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Sammanfattning 

Titel: Preschool teachers perceptions of group size related to language developing approaches.                                                                                                                          

Termin: HT13 

Författare: Sofie Pettersson                                                                                         

Handledare: Åsa Larsson 

Nyckelorden i min undersökning är: samspel, språk, lek, samtal, gruppstorlek 

Syftet med studien var att undersöka pedagogernas uppfattningar om gruppstorlek relaterat till 

språkutvecklande arbetssätt. Mina frågeställningar var: Hur anser pedagogerna att en stor 

respektive liten barngrupp påverkar barnens språkutveckling? Hur beskriver de intervjuade 

pedagogerna att de arbetar med barnens språkutveckling i en stor grupp respektive i en liten 

grupp? Finns det likheter och skillnader i arbetssätt? Vilka eventuella för- och nackdelar anser 

pedagogerna att det finns med små respektive stora barngrupper? 

I studien har jag använt mig av kvalitativ metod där jag intervjuat sex pedagoger inom 

förskola som samtliga hade erfarenhet av att jobba i både liten och stor barngrupp. Studien tar 

utgångspunkt från ett sociokulturellt perspektiv. Enligt den sociokulturella teorin lär barn i 

samspel, lek och kommunikation med varandra. 

Sammanfattningsvis kom jag fram till att samtliga pedagoger ansåg att barngruppens storlek 

kan ha betydelse för barns språkutveckling. I resultatet framkommer det både likheter och 

skillnader i arbetssätt som används i stor och liten barngrupp. En likhet i arbetssätt är att 

pedagogerna delar in barnen i mindre grupper under dagen oavsett storlek på barnsgrupp. I en 

stor barngrupp var det mer vuxenstyrt och krävdes mer organisation, planering och struktur än 

i en mindre grupp. Fördelar med att ha många barn i gruppen var enligt pedagogerna att 

barnen får höra mycket språk och barnen har tillgång till många kompisar att samtala och leka 

med. Nackdelarna med stor barngrupp var att det kan vara svårt för pedagogerna att hinna 

uppmärksamma, stimulera och tillgodose alla barns behov. En stor barngrupp kan innebära 

mindre samtalsutrymme, färre möjligheter att integrera och samspela med en vuxen. Mindre 

barngrupp kan skapa fler möjligheter för pedagogen att se, höra och stödja varje enskild 

individ, samt mer tid att delta i dialog, samspel och barnens lek.  

Slutsatsen är att större barngrupper inte behöver innebära några större hinder eller sämre 

kvalitet alla gånger. Eftersom pedagogerna delar upp gruppen i mindre grupper tycks det bli 

fullt möjligt att kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet trots barnantalet.  
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Abstract 

Title : Preschool teachers’ views on how group size affects children's language learning                           

Semester: HT13 

Author: Sofie Pettersson                                                                                                    

Supervisor: Åsa Larsson 

 

Keywords: interaction , language , play, calls, groupsize  

Nyckelord: samspel, språk, lek, samtal, gruppstorlek 

 

The purpose of this study was to investigate preschool teachers perceptions of group size 

related to language developing approaches. My questions were: How do the teachers think 

that a large and a small group of children affect children's language development? How do the 

teachers at the pre-school work with children's language development in a large respectively a 

small group.  Are there any similarities and differences in the approach? What possible 

advantages and disadvantages do the teachers think that there are with small and large groups 

of children?  

In the study I have used qualitative method in which I have interviewed six teachers in the 

preschool who all had experience of working in both small and large groups of children. The 

study is based on a sociocultural perspective. According to the sociocultural theory, children 

learn through interaction, play and communication with each other.  

I concluded that all teachers felt that the size of the group may be important for children's 

language learning. The result shows that there are both similarities and differences in the 

approach used in large and small groups of children. One similarity was that the teachers 

divided the children in smaller groups during the day, regardless of the size of the group. In a 

large group of children it was more adult guidance and it required more organization, 

planning and structure comparing to a small group of children. According to the teachers, 

benefits of having many children in the group were that the children are well exposed to 

language and they have access to many friends to talk and play with. The disadvantages of a 

large group of children were that it can be difficult for the teachers to give attention, stimulate 

and satisfy the needs of all children. A large group of children may lead to less space of 

conversation and fewer opportunities to integrate and interact with an adult. A small group of 
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children may create more opportunities for the teacher to see, hear and support each 

individual, as well as more time to engage in dialogue, interaction and children's play.  

The conclusion is that larger groups of children don’t need to pose major obstacles or poorer 

quality all the times. Since the teachers divide the group into smaller groups, it seems to be 

fully possible to conduct effective educational work despite the number of children. 
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1.Inledning 

Frågan om barngruppernas storlek i förskolan har länge varit het i debatter av föräldrar, 

politiker och pedagoger. Många forskare varnar för att barngruppstorlekarnas ökning 

försämrar möjligheterna att kunna bedriva en bra pedagogisk verksamhet. Jag ser det som 

viktigt att barn så tidigt som möjligt och så ofta som möjligt får komma i kontakt med språket 

därför att jag anser att språket många gånger är nyckeln till samhällsgemenskap. Vi lever idag 

i ett samhälle där betydelsen av att språkligt kunna uttrycka sig och kommunicera med andra 

har ökat för att vi ska kunna hänga med och ta del av den information och kunskap som 

förmedlas. Jag anser att det ligger ett stort ansvar på oss blivande pedagoger att se till att rätt 

förutsättningar finns för att möjliggöra en god språkutveckling hos barnen. Den här uppsatsen 

handlar om pedagogerna syn på och upplevelser av att arbeta med barnens språkutveckling i 

liten barngrupp jämfört med i stor barngrupp. Jag vill undersöka om pedagogernas arbetssätt 

är lika eller skiljer sig åt beroende på om arbetet sker i en liten respektive stor barngrupp. 

Genom min undersökning hoppas jag på att öka förståelsen för hur arbetet med barns 

språkutveckling kan se ut i de respektive grupperna.  

1.1 Bakgrund  

Enligt skolverket så har det aldrig tidigare varit så många inskrivna barn i förskolan. I och 

med detta så har även barngrupperna blivit större. I Skollagen står de bland annat att 

pedagogerna i förskolan ska ha bra förutsättningar för att genomföra ett bra och utvecklande 

arbete med barnen där förskolemiljön är en viktig del. Skollagens krav är att barngrupperna 

ska ha lämplig sammansättning och storlek. Dessa ska även vara anpassade efter varje barns 

behov och förutsättningar (Skolverket, 2010). Förskolan ska lägga grunden för barns fortsatta 

lärande, det ska erbjudas en god miljö där barnen känner sig trygga, kan utvecklas, lära och ha 

roligt. För att stimulera barns språk- och kommunikations utveckling bör man som pedagog ta 

till vara på barnets nyfikenhet och intresse för den språkliga världen. Skapa samtalstillfällen 

och uppmuntra till samspeltillfällen mellan barn/ barn och vuxna och barn (Lpfö98 s.5).  

Dagens samhälle är präglat av ett stort informationsflöde. För att kunna ta del av den 

information som förmedlas är det nödvändigt för oss att kunna kommunicera, samarbeta och 

söka ny kunskap. Förskolan ska sträva efter att utmana barns nyfikenhet och förståelse för 

språk och kommunikation, så att barnen på sikt kan uttrycka tankar, argumentera och 

kommunicera med andra (Lpför98 s.6, 10). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka pedagogernas uppfattningar om gruppstorlek relaterat till 

språkutvecklande arbetssätt. 

Med utgångspunkt i ovanstående ser mina frågeställningar ut på följande vis: 

 Hur anser pedagogerna att en stor respektive liten barngrupp påverkar barnens 

språkutveckling? 

 

  Hur beskriver de intervjuade pedagogerna att de arbetar med barnens språkutveckling 

i en stor grupp respektive i en liten grupp? Finns det likheter och skillnader i arbetssätt?  

 

 Vilka eventuella för- och nackdelar anser pedagogerna att det finns med små 

respektive stora barngrupper? 

2. Teori  

Svensson (2009) menar på att det kan vara till god hjälp att känna till olika teorier om barns 

språkutveckling för att på bästa sätt kunna stimulera barn språkligt (Svensson 2009, s.23). 

Eftersom mitt syfte är att undersöka hur pedagoger i stor barngrupp kontra liten barngrupp 

arbetar med barns språkutveckling så kommer jag nedan redogöra för den sociokulturella 

teorin, proximala utvecklingszonen, språk, kommunikation och samspel som samtliga tycks 

ha betydelse för barnets språkutveckling. 

2.1 Sociokulturellt perspektiv  

Den sociokulturella lärandeteorin har sitt ursprung från psykologen Lev Vygotskij. Säljö 

(2005) beskriver det sociokulturella perspektivet utifrån Vygotskijs teorier där det centrala är 

att utveckling och lärande sker i en ständig process via samspel, kommunikation och 

interaktion med omgivningen. Enligt Säljö (2005) så menade Vygotskij att språket har en 

avgörande betydelse för allt lärande. ”Det är genom språket som människan blir delaktig i 

andras perspektiv och det är genom språket som sociokulturella erfarenheter 

förmedlas.”…”Det som är speciellt med språket är att det fungerar som ett redskap för 

kommunikation både mellan människor och inom människor. Språket är med andra ord 

länken mellan samhället (och de kollektiva erfarenheterna) och individen”(Säljö 2005, s.119). 
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Enligt Säljö (2000) så menade Vygotskij att allt lärande och utveckling sker i meningsfulla 

samspel och interaktioner tillsammans med andra. Det är därför av stor betydelse att 

pedagoger i förskolan skapar och uppmuntrar till samspel mellan barn och barn och mellan 

vuxna och barn. För att lärandet ska upplevas som motiverande så är det även av stor vikt att 

pedagogen kopplar aktiviteter till verkliga och meningsfulla sammanhang (Säljö 2000, s. 

232ff). Vidare beskriver Säljö (2005) att Vygotskij intresserade sig för vad barn kan uppnå i 

interaktion tillsammans med andra än enbart med sig själv. Han menade att interaktionen men 

även lärandemiljön som barnet vistas i har en stor betydelse för barnets språkutveckling (Säljö 

2005, s.122,124).  

 

2.2 Proximala utvecklingszonen och scaffolding                                                     

Den proximala utvecklingszonen är ett begrepp som psykologiforskaren Vygotskij skapat. 

Enligt Säljö (2005) tolkning så innebär de att man håller sig inom ett kunskapsområde som 

barnet kan men inte riktigt klarar av på egen hand (Säljö 2005, s.122). Smidt (2010) beskriver 

begreppet scaffolding vilket innebär stöttning. Hon menar på att det är pedagogens uppgift att 

stötta barnen i de situationer de behöver för att de ska kunna vidareutvecklas mot den 

närmaste utvecklingszonen (Smidt 2010, s.119). Säljö (2005) anser att stöttningen bland annat 

kan ske genom verbal och kroppslig kommunikation, uppmuntran och genom att stegvis dela 

upp utmaningen för att barnet ska klara av det. För att lärandet ska bli så effektivt som möjligt 

så måste pedagogen vara uppmärksam på barnets behov. Om omgivningen känner till barnets 

kunskapsnivå så är det också lättare att ge rätt stöd och stimulans. Om utmaningarna upplevs 

för lätta eller för svåra så kan barnet tappa både lust och motivation och därmed hindras i sin 

utveckling. Stödet bör därför hela tiden ligga på gränsen till vad barnet själv klarar av. 

Beroende på barnets förmåga och svårighetsgrad på det barnet ska genomföra så kan behovet 

av stöttning variera. Till en början kan barnet behöva mer stöd men i takt med att barnet 

utvecklas och så småningom klarar sig på egen hand så trappas stödet successivt ned. Genom 

att hålla sig inom den proximala utvecklingszonen kan barnet på ett lustfyllt och effektivt sätt 

utvecklas och lära sig nya saker (Säljö 2005, s.122f). 

2.3 Språk, kommunikation och samspel 

Det kan vara komplicerat att lära sig använda språket men det är ett av det viktigaste redskap 

för att inhämta kunskaper. Genom språket kan vi samspela och kommunicera med andra 

människor och på så vis utbyta många nya kunskaper. Genom språklig kommunikation med 

andra kan människor uppleva en känsla av både gemenskap och delaktighet (Säljö 2005). 
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Svensson (2009) hävdar att språkutvecklingen sker på två sätt. Det första sättet är att barnet 

först lär sig ordet och sedan dess innebörd. Det andra sättet är att barnet ser ett föremål och 

hör ordet och sammankopplar dessa . För att samspel och språklig kommunikation ska kunna 

äga rum så krävs det att samtalspartnerna har färdigheter i samspel, kommunikation, och ger 

varandra utrymme att tala, samt har förståelse för ords betydelser. Det är viktigt att vuxna 

benämna föremål i omgivningen och händelser som barnet är med om. Det är även av stor 

betydelse att den vuxne skapar och tar till vara på samtalssituationer för att barn ska kunna 

utveckla sina språkliga, kommunikativa och sociala förmågor. För att barnet ska bibehålla sin 

motivation till att samtala så bör den vuxne anpassa sitt språk utifrån barnets nivå och vara 

lyhörd för vad barnet intresserar sig av (Svensson 2009, s.12,24f, 77). 

3. Tidigare forskning  

Det framgår i många forskningsresultat att det är många faktorer som inverkan på barns 

språkutveckling. Nedan följer redogörelser för resultat från studier som en del forskare 

kommit fram till kring språkets betydelse, barns språkutveckling, leken, samtalets betydelse, 

samt gruppstorlekens påverkan/ inverkan på barns språkutveckling.  

Enligt Svensson (2009) har språket en avgörande betydelse vad det gäller hela människans 

utveckling. Genom språket skapar vi kontakter med andra människor. Pramling, Samuelsson 

& Sheridan (1999) skriver att ”den som inte kan uttrycka tankar och upplevelser i tal och 

skrift eller kan läsa, är på många sätt utestängd från gemenskapen med andra människor” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999, s.71).  

3.1 Förutsättningar för språkande 

Hagtvets (2004) forskning tyder på att språkutvecklingen hänger samman med barnets arv och 

miljö, barnets tidigare erfarenheter och vilken språklig stimulans barnet får möjlighet till i sin 

omgivning . Barn som vistas i miljö där inte någon kontinuerligt kommunicerar och 

stimulerar dem riskerar att inte utveckla språkliga färdigheter för att kommunicera och 

uttrycka sig (Hagtvet 2004, s.102ff). 

Det är i förskoleåldern som bland annat barns språkliga och sociala kompetenser grundläggs. 

För många barn är det avgörande hur den språkliga miljön ser ut i förskolan och vilka 

möjligheter det finns för det enskilda barnet att interagera i sociala sammanhang och delta i 

olika aktiviteter. I förskolan är det pedagogernas uppgift att möta och utmana varje barn där 

det befinner sig i sin språkutveckling. Studier visar att förskolans pedagogiska verksamhet har 
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en stor betydelse för hur små barns språk stimuleras och utvecklas (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1999, s.9ff).  

Hagtvet (2004) anser att det är viktigt att pedagogerna känner till vilka kunskaper som är 

normalt att ha vid en viss ålder så att de kan ge barnet det stöd och stimulans som barnet 

behöver (Hagtvet 2004, s.64). Pramlings (1993) studier visar på vikten av att pedagogerna har 

god kompetens inom olika områden för att skapa en god pedagogisk verksamhet. Detta 

innefattar pedagogens kunskaper om barns utveckling eftersom de är dessa som ligger till 

grund i allt arbete. Även pedagogens medvetenhet om hur de förhåller sig till barnen är av stor 

betydelse för att barnet ska kunna utvecklas och lära sig. Lärarens kompetens och attityder 

kan skapa möjligheter för barnet och/eller sätta gränser för vad barnet lär sig på 

förskolan(Pramling 1993 s.128,16f).  

3.2 Språk 

Liberg (2007) nämner det vidgade textbegreppet, vilket inte bara inbegriper kommunikation i 

tal, skrift, utan också kommunikation genom kroppsspråket och det estetiska språket. Det 

icke-verbala språket är det som sker i en kommunikation som inte uttalas med ord, som till 

exempel kroppsspråket. Enligt Liberg (2007) så kan användandet av kroppsspråk och 

ansiktsuttryck underlätta för barns förståelse och på så vis gynna barnets språkutveckling 

(Liberg 2007, s.8ff). Det verbala talet är en kombination av orala ljud, dessa bildar ord som är 

språkliga symboler för ett fenomen. För att kunna kommunicera med språket så krävs det att 

orden betydelse är kända för dem som kommunicerar. I samspel med andra kan man utvidga 

sin förståelse för ord och begrepp i olika sammanhang (Svensson 2009 s.17ff).  

Studier på förskolebarn visar att barn många gånger förstår mer än de verbalt kan ge uttryck 

för och att vuxna många gånger förstår vad barn vill (Pramling1993 s.120f). Håkansson (1998) 

anser att man kan ha dialog fastän barn bara använder sig av kroppsspråk eller av enstaviga 

ord. De yngre barnen tittar på kroppsspråket, lyssnar på språkets kvalité, rytm, känsla och 

melodi (Håkansson 1998). Omgivningens stöd är också av betydelse för att barn ska utvecklas 

språkligt. Man kan hjälpa och vägleda barnet genom att bekräftar dem språkligt och sätta ord 

på vad barnet har visat, fylla ut med fler ord och meningar eftersom detta gör det möjligt för 

barnet att erövra förståelsen för talspråkiga symboler och begrepp som de inte behärskar 

(Hagtvet 2006 s.160). För att barn ska utveckla sitt språk kan man exempelvis arbeta med 

bilder, sång, dans, rim, ramsor, måla, dramatisering, bokläsning och berättande. Genom 

sådana aktiviteter kan man väcka barnens intresse. De ges också möjlighet till att uttrycka 
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orden med kroppsrörelser och stimulera många sinnen samtidigt. Detta kan också på ett 

kreativt sätt få barnen att utveckla sitt talspråk och sin förmåga att uttrycka sina tankar (Liberg 

2007).  

3.3 Samtalets betydelse 

Grunden för barns språkutveckling är enligt många barnspråksforskare, samtalet. Det räcker 

inte med att få höra språk i sin omgivning, utan barn behöver själva ges möjlighet att aktivt få 

använda språket i socialt samspel med andra (Nauclér, Welin & Ögren i Hill 1993, s.34). 

Enligt observationsstudier som gjorts om samspel mellan vuxna och barn så är det vanligt att 

vuxna många gånger anpassar sitt tal utifrån barnets språkliga nivå. För att barnet ska utveckla 

sina språkliga förmågor så bör de vuxna kontinuerligt skapa dialog med barnet och ta sig tid 

att lyssna på barnets tankar, nyfikenhet och idéer.(Hagtvet 2004, s.116ff). Studier har visat att 

barn utvecklar sitt verbala språk och kommunikationsförmågor som mest när det får göra och 

samtala om sådant som intresserar dem och som det tycker är spännande och meningsfullt 

(Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson & Kärrby 2001). 

 

Genom dialog och interaktion med andra ges barnen möjlighet att sätta ord på sitt tänkande, 

koncentrera sig på det som sägs och få förståelse för nya ord. Genom dialog skapas 

gemenskap vilket är av stor betydelse för språkutveckling (Hagtvet 2004, s.48ff). Även Liberg 

(2007 s. 78) poängterar vikten av att barn deltar i språkliga och sociala sammanhang. Det är i 

möten med andra som barn skaffar sig kunskaper om hur språket kan användas och 

därigenom utveckla sitt egna språk.  

3.4 Pedagogens roll 

Omgivningens betydelse har i forskning visat sig ha stor inverkan på barns språkliga 

utveckling. I förskolan har pedagogen en viktig uppgift att skapa en utmanande, varierande 

och stimulerande miljö för barnen att vistas i. Pedagogen bör vidare skapa förutsättningar för 

barns lärande genom samspel, kommunikation och delaktighet. Pedagogernas lyhördhet och 

engagemang i arbetet har stor betydelse men så även pedagogernas kunskap om varje enskilt 

barn och hur det lär sig spelar en viktig roll. Det visar sig även vara av betydelse att ha tydliga 

mål för vad barnen ska lära sig och att målen integreras i det dagliga arbetet (Pramling 

Samuelsson& Sheridan 1999 s.23, 89).  Pramling, (1993 s.127) poängterar även betydelsen av 

att vuxna befinner sig på barnets nivå och stöttar barnen i den miljö de befinner sig.  
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3.5 Leken 

Pramlings (1993) studier visar hur kommunikation och samspel barn emellan är en resurs för 

språklärandet. För att barn ska utvecklas och lära sig så är en viktig förutsättning att de ges 

möjlighet till att samspela med andra i gruppen (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 

2000). 

Genom samspel och lek med sin omgivning utvidgar barn sin förståelse och sina kunskaper. 

Lärandet sker i interaktion med andra och då det får ta del av varandras kunskaper, förståelse 

och tolkningar (Säljö, 2000). Barn lär genom att titta på andra i sin omgivning och imitera 

detta direkt eller i senare situationer både verbalt och med sitt kroppsspråk (Pramling, 

Samuelsson , Sheridan , Johansson 2009, s.18).  

Enligt Welén (2003) så bör pedagogerna hjälpa barnet att utveckla sin lek genom att 

uppmuntra, stimulera, utmana dem. Pedagogen kan styra genom att själv delta i leken eller 

ingripa på olika sätt. De kan ordna för leken genom miljö, material men även föreslå idéer till 

lek. Det viktigaste är att ta hänsyn till barnets intresse, vem som leker och antal barn i gruppen. 

Studier tyder på att de barn som utvecklar en god social kompetens oftare har lättare att bli 

accepterade i gruppen (Lillemyr 2002, s.268). 

3.6 Barngruppsstorlek 

I den forskning jag tagit del av har jag inte kunnat hitta någon exakt siffra på vad som är det 

idealiska gruppantalet. Det finns alltså ingenting som talar för att en viss gruppstorlek är den 

bästa i alla sammanhang. Beroende på gruppens sammansättning, ålder och barn i behov av 

särskilt stöd så kan förutsättningarna se olika ut. Skolverket menar på att en gruppstorlek på 

15 barn är att föredra för att barnen ska utvecklas på bästa sätt (Skolverket, 2005 ). Oavsett 

hur många barn som ingår i gruppen så måste alla barn bli sedda och få sina behov 

tillfredsställda (Guvå 2006, s.134). Johansson (2003) studie visar på betydelsen av att ha 

mindre antal barn i barngruppen för att kunna arbeta på ett positivt sätt, skapa trygghet, se alla 

barn och kunna stimulera alla barns språkutveckling. Phillips och Howes (1987) studie tyder 

också på att barn som vistas i mindre barngrupper ges fler möjligheter till socialt samspel med 

en vuxen (Pramling 1993, s.49f). 

I en lagom stor grupp kan varje barn skapa relationer till de andra barnen och vara delaktiga i 

det som händer. Är gruppen för stor har barnen svårt att överblicka relationer och känslan av 

anonymitet och otryggheten ökar. Höga ljudnivåer och stress är andra negativa effekter som 
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kan uppstå i för stora barngrupper och som inverkar på hur barn mår, lär och utvecklas 

(Skolverket 2005, s.17). 

Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby (2001) anser att 13-15 barn i en grupp är 

ett lämpligt antal för att alla ska bli sedda. Om det däremot är färre antal barn än det så kan 

möjligheterna till samspel och interaktion försvinna.  Om det däremot är fler än 20 barn i 

gruppen så kan det finnas risk för att bara det barn som hörs mest blir synliga. Johansson 

(2003) studie visar att de barn som själva tar språkligt initiativ och berättar, ställer frågor, 

uppmuntras och uppmärksammas och bekräftas mer än de barns som är tysta och inte tar 

språkliga initiativ.                                                                                                                            

 

Pramling Samuelssons (2009) forskning tyder på att barngruppens storlek ,vilka barn som 

finns i gruppen, pedagogernas kompetens och hur lokalerna ser ut påverkar hur barnen lär och 

utvecklas. (Pramling Samuelssons, Sheridan, Johansson 2009 s.26). Asplund, Carlssons (2001) 

forskning visar också att miljön och barngruppens storlek har betydelse för barns lärande. 

Man menar på att barn lär bäst i mindre grupper där de ges fler möjligheter och utmaningar att 

interagera och samspela språkligt med en vuxen (Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson & 

Kärrby 2001 s.14-21).  

 

Vidare menar Kärrby (1994) att stora barngrupper ger fler möjligheter för barnen att samspela 

och leka, vilket i sin tur kan leda till god språkutveckling. Men detta förutsätter enligt hennes 

studie även att pedagogerna har kompetens och förmågan att hjälpa och stödja varje enskild 

individ i barngruppen att delta i såväl sociala samspel som i lek (Kärrby1994). De finns 

forskning som visar att personal som jobbar i mindre grupper får en bättre social kontakt med 

barnen, och då känner sig barnen tryggare och blir mer involverade i det som händer på 

förskolan (Ellneby, 1999).  

4. Material, metod och genomförande 

4.1 Material 

Det empiriska materialet som jag samlat in genom att intervjua sex pedagoger i förskolan 

kommer ligga som grund i min undersökning. Den insamlade empiri kommer jag koppla till 

teori och tidigare forskning inom områdena språk, samspel, lek och barngruppsstorlekens 

betydelse för språkutvecklingen.  
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4.2 Metod   

För att få svar på mitt syfte och mina frågeställningar, samt bidra till djupare förståelse för hur 

pedagogerna arbetar med barns språkutveckling i mindre barngrupp respektive större 

barngrupp, så bygger uppsatsen på kvalitativ undersökningsmetod. Jag har intervjuat totalt sex 

pedagoger som samtliga har erfarenhet av att arbeta i både stora och små barngrupper. I 

dagsläget arbetade tre av pedagogerna med få barn i gruppen och tre arbetade med många 

barn i gruppen. Jag valde kvalitativ metod eftersom den kändes mest relevant och lämpligt för 

min studie. Denna metod anser jag ger en djupare förståelse och mer ingående material att 

arbeta med. Undersökningen handlar om pedagogernas egna erfarenheter och det är deras 

uppfattningar, tankar och erfarenheter jag har gått på djupet med och vill lyfta fram i min 

studie.  

Jag valde en neutral miljö vid intervjutillfällena. Jag tog fasta på Dalen (2008) tips på att 

försöka skapa en behaglig kontakt men informanten före, under och efter intervjun. Innan 

intervjun lade jag ned mycket tid på att förbereda en intervjuguide som var till hjälp under 

intervjuerna. I guiden har jag fokuserat på att utforma öppna frågor (Bilaga 1) för att få ett så 

utförligt svar som möjligt. Patel & Davidsson (2003) anser att öppna frågor oftast leder till 

bättre diskussioner så att man kan få en djupare förståelse av pedagogernas upplevelser. 

Under intervjuerna använde jag semistrukturerad intervju, där jag delvis utgick från 

intervjuguiden men även ställde följdfrågor utifrån intervjupersonens uttalanden. 

4.3 Urval/ beskrivning av undersökningsgrupp 

Jag valde intervjuer som undersökningsmetod. Intervjupersonerna kontaktade jag inte 

slumpmässigt eftersom jag fick kännedom om dem via tidigare arbetskollegor. Min 

undersökningsgrupp bestod av sex förskolelärare i åldern 25-46 år gamla. Mina 

intervjupersoners arbetslivserfarenhet varierade mellan 4 år till 16 år. Samtliga pedagoger 

hade erfarenhet av att arbeta i både stora och små barngrupper. Tre av personerna var i 

dagsläget verksamma i en grupp med färre än 15 barn och tre var i dagsläget verksamma i en 

grupp med fler än 20 barn. Utförligare beskrivning av undersökningsgruppen följer nedan: 

• Sara, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 7 år. Hon har erfarenhet 

av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetade Sara i en stor barngrupp med 21 

barn. 

•Eva, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 13 år. Hon har erfarenhet 

av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetar Tina i stor barngrupp med 23 barn. 
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• Anna, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 12 år. Hon har 

erfarenhet av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetar Anna i stor barngrupp 

med 40 barn. 

•David, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 16 år. Han har 

erfarenhet av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetar David i liten barngrupp 

med 14 barn.  

•Maja, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 4 år. Hon har erfarenhet 

av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetar Maja i liten barngrupp med 14 

barn. 

•Amanda, är förskolelärare och har arbetat inom förskoleverksamheten i 7 år. Hon har 

erfarenhet av att arbeta i både stora och små barngrupper. Idag arbetar Amanda i liten 

barngrupp med 14 barn. 

4.4 Forskningsetiska principer 

Forskningsetiska principer innefattar principer om hur jag ska handskas och behandla mitt 

insamlade material (Stukát, 2008 s.131f). Innan jag påbörjade intervjuerna så upplyste jag 

intervjupersonerna om informationskravet det vill säga, jag informerade om syftet med min 

studie och gjorde dem införstådda med konfidentialitetskravet, att allt material skulle 

anonymiseras. Jag informerade vidare om nyttjandekravet, att min färdiga studie kommer 

publiceras på databasen DIVA /IT. Vidare uppmärksammade jag samtyckeskravet, att det när 

som helst under intervjun för välja  att avstå från att  svara. Pedagogerna som deltog i studien 

kommer benämnas med fingerade namn för att skydda deras identitet.  

4.5 Genomförande av metod 

Innan jag genomförde mina intervjuer så utförde jag provintervjuer på två gamla 

arbetskollegor för att se över kvaliteten på min intervjuguide och frågor. Detta kändes som ett 

bra sätt för att upptäcka ändringar och omformuleringar. Jag kontaktade mina 

intervjupersoner via mail och telefon. Personerna fick även ge förslag på tidpunkt och plats 

för intervjun, för att jag ville att de skulle känna sig trygga och bekväma och för att minimera 

risken för störmoment när intervjun skulle genomföras. På begäran skickade jag i förväg ut 

delar av vad intervjun skulle innehålla så att intervjupersonerna skulle få en uppfattning av 

vad undersökningen handlade om och ge dem tillfälle att förbereda sig. Intervjupersonerna 

fick inte ta del av alla frågor eftersom jag inte ville riskera att svaren skulle bli för konstlade. 

Jag genomförde intervjuerna vid sex olika tillfällen med pedagoger från sex olika förskolor i 

Stockholmsområdet. Intervjuerna genomfördes i arbetsrum på förskolorna och pågick mellan 

15- 35 minuter. Jag använde mig av röstinspelning för att underlätta analysarbetet och för att 
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kunna vara så närvarande och aktiv som möjligt i intervjupersonernas uttalanden. Jag skrev 

även ned anteckningar under själva intervjun för att vara på den säkra sidan och underlätta för 

senare analysarbete. Jag antecknade även kroppsspråk, mimer, och följdfrågor som jag ville ta 

upp senare i intervjun. Jag upplevde att det krävde stor flexibilitet av mig som intervjuade att 

bygga vidare på personernas uttalanden, tankar och upplevelser vilket jag ansåg var av stor 

vikt för att få så mycket information och empiri som möjligt. Under intervjuerna hade jag 

intervjuguide som stöd för att få med de frågor som var relevanta för min studies syfte. 

Samma intervjuguide låg till grund i samtliga intervjuer men däremot har inte följdfrågorna 

nödvändigtvis varit likadana utan beroende på vad personerna svarade så har jag anpassat 

följdfrågorna efter det. Lokken & Sobstad (1995) menar på att utfyllnads eller 

kompletteringsfrågor kan utveckla intervjupersonens svar ytterligare eller klargöra det 

intervjupersonen sagt. Följdfrågorna gör helhetsbilden mer fullständig och är viktiga vid 

kvalitativa intervjuer (Lokken & Sobstad, 1995 s.103). 

I slutet av intervjuerna tog jag författaren Dalens (2008) tips i beaktande om att sammanfatta 

det intervjupersonen sagt så att de skulle känna att svaren blivit korrekt, samt få möjlighet att 

ändra eller att lägga till fakta. Jag tackade för deras medverkan och frågade om det var okey 

att återkomma om jag hade ytterligare några frågor eller funderingar. 

Samtliga pedagoger upplevdes som engagerad i sitt arbete och bidrog med utförliga och bra 

svar på mina frågor. Efter att ha genomfört mina sex intervjuer och transkriberat dessa så 

kände jag att jag fått bra med information och därmed inte behövde tillföra något mer. 

4.6 Bearbetning av insamlad empiri 

Efter att jag genomfört varje intervju så lyssnade jag upprepade gånger av mitt insamlade 

material för att försäkra mig om att jag förstått informanten korrekt och att det har uppfattat 

frågan rätt. Enligt Kvalé (2009) så kan transkribering av material underlätta för att strukturera 

och analysera materialet. Detta tog jag fasta på och transkriberade varje intervju. Därefter 

sorterade jag bort den information som jag bedömde var irrelevant för studiens syfte och 

frågeställningar. Genom att jag systematiskt har analyserat informanternas svar har jag kunnat 

göra jämförelser mellan svaren och på så vis urskiljt både likheter och olikheter i deras sätt att 

arbeta med barns språkutveckling i stor respektive liten barngrupp. Bearbetningen av mitt 

insamlade material gjorde att jag upptäckte mönster, teman och kategorier. De är dessa som 

ligger till grund i mitt resultat och analysavsnitt.  
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4.7 Validitet/ reliabilitet - tillförlitlighet/trovärdighet.                                                       

För att få en god validitet så är det framför allt viktigt att undersöka det jag avser att 

undersöka utifrån mina frågeställningar (Larsen 2009 s.41). Jag har spelat in samtliga 

intervjuerna och kommer använda mig av citat ifrån dessa.  Under arbetets gång har jag gått 

tillbaka i inspelningarna för att försäkra mig om att jag uppfattat korrekt. En risk jag kan se 

med att bara använda mig av intervju är att det förutsätter att intervjupersonerna även i 

praktiken gör som de säger att dem gör. För att skapa en tillförlitlig undersökning så har jag 

försökt hålla mig neutral i intervjuerna för att inte påverka resultatet. För att öka 

tillförlitligheten ytterligare så tog jag fasta på Larsens (2009) tips och sammanfattade 

intervjuerna efteråt så att intervjupersonen skulle känna att svaren de uppgett hade blivit 

korrekt (Larsen 2009 s.69). 

5. Resultat och analys 

Med utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar kommer jag nedan att presentera 

resultaten från mina sex intervjuer. Jag kommer även analysera resultatet och koppla till teori 

och tidigare forskning. I resultatdelen kommer jag lyfta fram det pedagogerna ser som för- 

och nackdelar med att arbeta i liten respektive stora barngrupper. Vidare kommer jag ge 

exempel på hur pedagogerna anser att en liten respektive stor barngrupp påverkar barnens 

språkutveckling. Sist men inte minst kommer jag lyfta fram hur pedagogerna på förskolan 

arbetar med barns språkutveckling i en stor grupp respektive i en liten grupp. Här kommer jag 

även redogöra för de likheter och skillnader jag påträffat i de arbetssätt som pedagogerna 

använder i stor respektive liten barngrupp.  

5.1 Nackdelar med stor barngrupp 

Eva tror att en stor barngrupp främst kan vara en nackdel för de barn som har svårt för att 

prata inför en stor grupp. Eva säger också att barnen många gånger kan få styra sina 

aktiviteter själva när det är så många barn i gruppen. Hon berättar också att det händer att barn 

frågar efter hjälp men att de inte kan hjälpa eller sätta sig ned med barnen just då. Sara anser 

att det kan vara svårt att hinna lägga ned den tiden man skulle vilja med varje barn. Hon säger:  

Alla barn behöver ju få sina behov tillfredsställda. Har man mindre barn i gruppen 

så kan man ge varje enskilt barn mer tid(Sara). 

Saras uttalande tyder på att många barn i gruppen kan göra att pedagogerna inte riktigt räcker 

till för alla barn. Detta kan tolkas som en stor nackdel eftersom varje enskild individ kanske 

inte få den tid med en vuxen på samma sätt och i lika stor utsträckning som om de hade varit 
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färre barn i gruppen. Sara anser att det kan bli stressande för barnet att vara i en stor 

barngrupp. Hon påstår också att de kan bli ett högt tempo, hög ljudvolym och svårt för barnen 

att komma till lugn och ro. Sara menar också att barn som pratar tyst kan ha svårt att komma 

igenom de som pratar högre. Detta kan kopplas till Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson 

och Kärrbys (2001) studie som visar att tysta barn ofta hamnar i skym undan i en grupp med 

många barn. Många barn i gruppen gör att det finns risk för att bara det barn som hörs mest 

blir synliga. Johanssons (2003) studie visar även på att de barn som själva tar språkligt 

initiativ och berättar, ställer frågor, uppmuntras och uppmärksammas och bekräftas mer än de 

barns som är tysta och inte tar språkliga initiativ.  

I intervjuerna framkommer en enighet om att det krävs mer planering, organisering och 

struktur när man har många barn i gruppen än färre barn i gruppen för att verksamheten ska 

fungera. Anna upplever att det krävs mycket planering och att de spontana aktiviteterna ofta 

försvinner i en stor barngrupp. Hon upplever också att det blir mycket vuxenstyrning i en 

grupp med många barn. Anna säger: 

För att inte alla barn ska trängas på en och samma yta så är det nödvändigt att de 

vuxna fördelar barnen på de rum som finns tillgängliga(Anna) 

 Detta kan tolkas som att barnen inte får samma valmöjligheter som om det skulle ingå i en 

grupp med färre barn. Anna anser också att: 

Den stora barngruppen drabbar kommunikation och samtalstid med varje enskilt 

barn. Jag hinner heller inte dokumentera barnen i den utsträckning som jag hade 

velat(Anna).  

Både Eva, Anna och Sara som alla arbetar i stor barngrupp upplever också att det många 

gånger intar en ordningsvakt- observerar- och övervakningsroll i stället för en pedagogisk roll. 

De anser också att man inte kan gå in i leken med ett få antal barn om man har en stor 

barngrupp på samma sätt som om man skulle haft en liten grupp med barn.  

Eva, Anna och Sara gav samtliga utryck om att det är svårt och en stor utmaning att stimulera 

och tillgodose alla barns behov när de är många barn i gruppen. Hagtvet (2004) anser att om 

inte någon vuxen kontinuerligt kommunicerar och stimulerar barnen så riskerar de att inte 

utveckla språkliga färdigheter för att kommunicera och uttrycka sig (Hagtvet 2004). Vidare 

påvisar Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrbys (2001) studier att barn lär bäst i 

mindre grupper där de ges fler möjligheter och utmaningar att interagera och samspela 

språkligt med en vuxen. 
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5.2 Fördelar med stor barngrupp 

Sara och Anna är de pedagoger som nämner några fördelar med att ha många barn i gruppen. 

Sara säger: 

Stor barngrupp tror jag kan vara positivt för barns språkutveckling eftersom de får 

höra väldigt mycket språk runt omkring sig hela dagarna. Barnen pratar också 

väldigt mycket med varandra och får tillgång till många kompisar att leka med 

(Sara).  

Vidare anser Anna att: 

Barnen inte blir lika sårbara om någon är sjuk. I en stor barngrupp har de alltid 

kompisar att vända sig till (Anna).  

Kärrby (1994) anser precis som Sara och Anna att stora barngrupper ger fler möjligheter för 

barnen att samspela och leka. Kärrby menar att detta i sin tur kan leda till god språkutveckling 

hos barnen. Men för att barn ska gynnas av stora grupper så förutsätter det enligt Kärrbys 

(2001) studie även att pedagogerna har kompetens och förmågan att hjälpa och stödja varje 

enskild individ i barngruppen att delta i såväl sociala samspel som i lek (Asplund Carlsson, 

Pramling Samuelsson & Kärrby, 2001).  

5.3 Fördelar med liten barngrupp 

Samtliga av det intervjuade pedagogerna är av den åsikten att de skulle föredra att ha mindre 

barngrupp än en större barngrupp. Johanssons (2003) studie visar på betydelsen av att ha 

mindre antal barn i barngruppen för att kunna arbeta på ett positivt sätt, skapa trygghet, se alla 

barn och kunna stimulera alla barns språkutveckling. Eva säger: 

I en mindre barngrupp kan man ägna mer tid till att lyssna in och följa upp varje 

barn. Man blir mer delaktig med barnen, hinner se varje barns olika behov och 

man kan arbeta mer individuellt med språkutvecklingen (Eva).  

Andra fördelar som Maja, Sara och Amanda framhåller med att ha ett mindre antal barn i 

gruppen är att det blir lägre tempo, ljudnivå och mindre stress för både barn och pedagoger. 

Amanda säger också att man som pedagog hinner se varje barn behov på ett annat sätt. David 

säger: 

Färre barn gör att man får mer tid till att se och höra varje enskild individ. bättre 

kontakt, mer närhet och fler möjligheter att kunna sitta ned med barnen(David). 

Phillips och Howes (1987) studie tyder på att barn som vistas i mindre barngrupper ges fler 

möjligheter till socialt samspel med en vuxen. Detta styrks Även av Ellnebys (1999) 

forskning som visar att personal som jobbar i mindre grupper får en bättre social kontakt med 
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barnen, vilket i sin tur leder till att barnen blir tryggare och mer involverade i de som händer 

på förskolan.  

6. Likheter och skillnader i arbetssätt 

6.1 Språket  

Genomgående i intervjuerna är att alla påtalar vikten av att skapa samtal och kommunicera 

med barnen för att de ska utveckla sitt språk. Alla de intervjuade pedagogerna lyfter även 

fram betydelsen av hur de själva pratar och kommunicerar med barnen.   

David menar på att pedagogen är ett viktigt redskap för barnen. Han försöker möta barnen 

med ett nyanserat språk så att barnen får förståelse för nya ord. Han är noga med att inte 

korrigera eller tillrättavisa barnen, utan fyller istället ut barnens meningar med fler ord. Även 

Sara säger sig använda ett nyanserat språk till barnen så att det för höra många nya ord. Hon 

pratar med barnen om ordens betydelse och visar konkret för att undvika frågetecken hos 

barnen. Amanda säger:  

 

Jag är väldigt noga med att benämna saker vid dess rätta namn och bekräftar 

barnen genom att upprepa det de sagt. Jag använder mig också ofta av bilder 

eftersom det är ett bra sätt att förstärka budskap till små barn(Amanda).  

 

Eva berättar att hon försöker undvika slangord och prata tydligt till barnen. Hon menar vidare 

att det dagligen benämner olika begrepp, upprepar och förtydligar om barnen inte förstår. 

Maja säger att hon försöker anpassa sitt ordval till situation, händelse och barn. Hon sätter ord 

på det mesta i barnens vardag och hon uppmuntrar barnen att uttrycka sig. Anna säger: 

 

I varje vardagssituation försöker jag stimulera barnens inflöde och utflöde av 

språket. Jag uppmuntra barnen att uttrycka sig på olika sätt. Jag försöker också 

undvika fråga - svar kommunikation eftersom jag vill få barnen att tänka utanför 

dessa ramar (Anna).  

 

Pedagogernas arbetssätt kan jämföras med det som Hagtvet (2006) ser som väsentligt för att 

barn ska utveckla sitt språk. I likhet med det informanterna lyfter fram som viktigt så menar 

även Hagtvet (2006) att ett bra sätt att hjälpa och vägleda barnet är att bekräftar dem språkligt. 

Genom att sätta ord på vad barnet har visat, fylla ut med fler ord och fraser kan göra det 

möjligt för barnet att erövra förståelsen för talspråkiga symboler och begrepp som de inte 

behärskar (Hagtvet 2006). Även Svensson understryker betydelsen av hur vuxna använder sitt 

språk. Han poängterar liksom Eva, Maja, och Sara också vikten av att benämna händelser och 
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saker i barnens omgivning. Detta kan tolkas som ett väsentligt arbetssätt för att barn ska 

utveckla sina språkliga förmågor. Enligt den sociokulturella lärandeteorin är språket ett viktigt 

redskap för barnens utveckling och lärande. Det är genom språket som människan blir 

delaktig i andras perspektiv och det är genom språket som sociokulturella erfarenheter 

förmedlas (Säljö,2005). 

6.2 Samtalet 

Ur studien framkommer det att Maja, David och Amanda anser att de regelbundet vänder sig 

till barnen för att samspela, kommunicera och skapa dialog. Pedagoger ger även uttryck för att 

de försöker ta tillvara på alla samtalstillfällen och ge barnen tid och möjlighet att reflektera, 

fundera och reda ut begrepp i syfte att barnet ska utveckla sin språkliga förmåga. Däremot får 

jag uppfattningen om att Anna och Eva som arbetar i stor barngrupp ofta möts av 

begränsningar i att räcka till. Anna säger:  

Det kan vara svårt att sitta ned och samtala med ett barn utan att bli avbruten av 

något annat som händer i gruppen (Anna).  

Vidare säger Eva: 

När man pratar med ett barn och vill lyssna in så är det alltid flera barn som 

samtidigt kämpar för att få uppmärksamheten(Eva).  

 

Utifrån det Anna och Eva utrycker så får jag uppfattningen om att detta kan skapa negativa 

konsekvenser för barnen vilket kan kopplas till Hagtvet (2004) som anser att vuxna 

kontinuerligt bör skapa dialog med barnet och ta sig tid att lyssna på barnets tankar, 

nyfikenhet och idéer, för att barnet ska kunna utveckla sina språkliga förmågor (Hagtvet 

2004). Enligt min tolkning av pedagogernas uttalanden så kan stor barngrupp leda till mindre 

tid att samtala och kommunicera med varje enskild individ. Enligt Guvå (2006) så måste alla 

barn bli sedda och få sina behov tillfredsställda avsett hur många barn som ingår i gruppen 

(Guvå, 2006). Jag får uppfattningen om att Eva och Anna tycker det är svårt att hinna samtala 

någon längre stund med varje barn och tillgodose alla barns behov när det är många barn i 

gruppen. Detta kan tyckas hindra barnen att utveckla sitt språk eftersom dialog och interaktion 

med vuxna tycks vara begränsad. Även Hagtvet (2004) påtalar vikten av att skapa dialog med 

barnen eftersom det då får möjlighet att sätta ord på sitt tänkande, koncentrera sig på det som 

sägs och få förståelse för nya ord. Detta är enligt honom nödvändigt för att barnet ska kunna 

utveckla sina kommunikationsfärdigheter. Om barnen inte får möjlighet att samspela och tid 
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till dialog kan det begränsas i att utveckla sin förståelse för nya ord och begrepp i olika 

sammanhang (Svensson, 2009). 

Både Maja, Anna och Eva nämner att det försöker kopplar samtal utifrån barnets intresse och 

egna erfarenheter, eftersom det oftast får barnen att komma till tals. Maja tycker också det är 

viktigt att de vuxna är engagerade och tar sig tid att lyssna på barnen. Maja säger:  

 

Vi försöker ta fasta på det barnen intresserar sig för. Vi uppmuntrar också till att 

flera barn deltar i samtal så att de kan interagera med varandra (Maja). 

 

Majas arbetssätt kan kopplas till den sociokulturella teorin där man menar att allt lärande och 

utveckling sker i meningsfulla samspel och interaktioner tillsammans med andra. Det är 

därför av stor betydelse att pedagoger i förskolan skapar och uppmuntrar till samspel mellan 

barn och barn och mellan vuxna och barn. För att lärandet ska upplevas som motiverande så 

är det även av stor vikt att pedagogen kopplar aktiviteter till verkliga och meningsfulla 

sammanhang.(Säljö 2000). Även Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson & Kärrbys (2001) 

studier visat att barn utvecklar sitt verbala språk och kommunikationsförmågor som mest när 

det får göra och samtala om sådant som intresserar dem och som det tycker är spännande och 

meningsfullt. Svensson (2009) poängterar att det förutsätter att vuxna är lyhörda för barnets 

intresse, men även anpassar sitt språk utifrån barnets nivå för att barnet ska bibehålla sin 

koncentration. Maja påpekar även: 

Jag tycker det är viktigt att man som vuxen är engagerade och tar sig tid att lyssna 

på barnen och uppmuntrar flera barn att delta i samtal (Maja). 

 

Med koppling till Majas uttalande så är det enligt Hagtvet (2004) genom dialog som 

gemenskap skapas vilket enligt honom är av stor betydelse för språkutveckling. Han menar 

också att omgivningens stöd och hjälp är av stor betydelse för att barn ska utveckla sitt språk. 

(Hagtvet 2004).  

6.3 Uppdelning i mindre grupper 

Pedagogerna uttrycker att ett sätt att hantera stora barngrupperna är att dela in barnen i mindre 

grupper. Ur intervjuerna framkommer det att pedagogerna i både stor och liten barngrupp 

dagligen försöker dela upp barnen i mindre grupper. Sara säger: 
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Vi kan arbeta med barnens språkutveckling och bedriva en bra pedagogisk 

verksamhet tack vare att vi delar upp barnen i mindre grupper (Sara). 

Sara säger att de försöker dela upp gruppen för att kunna skapa goda dialoger med alla barn. 

Hon uppmuntrar barnen att prata med varandra och på samlingarna ligger inte fokus i att de 

vuxna ska prata utan att barnen ska använda sitt språk. Hon anser att det alltid finns barn som 

vill prata mer per automatik. Men hon försöker fråga och uppmuntra de barn som inte säger så 

mycket. Precis som Nauclér, Welin & Ögren (1993) belyste så räcker det inte med att barnen 

bara få höra språk i sin omgivning, utan barn behöver själva ges möjlighet att aktivt få 

använda språket i olika situationer och i socialt samspel med andra . Eva anser: 

Det finns barn som har svårt att prata inför många. I en stor barngrupp kan de vara 

svårt för de som pratar tyst, de hörs inte och det har svårt att komma igenom de 

som pratar högre. På samlingarna delar vi därför upp gruppen eftersom de gör det 

lättare för alla barn att komma till tals (Eva). 

Även Maja och David försöker sätta samman små grupper. Det anser att de skapar trygghet 

hos barnen och leder till att de är fler som vågar prata. Följande säger Anna angående 

uppdelning i mindre grupper:   

Vi måste dela upp gruppen hela tiden annars fungerar inte verksamheten. Om man 

delar in barnen i mindre grupper får vi bättre möjlighet och tid till att se, höra och 

stimulera varje barn. De ges större talutrymme och fler möjligheter till att uttrycka 

sig, argumentera och kommunicera med varandra (Anna).  

 

Anna framhåller betydelsen av att dela upp gruppen eftersom det tycks ge barnet andra 

möjligheter i jämförelse med att ha alla barn i en och samma grupp. Anna ger utryck för att 

uppdelningen gör att pedagogerna lättare kan stötta och se varje barn och dess olika behov. 

Enligt Skolverket (2010) så kan varje barn i en lagom stor grupp lättare skapa relationer till de 

andra barnen och blir mer delaktiga i det som händer. Är gruppen för stor kan barnen ha svårt 

att överblicka relationer och känslan av anonymitet och otryggheten ökar. 

Amanda säger att de alltid väljer att dela upp barnen eftersom gruppindelningen inverkar på 

hur mycket barnen pratar. Hon anser att gruppindelningen ger fler möjlighet att arbeta ännu 

mer ingående med varje barn. Hon anser att det blir lättare att uppmärksamma de barn som 

inte kommer till tals annars. Hon menar också att gruppindelningen gör att pedagogerna får 

chans att samtal längre stunder med varje barn. 
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6.4 Planering, organisering och struktur 

Ur intervjuerna framkommer en enighet om att samtliga pedagoger anser att det krävs mycket 

planering, organisering och struktur när man har många barn i gruppen än färre barn i gruppen 

för att verksamheten ska fungera. Anna menar att det gäller att ligga steget före hela tiden och 

att allt har att göra med hur de organiserar och delar upp sig. Eva säger: 

Så länge vi planerar vad vi ska göra, och hur vi ska dela upp gruppen så fungerar 

det mesta. Men har vi inte någon bra organisering så kan det bli svårt(Eva).  

Även Sara anser att hon har fått lära sig att hantera och bedriva en bra pedagogisk verksamhet 

fastän de är många barn. För att de ska fungerar så anser hon att det krävs betydligt mer 

struktur, organisering och prioriteringar i en stor barngrupp i jämförelse med en grupp med 

färre barn.  

6.5 Proximala utvecklingszonen 

Eva påpekar att barn är olika och att vissa barn behöver mer vuxenstöd. Hon försöker ta sig 

tid och stötta barnen i gruppen. Till exempel om ett barn frågar hur man skriver ett ord så 

försöker hon följa upp barnets intresse och hjälper dem genom att ljuda och konkret visa hur 

bokstaven ser ut i alfabetet. Sara poängterar vikten av att ha reflektion och dokumentation. 

Hon anser att det är ett måste för att se vad som fungerar och inte fungerar, hur och vad 

barnen gör och vad de är intresserade av för att kunna utveckla verksamheten för barnen. 

Anna poängterar att det är viktigt att inte underskatta barnen på något sätt. Hon försöker 

därför använda aktiviteter och ett språk som är över barnens nivå. Anna säger: 

Vi försöker dokumentera barnen för att se vad de gör, hur det gör och vilka 

strategier de använder. Genom dokumentation och observation kan vi se hur 

språket utvecklas. Man kan lättare få en uppfattning om barnets individuella nivå 

och på så vis lättare hitta sätt att utmana dem(Anna).  

 

Evas, Saras och Annas uttalanden kan kopplas till den sociokulturella teorin. Anna framhåller 

betydelsen av att observera och dokumentera för att se barnets utveckling och för att kunna 

stimulera barnet vidare. Sara poängterar också vikten av dokumentation för att kunna 

vidareutveckla verksamheten för barnen. För att lärandet ska bli så effektivt som möjligt så 

anser Säljö (2005) att det är viktigt att pedagogen känner till barnets aktuella kunskapsnivå så 

att de kan stimulera, utmana och stötta barnet inom ett område/nivå som barnet kan men inte 

riktigt klarar av på egen hand. Om utmaningarna upplevs för lätta eller för svåra så kan barnet 

tappa både lust och motivation och därmed hindras i sin utveckling. Svårighetsgraden bör 
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därför hela tiden ligga på gränsen till vad barnet kan klara av med stöd av någon mer kunnig 

person (Säljö 2005). Anna säger att hon dokumenterar för att få en uppfattning om barnets 

kunskapsnivå. Hon försöker också använda aktiviteter och språk som är över barnets nivå. 

Evas exempel visar också på att hon försöker stötta, utmana och följa upp det barnen 

intresserar sig för, vilket enligt den sociokulturella teorin kan tolkas som bra arbetssätt för att 

barnets lärande ska bli så effektivt som möjligt.  

6.6 Vidgade textbegreppet 

Pramling (1993) Studier om förskolebarn visar att barn många gånger förstår mer än de 

verbalt kan ge utryck för. Liberg (2007) nämner det vidgade textbegreppet, som innefattar 

kommunikation i tal, skrift, kroppsspråket och det estetiska språket. Användandet av 

kroppsspråk och ansiktsuttryck kan underlätta för barns förståelse och på så vis gynna barnets 

språkutveckling (Liberg 2007). Detta är även något som Eva belyser. Hon menar på att det 

inte bara är det verbala språket som har betydelse. Hon nämner att barn har 1000 språk och 

att hon försöker använda sig av kroppsspråk och ansiktsuttryck när hon pratar med barnen. 

Hon försöker också arbeta med skapande aktiviteter där barnen får visa sina känslor. Sara 

berättar att de har aktiviteter som miniröris och yoga. De försöker även utnyttja den Ateljé 

som de har tillgång till.  

 

Vi arbetar med bildskapande i syfte att barnen ska få ge utryck för det de känner 

eller varit med om(Sara).   

 

Även Anna arbetar med lera, musik och målning så att barnen ska få utrycka sig på olika sätt. 

Hon menar att barnen i sådana aktiviteter får möjlighet att leka med språket och även där 

utvidgar sitt ordförråd. Amanda, David och Maja påstår att de arbetar med dans, musik, drama 

och ateljé dagligen. Det poängterar samtliga att användandet av kroppsspråket är viktigt 

eftersom alla barn inte har det verbala språket. Arbetssätten som pedagogerna använder sig av 

är även något som Liberg (2007) anser att bra sätt för att barn ska utveckla sitt språk. Liberg 

(2007) anser att man i sådana aktiviteter kan väcka barnens intresse. Barnen ges också 

möjlighet till att utrycka orden med kroppsrörelser och stimulera många sinnen samtidigt. 

Detta kan också enligt författarna på ett kreativt sätt få barnen att utveckla sitt talspråk och sin 

förmåga att uttrycka sina tankar. Ur studien framkommer det att pedagogerna uppmuntrar 

barnen till att utrycka sig i många olika uttrycksformer.  
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Vidare använder sig samtliga pedagoger av sång, rim ramsor, språkpåsar och flanosagor på 

samlingarna för att stimulera barnen språkligt. Ur studien framkom det att alla pedagogerna 

även läser mycket sagor för barnen. För att göra barnen delaktiga brukar de stannar upp och 

diskutera samt reflektera över ordens betydelse och sagans handling. Sara säger att barnen 

ofta ges möjlighet att samtala om bokens bilder och innehåll på olika sätt. Hon anser att det är 

ett bra sätt för barnen att öva på att lyssna och lära sig nya ord och begrepp.  

6.7 Samspel och lek 

Resultatet visar att alla intervjuade pedagoger värdesätter leken som väldigt viktig för barns 

sociala och språkliga utveckling. De försöker dagligen skapa tillfällen för lek och 

gruppaktiviteter för att barnen ska stimuleras i sitt språk och samspel. David säger: 

 

I förskolans värld måste de vara mycket lek. Leken är basen för allting, det är 

genom lek barn lär (David). 

 

I koppling till den sociokulturella teorin framhålls att barn utvidgar sin förståelse och sina 

kunskaper i samspel och lek med andra i sin omgivning. Vygotskij menade på att lärandet 

sker i interaktion med andra då barn får ta del av varandras kunskaper, förståelse och 

tolkningar (Säljö, 2000). David menar vidare på att barn får möjlighet att utforska, upptäcka, 

samt utveckla empati och förståelse av sin omvärld genom lek och samspel. I likhet med den 

sociokulturella teorin förklaras att lärande och utveckling sker i meningsfulla interaktioner 

tillsammans med andra. Det är därför av stor betydelse att pedagoger i förskolan skapar och 

uppmuntrar till samspel mellan barn och barn och mellan vuxna och barn (Säljö 2000). Maja 

uppmuntrar barnen att samtala och samspela med varandra och framhåller rollek som särkilt 

viktig för barnens sociala - och språkliga utveckling. Hon anser att det är bra vardagsträning, 

eftersom barnen lär sig många nya begrepp och att barnen tränas i att samarbeta, samsas och 

kommunicera. Maja säger: 

Ibland måste vi vuxna gå in och hjälpa barnen och hitta ett bra 

kommunikationssätt att lyssna in varandra så att det inte bara är en som tar över i 

leken (Maja).  

Enligt Welén (2003) så bör pedagogerna hjälpa barnet att utveckla sin lek genom att 

uppmuntra, stimulera, utmana dem. Pedagogen kan styra genom att själv delta i leken eller 

ingripa på olika sätt. Maja tycks vara närvarande och stöttande i barnens lek för att barnen ska 

utveckla sitt kommunikationssätt och samspelsfärdigheter. Weléns (2003) studier tyder på att 
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de barn som utvecklar en god social kompetens också har lättare att bli accepterade i gruppen 

(2003). Amanda säger: 

Största delen av dagen består av frilek och vi pedagog finns alltid närvarande så 

att vi kan stötta barnen i deras samspel. Vi pratar med barnen och befäster regler 

om hur man är mot varandra. På så vis stimuleras barnen i sitt språk och i sina 

samspelsfärdigheter (Amanda).  

Sara framhåller betydelsen av att små och stora barn integreras eftersom barn många gånger 

lär av varandra. Sara anser att barn inspireras och utbyter kunskaper med varandra och 

utvecklas därmed i sitt lärande och tillvägagångssätt. Anna ger också utryck för att barnen är 

en resurs för varandra. Hon menar på att de lär varandra, hjälper varandra, imiterar varandra 

och lär sig på så vis mycket språk. Eva är också av den åsikten att barn kan lära av varandra.  

Vi försöker uppmuntra barnen att hjälpa varandra, se på hur kompisen gör, pröva, 

och utforska både individuellt och i sociala samspelet med andra barn och 

vuxna(Eva). 

Pedagogernas uttalanden kan kopplas till Vygotskij och den proximala utvecklingszonen. 

Vygotskij hade synsättet att barns lärande och utveckling sker i sociala samspel och 

interaktioner tillsammans med andra. Genom att barnet får hjälp av en mer kunnig person kan 

det klara av fler utmaningar än vad det skulle ha klarat av på egen hand (Säljö, 2000). Detta 

styrks även av Pramling, Samuelsson, Sheridan , Johanssons (2009) forskning som visar att 

barn lär av varandra. Barnen tittar på varandra och tar efter både i språk och sitt handlande. 

Även Pramlings (1993) studier visar hur kommunikation och samspel barn emellan är en 

resurs för språklärandet. För att barn ska utvecklas och lära sig så är en viktig förutsättning att 

de ges möjlighet till att samspela med andra i gruppen (Williams, Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2000).  

Amanda, David och Maja som arbetar i grupper med färre barn tycks ha större möjlighet att 

oftare kunna sitta ner med barnen i leken för att se vad de leker, stötta dem och för att kunna 

stimulera dem vidare. Smith (2010) beskriver begreppet scaffolding, och framhåller 

betydelsen av att en vuxen finns närvarande för att kunna ge barnet det och stöd, stimulans 

som barnet behöver utifrån sin egna individuella kunskapsnivå. Eva, Anna och Sara som 

arbetar med stora barngrupper ger däremot uttryck av att det kan vara svårt att delta i barnens 

lek någon längre stund eftersom de behöver finnas på många ställen samtidigt. I de stora 

barngrupperna skulle detta kunna tänkas förorsaka problem för barnen att utveckla goda 
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samspelsfärdigheter eftersom pedagogerna ger uttryck av att de inte räcker till och begränsas 

därmed att vara närvarande och stötta barnen i samspel och lek. 

6.8 Pedagogens roll 

David och Anna nämner sig själva som ett av det viktigaste redskap för barnen. David menar 

på att det är pedagogernas ansvar att möjliggöra för barnen att lära sig i förskolan.  

 

Pedagogen ska finnas till för att stötta, utmana och stimulera barnen i samspel, 

kommunikation och andra aktiviteter för att barnen ska kunna utvecklas språkligt 

(David).  

 

För att skapa goda förutsättningar för barnens viktiga tid i förskolan och för att verksamheten 

ska fungera så poängterar både David och Anna att en fungerande kommunikation och 

samspel mellan arbetslaget också är viktigt. Anna framhåller betydelsen av att alla i 

arbetslaget arbetar mot samma mål, strävar efter att barnen ska må bra, utvecklas, lär sig och 

har roligt. David säger också: 

  

Det är viktigt att alla i arbetslaget har kunskaper om barns tidiga språkinlärning så 

man vet vilka arbetssätt man ska jobba med för att utveckla barns språk på bästa 

sätt (David).  

 

Alla av de intervjuade pedagogerna efterlyser mer kurser, föreläsningar och utbildningar om 

barns språkutveckling. Eva menar att det i dagsläget handlar om ens eget intresse, ansvar och 

initiativ. Ur intervjuerna kommer de fram att endast två av sex förskolorna har haft en 

språksatsning. Enligt Hagtvet (2004) så är det viktigt att pedagogerna känner till vilka 

kunskaper som är normalt att ha vid en viss ålder så att de kan ge barnet det stöd och 

stimulans som barnet behöver. Även Pramlings (1993) studier visar på vikten av att 

pedagogerna har god kompetens inom olika områden för att skapa en god pedagogisk 

verksamhet. Detta innefattar pedagogens kunskaper om barns utveckling eftersom de är dessa 

som ligger till grund i allt arbete. Även pedagogens medvetenhet om hur de förhåller sig till 

barnen är av stor vikt för att barn ska kunna utvecklas och lära sig. Ur studien framkommer 

det att alla pedagogerna vill ha mer kompetens utveckling inom barns tidiga språkutveckling. 

Detta kan tyckas som en självklarhet med tanke på att alla pedagoger tycks bära på varierande 

erfarenheter, utbildningar och synsätt. Enligt Pramling (1993) så kan lärarens kompetens och 

attityder skapa möjligheter för barnet och/eller sätta gränser för vad barnet lär sig på förskolan 

(Pramling 1993). 
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7. Sammanfattande slutdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka pedagogernas uppfattningar om gruppstorlek relaterat till 

språkutvecklande arbetssätt. Frågeställningarna har varit att undersöka hur pedagogerna anser 

att en stor respektive liten barngrupp påverkar barnens språkutveckling. Jag har även belyst 

om det fanns likheter och skillnader i pedagogernas arbetssätt beroende på om barngruppen 

bestod av många respektive få barn. Sist men inte minst har målet även varit att lyfta fram 

pedagogerna syn på eventuella för- och nackdelar med små respektive stora barngrupper. 

Hur pedagogerna anser att en stor respektive liten barngrupp påverkar barnens 

språkutveckling 

Samtliga pedagoger påstod att barngruppsstorleken kan ha betydelse för barns 

språkutveckling. En stor barngrupp kan enligt pedagogerna påverka barns språkutveckling 

positivt eftersom de får höra mycket språk runtomkring sig och barnen har många kompisar 

att samspela, leka och samtala med. Pedagogerna menar även att en stor barngrupp också kan 

innebära mindre samtalsutrymme, färre möjligheter att integrera och samspela med en vuxen, 

vilket kan bli negativt för barns språkutveckling. Genom att pedagogerna planerar, organiserar 

och delar in barnen i mindre grupper så skapas bättre möjligheter att kunna arbeta på ett 

positivt sätt med barnens språkutveckling. Uppdelning i mindre grupper innebära fler 

möjligheter för barnen att uttrycka sig och kommunicera. Det bli också lättare för pedagogen 

att se, höra, kommunicera, stimulera och tillgodose alla barn och dess behov. Detta kan tolkas 

som att barnen i större grupper inte nödvändigtvis behöver få försämrade chanser att utveckla 

sitt språk och sina samspelsfärdigheter, eftersom pedagogerna strävar efter att dela upp 

gruppen.  

Likheter och skillnader i arbetssätt 

Något som gjorde mig förvånad var att arbetssätten i stor respektive liten barngrupp inte 

tycktes skilja sig åt särskilt mycket. Av både litteraturen och studien har jag fått bekräftat för 

mig hur viktig pedagogen är för barnets språkutveckling. Vikten av att benämna saker och 

ting i barnets omgivning, likaså framhålls betydelsen av att stimulera barns språk genom sång, 

rim, ramsor. 

Oavsett barngruppstorleken så framkommer det ur intervjuerna att pedagogerna tyckte det var 

viktigt hur de själva använder språket till barnen. Resultatet visar att pedagogerna strävar efter 

att berika barnen med fler ord och begrepp. Enligt Svensson (2009) så sker barns 
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språkutveckling på två sätt. Det första sättet är att barnet först lär sig ordet och sedan dess 

innebörd. Det andra sättet är att barnet ser ett föremål och hör ordet och sammankopplar 

dessa . Han menar att det därför är viktigt att vuxna benämna föremål i omgivningen och 

händelser som barnet är med om. Vidare påstod alla pedagoger att de planerar och organiserar 

för aktiviteter dagligen. Ur studien framkommer de att samtliga pedagoger använder sång, rim, 

ramsor, boksamtal och skapande aktiviteter för att stimulera barnen språkligt.  

Såväl litteratur som pedagogerna bekräftar vikten av lekens betydelse för att barn ska 

utveckla sitt språk- och samspelsfärdigheter. Samtliga pedagoger gav uttryck av att förskolans 

verksamhet innehöll mycket lek. De framhöll även betydelsen av att barn integreras med 

varandra. Enligt den sociokulturella teorin så är just lek och samspel det bästa sättet för 

barnen att tillägna sig kunskap (Säljö 2005). 

Skillnaden gällande arbetssätt tycks vara att det krävs mer planering, struktur och organisering 

i en grupp med många barn för att få verksamheten att fungera. Detta kan tolkas som en orsak 

till att de skapande aktiviteterna tycktes ske under mer ordnade och strukturerade former i de 

stora barngrupperna i jämförelse med i de mindre grupperna då de upplevdes ske mer 

spontant. En pedagog uttryckte också att de kan bli mycket vuxenstyrning i en grupp med 

många barn för att få verksamheten att fungera. Detta skulle enligt mig kunna innebära att 

spontana aktiviteter blir svåra att genomföra i grupper med många barn. Detta skulle i sin tur 

även kunna innebära att barnen i en stor grupp inte får samma valmöjligheter som om de 

skulle ha ingått i en grupp med färre barn.  

En intressant upptäckt var att endast pedagogerna som arbetade med stor barngrupp 

poängterar betydelsen av att använda sig av dokumentation och reflektion i sitt arbete. Detta 

anser jag också styrks av Säljö (2005) som framhåller betydelsen av att vuxna vet barnets 

aktuella kunskapsnivå, för att barnets lärande ska kunna bli så effektivt som möjligt för barnet.  

Ett annat intressant resultat var att, oavsett stor eller liten barngrupp så försöker pedagogerna 

dela upp barnen i mindre grupper under dagen. Följande uttryckte pedagogerna i stor 

barngrupp: 

Vi kan arbeta med barnens språkutveckling och bedriva en bra pedagogisk 

verksamhet tack vare att vi delar upp barnen i mindre grupper (Sara). 

Så länge vi planerar vad vi ska göra, och hur vi ska dela upp gruppen så fungerar 

det mesta. Men har vi inte någon bra organisering så kan det bli svårt(Eva).  
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Vi måste dela upp gruppen hela tiden annars fungerar inte verksamheten. Om man 

delar in barnen i mindre grupper får vi bättre möjlighet och tid till att se, höra och 

stimulera varje barn. De ges större talutrymme och fler möjligheter till att uttrycka 

sig, argumentera och kommunicera med varandra (Anna).  

Detta resultat anser jag är det mest centrala i resultatet. Stor barngrupp på avdelningen anser 

jag inte behöver innebära sämre kvalitet alla gånger. I litteraturgenomgången framkommer det 

att stor barngrupp kan begränsa barnens möjligheter att integrera med en vuxen, så även 

möjligheterna för barnet att synas, höras och stimuleras. Pedagogernas arbetssätt att dela upp 

gruppen tycks göra att det blir fullt möjligt att kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet 

trots barnantalet. Jag anser då att stor barngrupp nödvändigtvis inte behöver betyda 

försämrade möjligheter för barnen att utvecklas och lära sig. 

Fördelar och nackdelar med stor barngrupp 

Ur studien är det två pedagoger som nämner någon fördel med många barn i gruppen. Sara 

menade på att det kan vara positivt att ha många barn i gruppen eftersom barnen får höra 

mycket språk runt omkring sig hela dagarna. Hon menade också att barnen har många 

runtomkring sig att prata med och att det är positivt för barnets språkutveckling. Anna såg det 

som en fördel att barnen har tillgång till många kompisar att leka med. Hon menade också att 

barnen inte blir lika sårbara om någon är sjuk. Eftersom de i en stor barngrupp alltid har 

kompisar att vända sig till. Enligt min åsikt så kan man också tänka sig att barn i en större 

barngrupp får mer förtroende genom att ta eget ansvar, vilket jag anser kan göra barnen mer 

självständiga. Detta tror jag i sin tur kan leda till att barnen vågar och tar för sig mer. 

De nackdelar som kan uppstå i en stor barngrupp bekräftas såväl av pedagogernas uttalanden 

som i den litteraturgenomgång jag redovisat. Resultatet visar att de i en stor barngrupp främst 

kan vara svårt att hinna uppmärksamma, stimulera och tillgodose varje barns behov. Även 

samtalstiden och möjligheter för barnen att integrera med en vuxen kan bli begränsad. Likaså 

pedagogens möjlighet att kunna delta i barnens lek någon längre stund. Smidt (2010) påtalar 

betydelsen av att vuxna finns närvarande och stöttar barnen för att de ska kunna utvecklas på 

bästa sätt. Även Hagtvet (2004) påtalar vikten av vuxnas närvarande. Om barnen inte får 

möjlighet att samspela och tid till dialog kan det begränsas i att utveckla sina 

kommunikationsfärdigheter. Att pedagogerna i en liten barngrupp får mer tid till varje barn 

tycker jag säger sig självt. Men genom att pedagogerna i stor barngrupp verkar vara medvetna 

om detta så planerar och strukturerar de verksamheten och delar in barnen i mindre grupper. 
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Detta tyckas göra att pedagogerna kan ge varje barn mer tid. Pedagogerna får på så vis också 

fler möjligheter att delta i samspel, samtal och barnens lek. 

Fördelar med liten barngrupp 

Pedagogerna uttryckte mer eller mindre att det var lättare att skapa trygghet hos barnen i en 

mindre grupp. Några pedagoger syftade också på att det i en mindre grupp är lättare att 

uppmärksamma även de tysta barnen och det är fler som vågar prata. Pedagogerna ansåg 

också att minde barn i gruppen gjorde att man som pedagog hade mer tid att lyssna in och 

följa upp varje enskilt barn och dess behov. Mindre barngrupp gjorde enligt pedagogerna att 

de lättare kunde se alla barn, stödja och hjälpa dem mer ingående. Pedagogen utryckte även 

att det fick mer tid till att delta i samspel, dialog och barnens lek. Enligt några pedagoger 

gjorde mindre barngrupper det lättare för barnen att komma till lugn och ro. De menade också 

att det blir ett lägre tempo, ljudnivå och mindre stress för både pedagoger och barn. Några 

pedagoger syftade också på att man i mindre barngrupp kan skapa bättre relation till varje 

enskild individ. Vilket kan vara gynnsamt för barnens språkutveckling och 

samspelsfärdigheter. 

7.1 Slutsats 

Det sociokulturella perspektivet är den teori som legat till grund i mitt arbete. Utgångspunkter 

för mitt arbete har varit begreppen gruppstorlek, samspel, språk och lek. I resultatet belystes 

hur gruppstorleken kan påverka arbetssätt, samtal, samspel och kommunikation mellan 

pedagoger och barn och mellan barn sinsemellan. I resultatet har inga nackdelar med små 

barngrupper redovisats, eftersom ingen pedagog nämnde några sådana. Det jag anser är 

huvudresultatet i min undersökning är att pedagogerna i stor barngrupp delar upp barnen i 

mindre grupper. Slutsatsen i min studie är att en stor barngrupp på avdelningen inte behöver 

innebära några större hinder eller sämre kvalitet alla gånger. Pedagogernas arbetssätt tycktes 

göra att det blir fullt möjligt att kunna bedriva en god pedagogisk verksamhet trots 

barnantalet.  

Enligt några pedagoger förutsatte en god pedagogisk verksamhet även planering, samarbete 

och kommunikation i arbetslaget. Det framhöll även vikten av att ha kunskaper om barns 

tidiga språkinlärning så man vet vilket arbetssätt man ska använda sig av för att utveckla 

barns språk på bästa sätt. Det som gjorde mig förvånad var att alla pedagoger efterlyste mer 

kurser om barns tidiga språkutveckling. Detta kan enligt mig tyckas som en självklarhet för att 



 
 

35 
  

barnen ska få samma förutsättningar att lära sig i förskolan. Med tanke på att alla pedagoger 

tycks bära på varierande erfarenheter, utbildningar och synsätt så skulle detta kunna innebära 

att alla barn inte får samma förutsättningar. Enligt Pramling (1993) så kan lärarens kompetens 

och attityder skapa möjligheter för barnet och/eller sätta gränser för vad barnet lär sig på 

förskolan. 

I förskolan är det pedagogernas uppgift att möta och utmana varje barn där det befinner sig i 

sin språkutveckling. Studier visar att förskolans pedagogiska verksamhet har en stor betydelse 

för hur små barns språk stimuleras och utvecklas. Det är pedagogerna i förskolans uppgift att 

skapa förutsättningar för barns lärande genom samspel, kommunikation och delaktighet i den 

miljö barnet befinner sig (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). Färre barn i gruppen tror 

jag inte behöver innebära bättre kvalitet utan jag tror att kvaliteten och möjligheterna många 

gånger skapas av pedagogerna. Jag anser att både pedagogernas erfarenheter, kompetens och 

samarbetet i arbetslaget inverkar mångt och mycket i verksamhetens kvalitet. Sen tror jag 

också att pedagogernas inställning, engagemang och intresse har stor inverkan på hur barn lär 

och utvecklas. Jag anser att det ligger ett stort ansvar på oss blivande pedagoger att skapa 

goda förutsättningar för barnens viktiga tid i förskolan. En plats där barnen kan känna sig 

trygga, lära och ha roligt! 

7.2 Vidare forskning 

Ett intressant forskningsområde tycker jag skulle vara att undersöka hur arbetet med små och 

stora barngrupper ser ut i praktiken. Det skulle vidare vara intressant att se hur barnen i stor 

respektive liten grupp beter sig och hur deras upplevelser av gruppstorleken ger sig i utryck i 

den verksamhet de befinner sig i. Sen skulle det också vara intressant att göra en uppföljning 

om barnens språk och samspelsfärdigheter är lika eller skiljer sig åt beroende på om barnen 

gått på en förskola med många eller med få barn i gruppen. 
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Bilaga 1. 

Intervjufrågor 

•Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

•Vad har du för erfarenheter av små/stora barngrupper? Tankar kring det? 

•Hur många barn har du i din nuvarande barngrupp? Barnens ålder? 

•Kan du nämna några fördelar med stora/små barngrupper? 

•Kan du nämna några nackdelar med stora/små barngrupper? 

•Anser du att barngruppstorleken påverkar barnens språkutveckling? På vilket sätt? 

•Upplever du att du möts av några begränsningar/ möjligheter i din verksamhet med tanke på 

barnantalet? Kan du ge exempel? 

•Hur arbetar du själv för att barn ska utvecklas och lära sig språk? 

•Är det något du tycker man ska ta hänsyn till när man gör sammansättning av en barngrupp? 

•Upplever du att det krävs med struktur, organisering och prioriteringar i större barngrupp än i 

en mindre barngrupp, för att barnen ska kunna utvecklas? 

•Hur ser du på din egen roll för att främja barns utveckling med många/ få barn i gruppen? 

Använder du dig av några egna strategier? 

•Det vidgade textbegreppet, är det något du känner till? Hur tänker du kring det? 

•Upplever du att barnantalet i gruppen har någon betydelse på hur du kommunicera med 

barnen?  

 

Exempel på förståelsefördjupande frågor: 

- Kan du berätta lite mer om…? 

- Vad innebär…? 

- Det där var intressant, kan du utveckla det lite…? 

- Skulle du kunna ge ett exempel…/ ge exempel på vad det inte är…? 

- Hur tänker du…                                                                                                                                        

- Menar du så här…                                                                                                                                       

- Har jag uppfattat rätt…                                                                                                                                  

- När du berättade/förklarade vad det så här du menade…                                                                   

- Du nämnde tidigare…. Jag är intresserad av att höra mer om det. Kan du berätta… 


