bra kan bidra till en 

bättre relation, i detta fall mellan barn och pedagog.  

 

Synen på barn har förändrats under de senaste årtionden och idag ses barn som kompetenta individer 

och därför är pedagogernas förhållningssätt gentemot barnen viktigt (Renblad och Brodin 2012, s. 417). 

Det vill säga om pedagoger antingen tror på barnets kompetens och uppmuntrar barnet att försöka själv, 

utforska och ta för sig eller inte. Synen på barn som kompetenta är vad pedagoger i förskolan ska utgå 

ifrån, vilket vi tolkar som att Amanda och Charlie faktiskt gör när de är uppdelade i grupp Gäddan. De 

tror och litar på att barnen kan utgöra saker och ting. Samtidigt som de ger barnen ansvar som i sin tur 

bidrar till att de skapar en självständighet.  

 



 

 

35 

I detta exempel påverkar mesosystemet barnet i mikrosystemet, i och med att det är pedagogernas 

förhållningssätt som påverkar barns lärande och välmående. Detta har indirekt en positiv påverkan på 

förskolekvalitén till skillnad från personaltätheten och antalet barn i gruppen (Renblad och Brodin 2012, 

s. 422). Vi kan alltså säga att strategin att arbeta för att göra barnen självständiga bidrar till att de lär sig 

oerhört mycket på flera sätt, skapar goda relationer mellan barn-barn och barn-pedagog. Senare i livet 

kommer barnen med stor sannolikhet kunna vara en del av samhället som demokratiska medborgare. 

Samtidigt som pedagogernas arbete underlättas då barnen inte alltid behöver be dem om hjälp.  

 

8.3.2.2 Exempel 4 - Förstoringsglaset.   

Barnen delar upp sig två och två och får en "lupp" som verktyg för att kunna se lärandefenomen i skogen. 

Luppen, berättar Charlie är som ett förstoringsglas som hjälper att få syn på detaljer. Men eftersom att luppen 

är så liten behövs också ett förstoringsglas för att kunna ta bilder på fenomenet. Pedagogernas intentioner är 

att ta kort på svampar med kameran. När vi är i skogen kommer Charlie dock på att de har glömt 

förstoringsglaset, vilket innebär att barnen inte kan ta kort på svamparna för att använda det vid ett senare 

tillfälle. Handskar har också glömts hemma vilket gör att barnen inte kan plocka de svampar som Charlie och 

Amanda är osäkra på.  

Charlie berättar att en gång glömde de en grilltång kvar på förskolan. Hon skrattar och berättar att då fick 

gruppen återvända till förskolan för att få mat, då de hade tänkt grilla korv i skogen. Charlie tillägger att det 

nästan alltid glöms något på förskolan då de är många barn men att det ofta inte är viktiga saker som har 

glömts. Strax därefter hör vi ett samtal mellan Amanda och Charlie "tills nästa gång tar vi med oss 

förstoringsglaset.” 

 (Fältanteckningar 3/10 - 17)  

 

Pedagogernas syfte var att ta med sig verktyg som hjälpmedel för att barnen själva ska kunna ta bilder 

på svamparna, som barnen tidigare visat stort intresse för. I Williams, Sheridan 

och Pramling Samuelssons (2015b) studie påpekas det att det är få förskollärare som satsar på 

naturvetenskap och teknik på samma sätt som de arbetar med språk och matematik i grupper med stort 

barnantal. Naturvetenskap och teknik är specifika ämnen som ofta väljs bort (s. 9–10). Det är med glädje 

vi ser att Amanda och Charlie är två pedagoger som värnar om barnens intresse för naturvetenskap. 

Däremot är det tydligt att deras intentioner att arbeta med dessa ämnen ständigt bromsas och påverkas 

av ekosystemet. Antalet barn och sammansättningen av grupp bidrog denna morgon till att pedagogerna 

blev stressade och glömde förstoringsglaset som är ett viktigt verktyg för att barnen ska kunna utforska. 

Ett verktyg som behövs för att fullfölja deras pedagogiska dokumentation och barnens utvecklingsnivå. 

Den pedagogiska dokumentationen behövs för att upprätthålla och påverka barnens intresse för 

svampar, det vill säga intresset för naturvetenskap. Situationen ovan slutade med att barnen fick plocka 

trattkantareller, då handskarna också glömts hemma. Barnen fick även titta närmare på svamparna i sin 
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"lupp", vilket är ett lärande i sig. Dock blev den pedagogiska dokumentationen lidande och därmed 

pedagogernas medvetenhet om barnens enskilda intressen och tankar, vilka aldrig fick tid för reflektion 

på plats.   

 

Att göra barnen delaktiga genom att ge dem möjlighet att granska, utforska och experimentera det som 

planerats är centralt i den pedagogiska dokumentationen. Därefter kan pedagogerna använda bilder, som 

tagits vid ett lärandetillfälle och använda i nästa steg. Vidare ställs frågor i syfte att gå vidare med 

arbetet. Frågor som: Vad gjorde vi här? Hur tänker ni kring det? Vad vill ni göra nu? (Taguchi Lenz, 

2013, s. 21). Under denna observation har vi svårt att se Amandas och Charlies planering komma i bruk. 

I och med att pedagogerna inte ser föremålen de glömt som speciellt viktiga, trots att de behövs för 

utforskande och pedagogisk dokumentation, kan vi dra en slutsats som säger att detta kan bero på att 

pedagogerna inte är medvetna om hur den pedagogiska dokumentationen kan synliggöra barns 

lärandeprocess. Pedagogernas omedvetenhet om teorierna kan utifrån Taguchi Lenz (2013) bero på att 

de inte har en förskollärarutbildning, vilket behövs i arbetet med en barngrupp. Enligt 

Taguchi Lenz (2013) innefattar professionalitet en pedagogs tillgång till teorier om barns lärande och 

utveckling, vilken ges under en förskollärarutbildning. Samt kunskapen om hur man på ett adekvat sätt 

kan ta dessa i bruk i förhållande till hur pedagogen planerar (s. 21, 23). Därmed minskas pedagogernas 

medvetenhet om barnens utvecklingskurva, som bör prioriteras för att veta hur man ska utmana barnen i 

deras fortsatta lärande (Säljö, 2011, s. 167, 174). Bronfenbrenner (1979) menar att gemensamma 

aktiviteter i barns närmiljö är viktiga för barns utveckling (s. 6). Vidare menar Rosenkvist (2014) att det 

handlar om i vilken utsträckning barn erbjuds varierat utbud av aktiviteter där barnet själv bidrar och 

utmanas (s. 32). Aktiviteter som att pedagogerna och barnen samlas i skogen och tillsammans reflekterar 

över svamparna skedde inte. Barnen fick inte möjlighet att vara delaktiga, utmanas och bidra något till 

gruppen. Samtidigt kunde vi se att utbudet av aktiviteter var få.  

 

William, Sheridan och Pramling Samuelsson (2015b) belyser att vissa faktorer i ekosystemet kan en 

pedagog inte själv påverka, dock kan man omorganisera och diskutera fram hur verksamheten kan 

arbeta med läroplanen utifrån de förutsättningar som arbetslaget har. Varje arbetslag i förskolan behöver 

planera och ta ställning till hur de ska lösa arbetet med läroplanen i relation till antalet barn som finns i 

gruppen (s. 11). Här riktar vi fokus på förskolan Havets chef och biträdande chef och hur de väljer att 

sammansätta en grupp utifrån läroplanens mål, nyckeltal och antal förskollärare. Vi har visat på hur en 

utbildad förskollärare kan bidra till barns lärande och utveckling genom den pedagogiska 

dokumentationen. De två utbildade förskollärarna som finns på avdelningen har hand om en annan 

grupp, vilket betyder att i interaktion med grupp Gäddan återstår enbart tillfällen på måndagar och 
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fredagar, när hela avdelningen är samlade. Exempel 1 och 2 visar hur relationskvalitén påverkas när 

avdelningen är samlad och därmed också barnets lärande och utveckling. Utifrån det drar vi slutsatsen 

att förskollärarna som finns på avdelningen inte har tid för just relationsskapande och lärande under 

dessa dagar då avdelningen är samlad. Vi utesluter att grupp Gäddan får tid över för relationsskapande 

med dessa förskollärare och därmed också lärandesituationer tillsammans med dem. 

 

Chefen och den biträdande chefens sammansättning av grupper på förskolan Havet är baserade på antal 

anställda årsarbetare och inte utifrån barnens behov av en utbildad pedagog. Barnet står här i kontext 

med ekosystemet där sammansättning av grupp utav högre uppsatta chefer påverkar barnets möjlighet 

till utveckling. Som nämnts ovan är det förskolechefens fria val huruvida utbildade förskollärare 

tilldelas grupper. Att yngre barn behöver fler pedagoger för mer omsorg är en självklarhet. Däremot 

tolkar vi denna observerade händelse som ett tecken på att de äldre barnen, lika mycket som de yngre 

barnen behöver en förskollärare med kunskap om teorier och mer ingående om den pedagogiska 

dokumentationen.   

 

Att fatta beslut om ett riktmärke för antal barn i grupperna kräver att ansvariga politiker tar forskning 

om barn och villkor för barns välmående och lärande i förskolan på allvar. Om regeringen sätter ett 

riktmärke menar vi att det bör vara i form av ett spann för de yngre barnen, 1–3 år, och ett annat för barn 

som är 3–5 år, relaterat till ovan nämnda kvalitetsfaktorer. I dag är medelvärdet 16,9 barn i grupperna 

och personaltätheten 5,4 barn per vuxen, men statistik visar att det finns stora skillnader i Sverige. Antal 

barn i grupperna ska alltid relateras till personaltäthet och även den bör ändras så det blir färre barn per 

vuxen. I dag vet vi att kvaliteten på förskolorna varierar. Ett riktmärke kopplat till kvalitetsindikatorer 

kan på så vis vara bra för att ge alla barn en likvärdig start i livet. Viktigast är det i socioekonomiskt 

svaga områden och på förskolor med låg kvalitet (Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 2016).  

 

8.3.2.3 Exempel 5 - Kim är ledsen  

Denna observation är från barngruppen som konstruerar lera tillsammans med pedagog Amanda. Här 

beskrivs vad som kan hända när en pedagog ska försöka få igång en aktivitet med 7 barn, där ett av dem 

avlägsnar sig från gruppen och behöver Amandas uppmärksamhet från annat håll. Vi är med på 

samlingen och Kims mamma är med denna morgon. Pedagogerna delar in barnen, sju barn i varje grupp 

med en pedagog. Den ena gruppen börjar med att konstruera svampar i lera och den andra gruppen ska 

måla svampar.  
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Lugn stämning med 6 barn (Kim sprang iväg för att hans mamma lämnade förskolan) Här har inte någon av 

pedagogerna tid att gå efter honom, då båda är upptagna med annat. Amanda tillägger att hon vill "ge honom 

lite tid.” Efter ett tag när barnen kommit igång med pågående aktivitet går Amanda och hämtar Kim, och 

därmed missar det som barnen samtalar om. Amanda kommer in i rummet intill med Kim, som får ta plats i 

soffan. Han är fortfarande ledsen och gråter. Hon går fram till Kim tre gånger under aktiviteten för att se till 

att han är okej. 

 

Under aktiviteten och när Amanda är borta med Kim vänder sig barnen till mig och vill att jag ska beskåda 

deras skapelser. Jag bemöter dem och frågar hur de tror att svampfamiljer kan se ut. Under aktiviteten har 

barnen inte haft så mycket tid till att prata om svamparnas utseende. Strax efter detta (här har gruppen skapat 

i ca 10–15 min) börjar några barn bli klara och en springer iväg för att leka i rummet bredvid, där Kim är. 

(Fältanteckningar 4/10–17) 

 

Vid denna situation när Amanda går iväg från ovanstående grupp tolkar vi att den viktiga interaktionen 

mellan barn och vuxen påverkas negativt då den avbryts vid tre tillfällen. Något som bör tilläggas är att 

mot slutet av denna aktivitet hade Amanda gått iväg med Kim till den andra gruppen för att få hjälp av 

Charlie. Vi upplevde även att denna grupp barn blev negativt påverkade när Kim kom gråtandes in i 

rummet. Våra observationer pågick här i separata rum. Mårdsjö (2010) menar att vi genom språket och i 

kommunikation med andra människor får uttrycka tankar och idéer, vilka därmed fullbordas i innehåll 

och betydelse (s. 111). Denna tid är mycket viktig för barnen och för deras lärande och utveckling. 

Barnen får här tillfälle att arbeta med material som de också behöver introduceras för samt även 

kommunicera kring för att öka sin kunskap om dem. Ett tydligt tecken på att barnen får för lite tid till 

detta är att de riktar sin uppmärksamhet åt oss som observatörer och ber oss titta på deras skapelser. När 

observatören då ställer en motfråga påbörjas en exalterad diskussion mellan barnen om svampars olika 

utseende.   

 

Vi har påpekat att pedagogernas brist på närvaro påverkar deras medvetenhet om var barnen befinner sig 

i sin läroprocess. En öppen dialog om ett lärandefenomen gör att barnen får ta del av andras berättelser 

och erfarenheter, vilket leder till ny kunskap att reflektera kring. Benn (2003) visar att denna dialog 

mellan pedagog och barn är viktig då den ger pedagogen insikt i var barnet befinner sig i sin utveckling. 

(s. 118–119). Dialogen skapar därmed en möjlighet för pedagogen att ge barnet stöd i dess fortsatta 

utveckling. En pedagog behöver alltså veta var ett barn befinner sig i sin närmaste utvecklingszon för att 

kunna visa vägen till nästa steg. Vygotskij (1978) definierar den närmaste utvecklingszonen som 

avståndet mellan det barnet klarar av själv utan hjälp från vuxen, och det barnet klarar av med hjälp och 

stöd av vuxna (Säljö 2011, s. 167). I denna situation har inte pedagogerna mycket tid över för att 

reflektera över barnens utvecklingsnivå. Anledningen till detta har inget med pedagogernas intresse för 



 

 

39 

barnen att göra, utan beror på att de inte kan vara på två ställen samtidigt. Detta påverkar hela 

barngruppen men framförallt Kims fortsatta lärande och utveckling.   

 

Rosenqvist (2014) hänvisar till Bronfenbrenner (1979) som benämner vikten av samverkan mellan flera 

närmiljöer för barns lärande, det vill säga att samverkan mellan olika mikrosystem ökar barns villkor för 

utveckling (s. 100). I detta exempel sker inte en god samverkan mellan pedagogerna och Kim då det var 

en pågående aktivitet som krävde pedagogernas närvaro samtidigt som avståndet mellan pedagogerna 

och kim var för långt i och med avdelningens stora yta. Kim befinner sig i kontext med mikrosystemet 

eftersom att Kims relation till närmiljön påverkar honom negativt och han blir lidande samtidigt som 

hans villkor för utveckling hämmas. Även om Kim har nära relationer med pedagogerna i grupp gäddan 

har han en närmare relation till sin mamma, som i detta exempel bidrog till att han blev ledsen av hennes 

frånvaro och på grund av det missade han den pågående aktiviteten. Kim har även en hel avdelning att 

förhålla sig till och detta bidrar till svårigheter för både honom och pedagogerna att hålla en nära 

position till varandra för att veta och höra var den andre befinner sig. Grupp Gäddan hade denna morgon 

hela övervåningen till sitt förfogande och denna yta är en faktor som skapar villkor för Kims närvaro vid 

den pågående aktiviteten. Barnen i grupp Gäddan har 21,4 kvm2 var att röra sig på, vilket märks då 

Kims gråtande knappt hörs i lera-gruppen då Kim befinner sig en bit bort, där mamman först lämnade 

honom. Detta gör att Amanda inte heller kan avleda Kim genom att göra honom nyfiken på det material 

som gruppen arbetar med. När förmiddagen är slut har Kim varken jobbat med lera eller målat svampar, 

vilket bromsar hans lärandeprocess. 

 

Som svar på frågan om i vilka situationer antalet barn skapar svårigheter för det pedagogiska arbetet 

svarar både Amanda och Charlie att i denna situation skapade antalet barn svårigheter för aktiviteten och 

lärandet:   

 

Det var ju som nu sist när vi skulle jobba med lera och Kim var så ledsen och inte ville att hans mamma 

skulle gå... och hon gick ju precis när vi skulle starta med leran och då hade jag ju sex andra barn samtidigt. 

Kim ville ju inte vara med i aktiviteten och då blev det ju jobbigt, det blev svårt. Han ville ju vara själv i ett 

annat rum men jag vill ju inte lämna honom ensam, det känns ju jättehemskt (Amanda, 9/10–17).  

 

Charlie instämmer och berättar att detta också påverkade de andra barnen:   

 

Där räcker man ju inte till, om både jag och Amanda ska sitta och göra någonting blir det ju svårt, för de 

andra barnen måste ju få sitt. Dom har ett intresse av att göra det nu och inte vänta tills Kim har blivit glad. 

Där är det ju inte enkelt, sådana saker är inte enkla (Charlie, 9/10–17).  
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Amanda avslutade med att tillägga att det oftast brukar fungera att ha hand om alla 14 barn: "Men att 

vara ensam med 14 barn funkar ofta väldigt bra i den här gruppen faktiskt.” Vi tolkar det som att 

pedagogerna ändå vill förtydliga att grupp Gäddan vanligen fungerar väldigt bra tillsammans och att 

sådana här situationer inte händer så ofta.   

 

8.3.2.4 Exempel 6 - Gissa djuret   

Vi är på väg till skogen. Samma skog som grupp Gäddan går till varje tisdag. Alla 14 barn är samlade. Vi 

sitter nu tillsammans med barnen och pedagogerna på pendeltåget. Vissa barn har svårt att sitta still. Något 

barn berättar om att hen har sett en kameleont. Charlie inleder då ett samtal om djur. Hon börjar beskriva ett 

djur och barnen får sedan gissa vilket djur hon tänker på. Den som gissar rätt får sedan beskriva ett annat djur 

och så fortsätter de. Flera barn som inte satt med från början blir nyfikna på leken och sätter sig med de andra 

på tåget. Helt plötsligt blir det en lugnare stämning på tåget och det känns som att Charlie har allt under 

kontroll.   

(Fältanteckningar 3/10 - 17)  

 

Charlie fångade upp barnens intressen som i detta fall var djur och dess utseende. Barnen fick även 

känna delaktighet och inflytande, i och med att de fick bestämma och beskriva vilket djur det skulle 

handla om härnäst. Både Charlie och Amanda berättade under intervjun att de alltid försöker utgå ifrån 

barnens intressen. Pedagogerna berättade att de i början av hösten försökte skapa ett tema om kroppen. 

Däremot fanns inget stort intresse för detta hos barnen. Barnen visade istället intresse för svampar och 

bär. Detta fångade pedagogerna upp och planerade då sin verksamhet utefter naturvetenskap istället. 

Vi anser att pedagogernas förhållningssätt i detta fall tyder på kompetens om barns lärande och 

utveckling, vilket innebär att pedagogerna ger barnen mer utrymme för inflytande och delaktighet.  

 

Pramling Samuelsson och Johansson (2003) hänvisar till Anne Smith (2000) som menar att delaktighet 

är mer än att få säga sista ordet och att det också handlar om att få rätten att göra sin röst hörd och bli 

lyssnad på. Barn känner sig kompetenta när de får vara delaktiga i något. När barns tankar 

uppmärksammas och respekteras bidrar det till att de får känna att deras erfarenheter, kompetenser och 

tankar är värdefulla (s. 68–69). Eftersom pedagogerna alltid försöker utgå ifrån barnens intressen och, 

som i exemplet låta barnen bestämma djur i leken, tolkar vi det som att barnen ges mycket inflytande 

och delaktighet i grupp Gäddan och dess aktiviteter. När Amanda och Charlie har hand om endast grupp 

Gäddan ser vi att fler tillfällen ges för relationsskapande som vid tillfället på pendeltåget. Amandas 

enkät visar även att hon bedömer att hon uppmärksammar barnen mer när de endast har ansvar om 

grupp Gäddan. Hälften av barnen i grupp Gäddan visar också att både Amanda och Charlie står dem 
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närmast relationsmässigt då 5 av 7 barn väljer båda pedagogerna att gå till när dem är ledsna och 

resterande barn väljer en av dem.  

 

Enligt Sheridan, Sandberg och Williams (2011) är pedagogernas kompetens en av de mest betydande 

komponenterna för att barn ska kunna lära och utvecklas. Det är även pedagogernas förhållningssätt till 

att vara lyhörda på barns intressen och utgå ifrån dessa (Rosenkvist, 2014, s. 13). I relation till detta 

påstår vi att barnen har större förutsättningar till utveckling och lärande i grupp Gäddan än när 

avdelningen är samlad. Däremot skulle en extra pedagog underlätta för möjligheten att utgå ifrån 

barnens intressen i större utsträckning. Ju större personaltäthet, desto fler möjligheter till att exempelvis 

planera så att barnens intressen kan prägla verksamheten. 

 

Vi upplevde samspelsleken som Charlie genomförde som en lärorik och rolig aktivitet som skapade 

gemenskap och ett bra gruppklimat. Leken bidrog till samspel och mycket skratt samtidigt som den 

bidrog till barnens lärande. Frelin (2012) skriver att lärarna i hennes studie anordnat positiva 

gemensamma aktiviteter med hennes elever för att bidra till ett bättre klimat i klassen. Lärarna menade 

att situationer där man får tillfälle till skratt och att ha roligt tillsammans bidrar till att eleverna 

hanterade olika negativa situationer på ett bättre sätt och även skapas en större respekt till varandra (s. 

77–78). I och med det stora antalet barn har pedagogerna svårt att finna tid för varje enskilt individ men 

genom denna lek kunde Charlie samspela med många barn samtidigt. Här står barnet i kontext med 

meso- och mikrosystemet genom att pedagogernas förhållningssätt och kompetens påverkar barnens 

välmående och möjlighet till delaktighet, inflytande och lärande. Rosenkvists (2014) studie visar att 

förskollärare upplever att barns möjlighet till delaktighet och inflytande minskar när det är en stor 

barngrupp (s. 10). Men genom pedagogernas förhållningssätt i vår studie och samspelslekar som strategi 

får barnen både vara delaktiga och ha inflytande på ett eller annat sätt.  

 

Frelin (2012) menar även att det är av stor vikt att bygga upp starka grupper med barn som hjälper 

varandra och att pedagogerna försöker förebygga samt motverka grupper som missgynnar gruppens 

stämning (s. 76). Detta tolkar vi som att ju bättre gruppklimat det är desto enklare blir det för pedagogen 

att skapa goda relationer till barnen, vilket i sin tur bidrar till att barnen är mer mottagliga för lärande 

och utveckling. Rosenkvist (2014) refererar till Palmer, Hanish, Martin, Fabes och Reisers (2007) studie 

som visar att pedagogerna har en betydande roll för barnens förberedelse inför skolan. De menar att en 

varm och nära relation till pedagogerna, kan bidra till att barnen blir mer sociala, vilket gör att de 

uppfattas vara mer attraktiva hos sina kamrater. Detta kan sedan bidra till att fler relationer mellan barn 

skapas. Barns goda relationer till både pedagoger och till andra barn går hand i hand med lärande och 
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utveckling (s. 13–14). Därför vill vi betona vikten av att ha en god relation till barn. Gemensamma 

aktiviteter som ”gissa djuret” är både relevanta och viktiga i förskolan. Charlie berättade för oss att både 

hon och Amanda använder liknande samspelslekar som en strategi för att samla så många barn som 

möjligt och hålla koll på dem, därmed är det en strategi i arbetet med stora barngrupper.  

 

Sammanfattningsvis gynnar samspelslekar barnens lärarande på många sätt. Barnen får samspela och ta 

del av andras perspektiv och erfarenheter. Detta gör att barnen får en bredare världsbild samt mer 

förståelse och respekt för andra. Deras ordförråd utvidgas och meningsförståelsen ökar. Därför anser vi 

att samspelslekarna är en utmärkt strategi för både lärande, relationsbygge, gemenskap och som 

pedagogerna säger ”att samla och ha koll på barnen.”  

 

9. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att studera hur pedagoger på bästa sätt kan skapa goda relationer till barn i 

stora barngrupper för deras fortsatta lärande och utveckling med läroplanen som underlag. De 

forskningsfrågor vi ställde oss var: 

(1) Hur påverkar förskolekvalitén pedagogernas relationsskapande till barn samt deras lärande- och 

utvecklingsprocess?  

(2) Hur påverkar förskolekvalitén barns lärande- och utvecklingsprocess? 

(3) Vilka strategier och förhållningssätt använder pedagogerna för att underlätta arbetet med stora 

barngrupper?  

Den metod vi använde oss av för att få svar på våra forskningsfrågor var att genomföra observationer, 

enkäter, intervjuer och spontana samtal på förskolan Havet. Dessa utgick ifrån Bronfenbrenners 

ekologiska systemteori (1979) och Vygotkijs (1978) sociokulturella teori.  

 

9.1 Forskningsfråga (1): Hur påverkar förskolekvalitén pedagogernas 

relationskapande till barn? Forskningsfråga (2): Hur påverkar förskolekvalitén 

barns lärande- och utvecklingsprocess?  

I vår undersökning fick vi följande svar på forskningsfråga (1) och (2): förskolekvalitén, som den 

utrycks i sammansättning av grupp, antal barn och den yta barnen vistas i påverkar pedagogernas 

relationsskapande till barn, samt barnens lärande och utvecklingsprocess.  
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Dessa ovan nämnda faktorer påverkar barn och pedagoger mer i helgrupp än i en mindre grupp, som i 

grupp Gäddan. När grupperna är blandade och när hela avdelningen är samlad ges barnen mindre eller 

ingen uppmärksamhet, omsorg och trygghet, vilket leder till att det blir mindre interaktion mellan barn 

och pedagog. Barnen blir sällan sedda och bekräftade, vilket får negativa konsekvenser då alla barn har 

behov av att bli bekräftade (Se Jordan 2006, Friberg, 2015, s. 59). Amandas kommentar om att hon inte 

hinner prata med barnen när de är i helgrupp, utan att det mest blir tillsägelser, bekräftar detta problem.  

Detta visar även Rosenkvist (2014) studie som beskriver hur förskollärare upplever att större 

barngrupper påverkar deras arbetsmöjligheter och förutsättningarna för barnens lek och lärande i 

förskolan (s, 44). Denna studie har visat att barnen påverkas negativt när hela avdelningen är samlad då 

pedagogernas förutsättningar att skapa lärande inte varit möjligt på grund av låg förskolekvalité.  

 

Vår studie visade att barnen får ta ansvaret för kontakten med pedagogerna när de befinner sig på 

förskolegården, eftersom pedagogerna står och pratar med varandra och inte alltid är i närheten av 

barnen. Detta resulterar i att de barn som ber om hjälp får hjälp och uppmärksamhet jämfört med de 

barn som inte ber om hjälp. I varje situation där ett barn tillskrivs ansvar för relationskapande till vuxna 

blir resultatet sämre relationskvalité och trivsel (Juul och Jensen, 2003, s. 106). På så sätt påverkas 

relationen mellan barnen som inte ber om hjälp och pedagogerna, vilket i sin tur påverkar dessa barns 

villkor för lärande och utveckling negativt. 

 

Studien visar även att förskolekvalitén, i detta fall sammansättning av grupp, utifrån ekonomiska 

faktorer (antal förskollärare), leder till en minskad medvetenhet om teorier. Detta påverkar barnens 

lärande i naturvetenskapliga ämnen och därmed hämmas även deras fortsatta utveckling i dessa ämnen. 

Sammansättningen av grupp påverkar barnens lärande och utveckling negativt då pedagogerna har en 

låg medvetenhet om var barnen befinner sig i deras närmaste utvecklingszon. Tidigare forskning visar 

att gå in djupgående på ämnen påverkar barn positivt samt att ämnen som naturvetenskap och teknik bör 

prioriteras då de ofta blir bortprioriterade i stora barngrupper (Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2015b, s. 9–10). I relation till detta visar vår studies resultat att ämnen som just 

naturvetenskap, istället prioriteras då det är vad barnen är intresserade av. Däremot visar studien att 

barnens lärande och utveckling påverkas negativt av pedagogernas syn på hur man eftersträvar ett mål 

och syfte inom ämnet.  

 

Vi kunde även tydligt se att förskolan Havets yta i många situationer är för stor i förhållande till 

personaltätheten eftersom den leder till att det blir omöjligt för pedagogerna att ha full uppsikt över alla 
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barn. På så sätt blir en del barn utan uppsyn och bristen på en vuxennärvaro kan i vissa fall leda till en 

otrygghet hos barnen.  

 

9.2 Forskningsfråga (3): Vilka strategier och förhållningsätt använder pedagogerna 

för att underlätta arbetet med stora barngrupper? 

I relation till forskningsfråga (3) visar den genomförda undersökningen att Amanda och Charlie ofta 

uppmuntrar barnen till att försöka själva och hjälpa varandra. Pedagogerna ser barnen som kompetenta 

och visar att de tror på dem då de dagligen ger barnen ansvar och inflytande. Frelin (2012) betonar 

vikten av att bygga upp starka barngrupper där barn hjälper varandra (s. 76). 

 

Detta bekräftar även barnens svar i de spontana samtalen då 6 av 7 barn tycker att de får hjälp när de ber 

om det. Att göra barnen självständiga och att uppmuntra dem att hjälpa varandra, bidrar till att barnen 

utvecklas samtidigt som pedagogerna sparar tid och ansträngning. Vidare visade studien att 

samspelslekar som ”gissa djuret” bidrar både till lärande och utveckling, samt främjar relationsskapande 

och gruppklimat. Detta visar på fortsatta goda relationer när barnen sedan börjar i skolan. Palmer m.fl. 

(2007) menar att en nära relation till pedagoger kan bidra till att barnen blir mer sociala och på så sätt 

kan uppfattas som attraktiva bland sina kamrater när barnen börjar i skolan. Goda relationer, både till 

pedagoger och barn är grunden till barnens lärande och utveckling (Rosenkvist 2014, s. 13–14). 

Samtidigt kan dessa lekar användas som en strategi för att hålla ihop barngruppen i olika situationer. 

Vår studie har visat att pedagogerna på förskolan Havet har gjort detta genom samspelslekar. 

 

10. Slutsats  

Vår studie visar att förhållningssättet att lita på barnens förmågor och att uppmuntra deras utveckling till 

att bli självständiga individer är positivt för deras fortsatta utveckling och lärande. Därför kommer vi i 

vår framtida yrkesroll uppmuntra barnens kompetens och ge dem ansvar. Vi kommer även att använda 

oss av samspelslekar i syfte att ha uppsikt över barnen, skapa lärande och samtidigt skapa ett tryggt och 

roligt gruppklimat. Eftersom det är svårt att ha uppsikt över många barn samtidigt i större miljöer 

kommer vi att cirkulera mer för att minska riskerna att barn ska känna sig ensamma och otrygga. Vi har 

även blivit påminda om vikten av att vara medvetna om barnens individuella utvecklingsprocess och vi 

måste därför i vår framtida yrkesverksamhet tänka på att vara nära barnen och samtala med dem. 

Därutöver kommer vi även att arbeta för att ha ett tydligt syfte i varje lärandeaktivitet. 

Vi kommer som framtida förskollärare arbeta medvetet i syfte att skapa en god interaktion med barnen 

och därmed se till att ansvaret för kontakt och en god relation mellan barn och pedagog inte läggs på 
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barnet. En metod för att säkerställa detta är att införa en barometer, liknande den som användes i vår 

undersökning. Ett sådant initiativ skulle kunna säkerställa alla barns välmående och trivsel på förskolan. 

Alla barn förtjänar att bli uppmärksammande oavsett deras olika behov och vi bör därför utgå ifrån alla 

barns individuella förutsättningar.  

 

Resultaten i vår studie sammanfaller till stor del med tidigare forskning i kritiken riktad mot alltför stora 

barngrupper. Utöver detta uppmärksammar dock vår undersökning strategier och förhållningssätt som 

inte nämnts i tidigare studier. Under vår tid på förskolan Havet överraskades vi av att pedagogerna 

visade en så positiv inställning till arbetet trots att de var tvungna att arbeta med så stora barngrupper. 

En anledning till deras positiva inställning kan vara att de har utvecklat strategier som fungerar väldigt 

bra i det dagliga arbetet med en stor barngrupp och dessutom skapar ett bra gruppklimat. Vårt intryck är 

därför att de bedriver en väldigt bra verksamhet trots de begränsningar som en stor barngrupp innebär. 

Sammanfattningsvis har vi genom vår undersökning på förskolan Havet lärt oss mycket om de 

förhållningssätt och strategier som kan användas för att underlätta arbetet på en förskola med stora 

barngrupper. 

 

10.1 Förslag till vidare forskning 

I och med att vi inte kan styra över politik och ekonomiska förutsättningar som styr sammansättningen 

av barngrupper och antal barn per grupp kan vi heller inte undvika att stora barngrupper skapas på 

förskolan. Därför behövs mer kunskap om strategier och förhållningssätt som kan bidra till att höja 

förskolekvalitén. Framtida forskning borde därför med djupgående undersöka vilka strategier och 

förhållningssätt som kan underlätta arbetet med stora barngrupper inom förskolan.  
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12. Figur och bilagor:  

12.1 Figur 1: Egengjord i Word under kategori diagram. Inklistrad person från funktionen "Numbers" 

i MacBookAir under kategorin form.  

  

12.2 (Bilaga 1)  

 

1. Vad är relationsskapande för dig? (vad är en god relation?)   

   

2. Vad tycker du behövs för att skapa en god relation till barnen?    

   

3. Upplever du att du hinner ge tid för relationsskapande för varje enskilt barn i grön grupp? Om 

ja/nej hur?   

   

4. Har ni inplanerande aktiviteter på schemat? (Om ja, vad är syftet med det?)   

   

5. Hur stor del får barnen tid för ”fri lek” när ni är uppdelade?   

   

6. Leker barnen oftast för sig själva eller är ni någon gång inblandande i den fria leken?   

   

7. Vid vilka situationer upplever du att antalet barn skapar svårigheter för det pedagogiska 

arbetet? Hur arbetar ni i så fall runt problemet?   

   

8. Hur hanterar du konflikter mellan dig och barn samt barn och barn?   

   

9. Hur upplever du barnens syn på dig och din kollega?   

   

10. Finns det någonting uppifrån (chef) som hindrar er från att skapa relationer (till barnen), 

utbilda och utveckla gruppen? Förutom den stora barngruppen.  

   

           11. Trivs du med ditt jobb? Och vad trivs du mest med och minst med?  
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12.3 (Bilaga 2)  

Instruktioner: Siffrorna 1–14 är antalet barn och ni själva får välja vilket barn som är vilket nummer. Om ni t.ex. 

väljer att ”Urban” är nr 1 så ska ni för var dag, i tio dagar antingen rita en glad, mellan eller ledsen gubbe under 

datumen. Det går endast att fylla i ett alternativ per dag.   

 

Här nedan kommer en ungefärlig beskrivning av gubbarnas innebörd   

Fyller du i den glada gubben: Då har du sett, bekräftat samt uppmärksammat barnet, spenderat mycket tid och 

pratat med barnet.   

Fyller du i mellan gubben: Då har du sett barnet, spenderat lite tid med barnet och haft något samtal med 

barnet under dagen.   

Fyller du i den ledsna gubben: Då har du knappt spenderat tid med barnet, det vill säga att du inte har haft 

några samtal utöver t.ex. kom nu ”Urban” vi ska gå in till ateljén. Du har inte uppmärksammat barnet och har 

egentligen inte helt koll på vad barnet har gjort under dagen. Du känner att barnet har blivit en aning bortglömd 

och osedd.    

Vid frågor eller funderingar, vänligen ring eller maila oss  

 

Antal barn: 14  Mån  

2/10  

Tis  

3/10  

Ons  

4/10  

Tors  

5/10  

Fre  

6/10  

Mån  

9/10  

Tis  

10/10  

Ons  

11/10  

Tors  

12/10  

Fre  

13/10  

1.                      

2.                      

3.                      

4.                      

5.                      

6.                      

7.                      

8.                      

9.                      

10.                      

11.                      

12.                       

13.                      

14.                      

 

                                                             Stort tack för ert samarbete och deltagande! 

Era svar är viktiga och betydelsefulla för vår undersökning 
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Stockholm 29/9–17  

   

 

12.4 (Bilaga 3)  

Vi är studenter på förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna termin på utbildningen skriver vi en 

förskole didaktisk uppsats som omfattar en mindre undersökning som är relevant för förskolans praktik och vårt 

kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att handla om stora barngrupper och relationer som bildas 

mellan pedagog och barn. Eftersom det idag riktas mycket kritik mot att barngrupper blir allt större så vill vi lära 

oss hur vi som bäst ska arbeta i vårt framtida yrke för att alla relationer ska bidra till barnens bästa.   

  

För att samla in material till studien har vi valt att besöka förskolan Havet mellan den 2–10 oktober. Vi har 

påbörjat observationer i grupp Gäddan men vi skulle nu vilja ha spontana samtal med barnen, det vill säga en 

form av intervju fast samtalet sker där barnen är i stunden. Vi kommer eventuellt att använda oss av 

ljudinspelning, enbart för vår egen del.   

  

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. Detta 

betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det insamlade 

materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. Materialet kommer inte 

att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den färdiga uppsatsen kommer 

sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA.  

  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns deltagande i studien. All medverkan i studien är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats. Om ni samtycker till 

studien fyller ni i bifogat formulär. I sådant fall kommer även barnen att bli åldersadekvat informerade om 

studien och de ges då också möjlighet att besluta om sitt eget deltagande.   

  

Kontakta gärna oss eller vår handledare för ytterligare information!   

  

Vänliga hälsningar, Alexandra och Elvira  

  

Alexandra Gebrail  

Nr: XXX–XXXXXXX  

Email: Alexandragebrail@hotmail.com  

  

mailto:Alexandragebrail@hotmail.com
mailto:Alexandragebrail@hotmail.com
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Tanja Elvira Glaes  

Nr: XXX–XXXXXXX  

Email: elviraglaes@hotmail.com  

  

Karin Jonsson  

Nr: 08–6084349  

Email: Karin.jonsson@sh.se  

Södertörns högskola  

  

  

  

Formulär för samtycke till deltagande i studie.   

  

  

Jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien.  

  

  

Barnets namn: …………………………………………………………………………….  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vårdnadshavares namnunderskrift/er……………………………………………………….  

  

Formuläret återlämnas till Amanda eller Charlie på förskolan. Om du/ni inte samtycker till att medverka i studien 

så bortse från detta brev.   

  

 

 

 

mailto:elviraglaes@hotmail.com
mailto:elviraglaes@hotmail.com
mailto:Karin.jonsson@sh.se
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12.5 (Bilaga 4)  

 Hej föräldrar!  

   

Elvira Glaes och Alexandra Gebrail heter vi och går vår sista termin på förskollärarutbildningen med 

interkulturell profil på Södertörns Högskola. Vi ska i höst skriva C – uppsats, vilket blir vårt examensarbete.   

Vi har valt att fokusera på stora barngrupper och relationerna som bildas mellan pedagog och barn. Eftersom att 

det idag riktas mycket kritik mot att barngrupperna blir allt större så vill vi lära oss hur vi som bäst ska arbeta i 

vårt framtida yrke för att alla relationer ska bidra till barnens bästa.  

 

Vi vill därmed undersöka just detta på er avdelning och behöver ert samtycke. Vi kommer enbart att observera era 

barn och ha eventuella spontana samtal med dem. Vidare intervjuer och kontakt kommer vi att ha med 

pedagogerna på avdelningen. I vår undersökning kommer inga riktiga namn att uppges. Förskolan kommer också 

att förbli anonym. Om ni har några eventuella frågor så är det bara att kontakta oss!  

 

Etiska överväganden – Om ni av någon anledning inte vill att just ert barn ska bli observerat eller ingå i några 

samtal som har med vår undersökning att göra, kontakta oss gärna omgående. Detta gäller också om ni vill 

avbryta ert barns medverkan.   

   

Tack för er tid! Vi hoppas att vi ses i höst.   

 Mvh / Elvira Glaes & Alexandra Gebrail  

   

Södertörns Högskola  

Förskollärarutbildningen med interkulturell profil   

Termin 7  
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12.6 (Bilaga 5) 

Frågor till spontana samtal med barn          

  

1. Till vilken pedagog går du till när du är ledsen, när någon är dum eller när du och kompisarna 

bråkar?  

2. Vad gör fröknarna när du/ni leker?  

3. Brukar fröknarna vara med er och leka?  

4. Lyssnar fröknarna och kompisarna på dig på samlingarna?   

5. Känner du alla fröknar på förskolan? Vad heter dem?   

6. Får du alltid hjälp när du ber om det?  

 

12.7 (Bilaga 6) 

 

Observationsfokus i punktform   

 

1. Hur ser det sociala samspelet ut mellan pedagog och barn? När och hur inbjuder pedagogen till 

samtal med enskilt barn samt hur uppmuntrar pedagogerna barnen till att samtala med varandra? 

2. Är samtalen kopplade till ett lärosyfte eller har det i syfte att avstämma barnen dagliga mående? 

3. Vilka barn är det som får uppmärksamhet och tid från pedagogerna? De barn som hörs och syns 

mest eller de barn som inte gör det? Är det jämlikt mellan barnen eller inte? 

4. Vem tar mest kontakt med vem? Pedagog till barn eller barn till pedagog? 

5. Uppmärksammas barnen intressen? Hur bemöter pedagogerna barnens funderingar kring ett 

lärofenomen? 

6. Hur hanterar pedagogerna konfliktsituationer mellan barn-pedagog och barn-barn? 

7. Med utgångspunkt för det ”kompetenta barnet”, ges barnen tillfälle att ta ansvar och bli 

självständiga? Ges det tillfälle för utmaningar och att hjälpa varandra med vardagssysslor etc.? 

  

  

  

 


