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Förord
Den 12 mars 2015 gav regeringen Skolverket i uppdrag (U2015/1495/S) att
återinföra riktmärke för barngruppernas storlek i förskolan. Riktmärke ska
införas i kommentar till allmänna råd om förskolan och baseras på vetenskaplig
grund och beprövad erfarenhet med utgångspunkt i främst pedagogisk, utvecklings- och socialpsykologisk forskning. Skolverket har låtit två forskare, Sonja
Sheridan och Pia Williams vid Göteborgs universitet, kartlägga aktuell forskning. Kartläggningen har som syfte att belysa aktuell forskning och beprövad
erfarenhet kring barngruppers storlek i förskolan.
Med kartläggning menas beskrivningar av vilken forskning, det vill säga
vetenskapligt genererad empiri och annan systematiskt framtagen kunskap
(beprövad erfarenhet), som finns inom området. Kartläggningen utgår från
förskolans uppdrag i enlighet med bestämmelserna i skollagen och förskolans
läroplan (Lpfö98). Läroplanen framhåller att barngruppen ska ses som en viktig
och aktiv del i barnens utveckling och lärande.
Kartläggningen grundar sig på:

•

Vetenskapliga undersökningar och konferensbidrag som genomgått kollegial
utvärdering. Materialet omfattar främst svensk empiri, men till vissa delar
också relevanta nordiska studier.

•
•

Systematiskt beprövade, utvärderade och dokumenterade studier.
Utvärderingar, kvalitetsgranskningar eller motsvarande som är framtagna av
statliga, kommunala eller enskilda huvudmän.

•

I vissa fall, relevanta utvärderingar från organisationer.

Kjell Hedwall
Avdelningschef
				Magdalena Karlsson
				Undervisningsråd
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Inledning och bakgrund
Frågan om vad som är en lämplig storlek för barngrupper i förskolan är
komplex och behöver ses i ett socialt och kulturellt sammanhang. Den behöver
också ställas i relation till olika faktorer och förhållanden i dagens svenska samhälle. Det handlar om att beakta mer övergripande frågor som synen på barn,
barndom, kunskap, hälsa och lärande i förhållande till det svenska samhällets
intentioner med barn och förskola så som de kommer till uttryck i policy, lagar
och förskolans läroplan.
Frågan behöver också avgränsas och fokusera på barngrupper generellt i
förskolan, antal barn i grupperna samt barngruppernas sammansättning när det
gäller ålder, kön, socioekonomisk bakgrund, barn i behov av särskilt stöd i sin
utveckling och gruppindelningar under dagen i förskolan. Avgörande faktorer är
arbetslagets utbildning och kompetens, förskolans fysiska miljö samt villkor för
barns utveckling, lärande, hälsa och välmående relaterat till gruppstorlek.

En likvärdig förskola
Svensk förskola ska vara av hög och likvärdig kvalitet.1 Enligt skollagen kan
likvärdighet belysas främst utifrån tre grundläggande aspekter: lika tillgång till
utbildning, lika kvalitet på utbildningen och att utbildningen ska vara kompenserande. Sven Persson2professor i pedagogik, framhåller förskolans möjlighet att
kompensera för ojämlika förhållanden i samhället och menar att det finns ett
samband mellan förskolans kvalitet och dess struktur, pedagogiska processer,
innehåll och relationer. Förskolans uppdrag behöver också ses i ljuset av måluppfyllelse och hur man i praktiken arbetar för att närma sig målen i förskolans
läroplan, hävdar Andreas Bergh3 som är forskare inom pedagogik.
En förskola som är av hög kvalitet, likvärdig och socialt utjämnande behöver
enligt Persson4 anpassas till barns skilda uppväxtvillkor. Likvärdighet innebär då
att alla barn ska få tillgång till en stimulerande lärandemiljö med kunnig och
engagerad förskolepersonal som har förmåga att utveckla pedagogiska relationer
av hög kvalitet och där alla barn kan använda och utveckla sin potential.

Begreppet kvalitet
När det gäller barns villkor till lärande i förskolan och en likvärdig utbildning är
synen på kvalitet och innebörder i kvalitetsbegreppet centralt inom utbildningsvetenskaplig forskning.5 I sin forskning har Sheridan utvecklat fyra dimensioner
av kvalitet: samhället, förskollärarna, barnen och verksamheten. Dessa dimensioner kan användas som analytiska verktyg för att observera, tolka och förstå hur
man kan skapa villkor för barns välmående, lärande och utveckling i förskolan.
Varje dimension har unika kvaliteter samtidigt som dimensionerna interagerar
och är ömsesidigt beroende av varandra. Förskolans pedagogiska kvalitet ses som
1
2
3
4
5

Skollagen, 2010:800.
Persson, S., 2015.
Bergh, A., 2011.
Persson, S., 2015.
Sheridan, 2001, 2009; Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2009.
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intersubjektiv, det vill säga en subjektiv uppfattning delas av medlemmarna i en
grupp, och skapas i mötet mellan vuxna, barn och objekt för lärande. Persson6
beskriver detta möte som kvalitetens brännpunkt. Förskolans kvalitet skapas,
gestaltas och avgörs därmed i konkreta, kommunikativa möten mellan vuxen
och barn. Avgörande för barns välmående, lärande och utveckling är den kommunikation och interaktion som sker i förskolan. Likvärdighet och kvalitet blir
då en fråga om förskollärares kompetens och hur de kommunicerar, interagerar,
förstår och lyssnar på barnen, ser deras potential och handlar så att barnen känner sig delaktiga, engagerade, dugliga och aktiva i sitt lärande7.
Här bildar strukturella faktorer i form av förskolans fysiska rum, arbets
lagets utbildning, personaltäthet, antalet barn i grupperna och barngruppens
sammansättning en stödjande eller begränsande ram. Denna ram kan antingen
ge möjligheter eller hindra arbetslaget att genomföra förskolans uppdrag enligt
intentioner och målområden.

Utgångspunkter i vår redovisning
Vår redovisning utgår från pedagogisk och psykologisk forskning (som omfattar
utvecklings- miljö- och socialpsykologi) och den beskrivs i fyra teman relaterade
till barngruppers storlek. Dessa teman är:

•
•
•
•

Arbetslagets utbildning och kompetens.
Förskolans ramar.
Stress och ohälsa.
Förskolans barngrupper.

Temana omfattar fundamentala villkor för genomförandet av förskolans uppdrag och utgör grund för utvecklandet av indikatorer och riktmärke för antal
barn i grupperna.
I redovisningen av aktuell forskning har vi gjort ett urval. Litteratur
genomgången av skandinavisk forskning visade att många studier har barngruppens storlek och personaltäthet som bakgrundsvariabler och att det var få
studier som har huvudfokus på dessa faktorer. De studier som redovisas här
är de som på något sätt förhåller sig till barngruppens storlek i förhållande till
villkor för barns välmående, lärande och utveckling samt personalens arbetsvillkor i förskolan. I urvalet ingår också studier som fokuserar på kvaliteten i
kommunikationen mellan vuxna och barn, då kommunikation är en viktig
kvalitetsaspekt.

6
7
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Persson, S., 2015.
Sheridan, Sandberg och Williams, 2015.

Arbetslagets utbildning och kompetens
Arbetslagets utbildning och kompetens är den enskilt viktigaste kvalitetsfaktorn
för barns välmående, lärande och utveckling i förskolan och bildar därför det
första temat8. Temat är i första hand kopplat till pedagogisk forskning eftersom
kunskap, undervisning och lärande utgör kärnan i denna forskningsdisciplin.
Temat är avgörande för att kunna förstå och förklara vikten av utbildning och
kompetens i förhållande till barngruppernas storlek.

Vikten av utbildning i förskolan
I jämförelse med flera andra länder har svensk förskolepersonal hög utbildningsnivå. Skolverkets statistik från 20149 visar emellertid på stora skillnader från
tidigare statistik som baserats på kommunernas egna rapporteringar, men som
nu bygger på individdata.
Statistiken visar att andelen förskollärare har sjunkit på riksnivå. Det betyder att andelen årsarbetare med förskollärarexamen är 43 procent i hela landet
och inte 53 procent som det angavs 2013. Det innebär i sin tur att mindre än
hälften av de som arbetar med barn i förskolan (43 procent) är förskollärare.
Andelen var högre i kommunala förskolor (46 procent) än i fristående förskolor
(28 procent). Andelen förskollärare skiljer sig också åt inom och mellan kommunerna. Generellt visar statistiken att kommuner i glesbygd har högst andel
förskollärare (66 procent) medan förortskommuner till storstäder har lägst (41
procent). 24 procent av årsarbetarna i hela landet saknar både pedagogisk högskoleutbildning och gymnasial utbildning för arbete med barn. Det är ungefär
tre gånger så många som kommunernas statistik visade 2013.10 Statistiken är
oroande då Skolverkets lägesbedömning 2015 visar att det är en alarmerande
brist på behöriga förskollärare och att förskollärare förväntas vara ett framtida
bristyrke då stora pensionsavgångar är att vänta. Samtidigt är allt fler barn
inskrivna i förskolan.
I och med att förskolan i dag är en egen skolform inom utbildningssystemet
har betydelsen av förskolepersonalens utbildningsnivå blivit tydligare. Genom
revideringen av förskolans läroplan har kraven på förskollärares ansvar och
kunskaper skärpts inom olika målområden och deras kompetenser ska, förutom
kunskap om barns lärande och utveckling, även omfatta ämneskunskaper och
didaktiska kunskaper. Skolverket11 trycker på att utbildningen ska främja alla
barns utveckling och lärande genom en undervisning som är av hög kvalitet och
där varje barn möts i sitt lärande genom dialog med förskolepersonalen.
Även Bjørnestad och Pramling Samuelsson lyfter i sin forskningsöversikt fram
personalens utbildningsnivå som en viktig kvalitetsaspekt för yngre barns lärande
och utveckling (barn mellan 1–3 år).12 Bjørnestad och Pramling Samuelssson
visar att förskolor av hög kvalitet kännetecknas av en god personaltäthet, begränsad personalomsättning och välutbildad personal. Utbildningsnivån har betydelse
8
9
10
11
12

Sheridan, m.fl., 2009.
Skolverket, 2014 a, b.
Skolverket, 2014 a, b.
Skolverket, 2015.
Bjørnestad och Pramling Samuelsson, 2012.
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främst för förskolepersonalens professionella självständighet, deras reflektionsförmåga och förståelse av förskolans uppdrag. Interaktionen mellan vuxna och
barn ses som en nyckelfaktor för de yngsta barnens lärande och utveckling. Andra
viktiga faktorer är vuxnas erfarenhet och känslighet för barns uttryck och förmågan att skapa en stressfri miljö. Dessa faktorer, anser Bjørnestad och Pramling
Samuelsson, är beroende av antalet barn per vuxen och hur stor barngruppen är.
Formell utbildning och kompetens ger förmåga att reflektera över uppdraget och att möta och utmana barn i deras lärande.13 Sheridan, Williams och
Sandberg14 lyfter fram bärande kompetenser i förskollärares profession som
manifesteras i kommunikationen och interaktionen med barnen utifrån tre
sammanflätade dimensioner: Vad och varför, Hur samt en tredje dimension
som innefattar interaktiv, transformativ och relationell kompetens. Den tredje
dimensionen är unik inom forskning och bildar kittet mellan dimensionerna
vad och varför samt hur. Tillsammans speglar dessa dimensioner förskollärarkompetensens egenart, det yrkesspecifika i professionen och visar tydligt att
förskollärare behöver utveckla kognitiva, sociala och emotionella kompetenser.
I arbetet med barnen handlar det inte om att vara antingen ämnes- och lärandeinriktad eller att fokusera på barns lek och sociala utveckling. Studien visar
istället vikten av ett holistiskt synsätt där alla aspekter av lärande och utveckling är integrerade och ömsesidigt beroende av varandra hos både förskollärare
och barn. Forskning visar emellertid att förskollärare tenderar att fokusera på
utvecklingen av barns sociala kompetenser och att detta görs oberoende av antal
barn i gruppen.15 Samtidigt uttrycker förskollärarna att ett stort antal barn i
gruppen hindrar dem från att gå på djupet med vissa mål i läroplanen, exempelvis matematik och naturvetenskap.16 Det är viktigt att notera att när förskollärarna i ovan citerade studie talar om ett stort antal barn i gruppen bygger det på
en upplevelse och bedömning av att gruppen är för stor. De anger ytterst sällan
en siffra, utan talar om barngruppen utifrån begreppen liten, stor och för stor.
Studien Barns tidiga lärande,17 lyfter fram vikten av förskollärares kompetens
för verksamhetens kvalitet och de ojämlika villkor för barns lärande som skapas
i förskolans skilda lärandemiljöer. I resultaten framträder skillnader i lärarnas
sätt att förhålla sig, kommunicera, samspela och möta barnen. Beroende på
arbetslagets förhållningssätt och lärandeorientering bildas olika lärandemiljöer i
förskolan:

•
•
•

Särskiljande och begränsande miljöer (låg kvalitet).
Barncentrerade förhandlingsmiljöer (god kvalitet).
Utmanande lärarorienterade miljöer (hög kvalitet).

I dessa lärandemiljöer har fyra olika lärarorienteringar utkristalliserats. I förskolorna med lägre kvalitet kan förskollärarnas förhållningssätt beskrivas som
att de har abdikerat från sin lärarroll genom att hålla sig i bakgrunden och låta
merparten av initiativen komma från barnen. Lärarorienteringen kan också
13
14
15
16
17
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Sheridan m.fl., 2009.
Sheridan, Williams och Sandberg, 2011.
Williams, Sheridan, Harju-Luukkainen och Pramling Samuelsson, 2015.
Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan, 2015.
Sheridan, m.fl., 2009.

beskrivas i termer av dominans, vilket innebär att förskollärarna intar ett mer
auktoritärt och kontrollerande förhållningssätt. De initierar merparten av aktivi
teterna utan att göra barnen delaktiga. Forskning visar att dessa förskolor är
känsligare för nedskärningar och stora barngrupper.18
I förskolor med god kvalitet intar förskollärarna i den här studien ett förhandlande förhållningssätt. Det innebär att de är inkännande, engagerade, lyssnar
på barnen och månar om att tillmötesgå, involvera och göra barnen delaktiga
i verksamheten. Deras fokus är riktat mot vad det innebär att kunna något –
alltså mot de kompetenser och insikter som barn behöver utveckla för att förstå
olika fenomen och orsaker och för att se samband och mönster. Samtidigt
utvecklar förskollärare med ett förhandlande förhållningssätt barnens förmåga
att kommunicera och samarbeta med andra barn i gruppen. Dessa förskollärares
förhållningssätt kan beskrivas som lärandeorienterat då de utöver förhandlandet
också har en tydlig lärandedimension i sin kommunikation och sitt samspel
med barnen.19
Beroende på arbetslagets kompetens skapas alltså på så sätt ojämlika och
olikvärdiga villkor för barns välmående, lärande och utveckling. Bilden av skilda
lärandemiljöer av olika kvalitet stämmer väl överens med Skolinspektionens
utvärderingar av förskolan.20 Inom de tre lärandemiljöerna bildar strukturella
faktorer i form av antal barn i gruppen och personaltäthet en stödjande eller
begränsande ram som antingen ger möjligheter eller hinder för arbetslaget att
genomföra förskolans uppdrag enligt intentioner och målområden. Gränsen
för när antalet barn i gruppen går från stödjande till begränsande går vid när
förskolläraren inte längre kan se eller möta individuella barn i deras lärande och
behov eller engagera sig med ett fåtal barn åt gången.21
Kompetensen att organisera barnen och barngruppen är en viktig kvalitetsfaktor och förskolor med låg kvalitet är i högre grad beroende av stödjande
strukturer och goda villkor.22 Beroende på hur barngruppen organiseras och
motiven till att dela in barnen i mindre grupper under dagen skapas olika villkor för lärande. I förskolor där barnen är tillsammans med alla barn som ingår
i barngruppen under en stor del av dagen, skapas sämre villkor för lärande. I
dessa förskolor sker sällan planerade aktiviteter utifrån läroplanens målområden.
Det är också svårt för personalen att uppmärksamma enskilda barn och engagera sig i ett fåtal barns lärande och omsorg när barnen sällan eller aldrig delas
in i mindre grupper som möjliggör samtal och interaktion. Utvecklande samtal
med enskilda eller ett fåtal barn blir svårare att genomföra då andra barn och
vuxna finns i närheten och pockar på uppmärksamhet.
Det blir också svårt att följa individuella barns lärande i grupper där specifika
aktiviteter styr gruppindelningen. Själva aktiviteten och barnens agerande
kommer i fokus och lärandet tenderar att bli osynligt och fragmentariskt
eftersom vuxna oftast är knutna till en aktivitet, medan barnen cirkulerar mellan aktiviteterna. När pedagogiska motiv styr indelningen av barnen i grupper
skapas däremot goda villkor för lärande. Barnen grupperas då utifrån ett gemen18
19
20
21
22

Sheridan, 2001.
Sheridan, m.fl., 2009.
Skolinspektionen, 2012, 2015.
Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson, 2014.
Sheridan, 2001.
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samt intresse och mål att lära kring och på så sätt skapas förutsättningar i miljön
att göra lärandet möjligt.23
I ett antal forskningsöversikter visar Persson24 hur ökad pedagogisk medvetenhet hos en kompetent och välutbildad personal i förskolan har effekter
på barns lärande på lång sikt. Han lyfter också fram vikten av att studera de
pedagogiska processerna i förskolan i relation till strukturella faktorer som
personaltäthet och antal barn i grupperna, vilka antingen möjliggör eller hindrar
hög kvalitet att utvecklas i pedagogiska möten mellan vuxna och barn. När det
gäller förskollärares kompetens är deras relationella, ledarskaps- och didaktiska
kompetens särskilt viktig för barns lärande, utveckling och välmående.25 Förskolan har hög kvalitet när förskollärarnas kompetens kommer till uttryck i
deras förmåga att: relatera till barnen i dialog, skapa ett hållbart delat tänkande,
utveckla barnfokuserade strategier, tydliggöra och kommunicera ett kunskapsobjekt, utmana barnens tänkande samt förena lek, omsorg och undervisning.
Interaktion och kommunikation som kännetecknas av hög känslighet, lyhördhet och dialog som prognosticerar utveckling av barns språkliga, kognitiva och
sociala förmågor på sikt.26

Interaktion och kommunikation med barn
I det här avsnittet för vi in en del internationell forskning kring interaktion och
kommunikation mellan vuxna och barn i förskolan. Anledningen till detta är
att kvaliteten i kommunikationen och villkoren för att den här typen av kommunikation ska utvecklas i förskolan är kulturellt och kontextuellt oberoende.
Resultaten är därför högst relevanta även för svenska förhållanden.
Iram Siraj Blatchford,27 professor vid University College i London, lyfter
vikten av hållbara samtal med barn. Hon har myntat begreppet shared sustainable
thinking, som handlar om personalens kompetens att möta och utmana barn
kommunikativt i samtal om ett delat och gemensamt objekt för lärande. I studier
av samtal mellan vuxna och barn i förskolan visar Siraj Blatchfords forskning
att den här typen av utvecklade dialoger (shared sustainable thinking) som är
avgörande för barns lärande om specifika innehåll och målområden, bara utgör
fem procent av den samlade kommunikation som sker under hela dagen mellan
vuxna och barn i förskolan.
Skandinavisk forskning28 ger stöd för Siraj Blatchfords forskning och visar att
det finns få tillfällen med språklig interaktion mellan vuxna och barn i förskolan. Antingen möts barnen av reglerande språkliga handlingar, eller så följs
barnens försök till dialog inte upp av de vuxna. Förskollärares kompetens att
utvidga dialogen kring specifika lärandeobjekt är därmed en kritisk kvalitets
aspekt. På motsvarande sätt visar studier inom naturvetenskap29 att förskollärare saknar kunskaper om barns lärande och hur de kan ta tillvara barnens
23
24
25
26
27
28
29
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Sheridan, m.fl., 2014.
Persson, 2008, 2010, 2012, 2015.
Nordenbo, 2008 i Persson, 2012
Persson, 2015.
Blatchford, 2007.
Gjems, 2011.
Thulin, 2006.

frågor inom detta område. Studierna belyser brister i förskollärares kompetens,
både generellt att föra en dialog med barn och specifikt att samtala om olika
innehållsområden och lärandeobjekt. Dessa resultat är helt i samklang med
svensk forskning om förskolans kvalitet30 och barngruppens storlek.31
Kommunikativ kompetens är en viktig faktor för kvaliteten i förskolan, en
annan är de villkor som ges i förskolan att samtala med barn. De Schipper,
Riksen-Walraven och Geurts32 har undersökt i Nederländerna hur personaltätheten påverkar kvaliteten på interaktionen och kommunikationen mellan
barn och personal i en leksituation. Resultatet av studien visar att antalet barn
per personal påverkar kvaliteten på kommunikationen mellan barn och personal och främst då för de yngsta barnen. Ju äldre barnen var, desto mindre eller
inte alls påverkade antalet barn per personal kommunikationen. Det innebär
att personalen under dagen behöver dela in barnen i mindre grupper och att
de behöver överväga hur många barn det ska vara i den mindre gruppen vid
specifika tillfällen. De Schipper, Riksen-Walraven och Geurts studie visar att när
antalet barn per vuxen minskar (från 5:1 till 3:1) ökar möjligheterna för barnen
att bli lyssnade på och få uppmuntran. Det vill säga att när det var färre barn så
interagerade de vuxna mer med barnen. De var heller inte lika kontrollerande
utan gav utrymme för mer varierande och lärande aktiviteter. Barnens sätt att
kommunicera förbättrades. De kunde uttrycka sig mer och blev mer samarbetsvilliga i den lilla gruppen.
Hansen33 visar motsvarande i sin forskning i Danmark. Hans avhandling
visar tydligt att vuxna hade långa och utvecklade dialoger med barn om olika
objekt för lärande när de hade möjlighet att gå iväg med ett fåtal barn (det
handlar om ett genomsnitt på mellan fyra och fem barn) och hade en genomtänkt och planerad verksamhet med dem. Hans forskning visar också att yngre
barn genomgående får färre och kortare samtal med vuxna jämfört med de lite
äldre förskolebarnen. Resultaten av Hansens forskning visar att:

•

Ju äldre barnet är, desto fler interaktioner med vuxna och vuxeninitierade
interaktioner riktas till barnet. Interaktionerna är av längre varaktighet,
öppnare och med fler dialogskiften.

•

Ju yngre barnet är, desto färre interaktioner med vuxna och färre vuxen
initierade interaktioner riktas till barnet. Interaktionerna är av kortare var
aktighet, har färre dialogskiften och är mindre öppna.
Utbildad personal har fler öppna interaktioner jämfört med outbildade.

•

Sammantaget visar dessa studier att interaktion och kommunikation både är en
fråga om kompetens och strukturella villkor som påverkar kvaliteten i vuxnas
och barns interaktion och kommunikation. För att nå hög kvalitet i förskolan
ger samlad forskning stöd för en hög andel högskoleutbildade förskollärare
med specifik yrkeskompetens, framförallt när det gäller kompetensen att föra
en dialog kring ett gemensamt objekt för lärande. Den kommunikation och
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interaktion som sker i förskolan är avgörande för barns välmående, lärande och
utveckling.

Sammanfattning
Varje arbetslag behöver ha utbildade förskollärare med specifik yrkes- och
ämneskompetens.

•
•

Varje arbetslag ska ha kunskaper och kompetenser inom läroplanens
målområden.
Varje arbetslag behöver ges villkor att under dagen arbeta med ett fåtal barn
(3–5 barn) åt gången.

•

Varje arbetslag ska ha kompetens att föra en dialog med barnen kring ett
gemensamt objekt för lärande.

•

Varje arbetslag ska ha kunskap om vad som utmärker hög kvalitet i förskolan.

14  BARNGRUPPERS STORLEK I FÖRSKOLAN

Förskolans ramar
I det här temat beskrivs forskning om barngruppers storlek i förhållande till de
ramar förskolan har att arbeta utifrån, såsom socioekonomiska förhållanden,
personaltäthet, barngruppens organisering samt förskolans fysiska miljö. Vi
redogör för hur antalet barn i gruppen får olika innebörd beroende på yttre
förhållanden, verksamhetens organisation, dess innehåll och aktiviteter. Det vill
säga hur strukturella faktorer påverkar hur många barn det kan vara i gruppen
för att den ska fungera. Underlaget till detta avsnitt är hämtat från psykologisk,
medicinsk, arbets-/beteendevetenskaplig och pedagogisk forskning samt multidisciplinär forskning kring arkitektur i förskolan.
Svensk förskola och barnomsorg är känd för att hålla hög kvalitet. Vad
begreppet kvalitet syftar på och var gränsen för en accepterad standard ska
sättas, råder det däremot olika uppfattningar om. Pedagogikprofessor Gunni
Kärrbys omfattande forskning om kvalitet i förskolan har haft och har
betydelse för såväl forskning inom området som praktikutvecklande insatser.
Även om delar av hennes forskning om kvalitet i förskolan i förhållande till
antal barn i grupperna genomfördes innan förskolans läroplan introducerades,
är den fortfarande av intresse. Hon framhöll att vad som är bäst för barn när det
gäller gruppstorlek och vad som är en ideal barngruppsstorlek i förskolan är en
komplex problematik som bör relateras till flera faktorer.34 Hon betonar, liksom
Bjurek, Gustafsson, Kjulin och Kärrby,35 att kvalitet i förskolan oftast associeras
till yttre strukturer, det vill säga resursinsatser och organisation såsom personaltäthet, barngruppsstorlek, kontinuitet bland personalen, andel utbildad personal
och god utrustning. Kärrby och Bjurek med flera framhåller också hur viktigt
det är att länka kvalitetsbegreppet till faktorer som förskollärares utbildning och
kompentens. Dessa två faktorer innefattar ett professionellt tänkande kring vad
som är bäst för barnen och hur en verksamhet kan utformas som ger maximala
betingelser för barn att lära sig förstå, känna samhörighet, glädjas och skapa.

Socioekonomiska förhållanden
Svenska förskolors sociala upptagningsområde och barns olika levnadsförhållanden och livsvillkor framstår som viktiga faktorer att ta hänsyn till när politiska
beslut ska fattas om barngruppernas storlek och sammansättning. I ett underlag
framtaget på uppdrag av Malmö stad, diskuterar Persson36 förskolans betydelse
för barns utveckling, lärande och hälsa. I fokus är förskolans betydelse för att
utjämna social ojämlikhet. Forskningen visar på ett övertygande sätt att förskolan har utjämnande socioekonomiska effekter eftersom den främst gynnar barn
från resursfattiga familjer. Specifika insatser fungerar dock bäst när andelen barn
från utsatta miljöer är under tio procent.37 Då kan förskolan bli en integrationsarena som är språkligt och kulturellt gränsöverskridande.
Förskolans kvalitet har betydelse för barns olika livsvillkor och barn som lever
i en social och ekonomisk utsatthet har större behov av tilldelning av resurser.
34
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Detta är än viktigare för de yngsta barnen. Sven Bremberg, läkare och ansvarig
för hälsofrågor som rör barn och ungdom vid Statens folkhälsoinstitut, framhåller i en rapport38 att samma faktorer kan ha varierande betydelse för olika barn.
Det innebär att om barn lever i en relativt skyddad hemmiljö kan en belastning
i form av exempelvis gruppstorlek, outbildad personal eller stor personalomsättning betyda relativt lite, medan samma belastning kan vara ogynnsam för
ett barn som redan är utsatt för påfrestningar. Tillgång till en förskola av hög
kvalitet kan emellertid bidra till att minska barns psykiska ohälsa och sociala
problem. I Vetenskapsrådets forskningsöversikt rörande forskning om villkor
för yngre barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem framkommer
liknande resultat, det vill säga att likvärdiga förutsättningar och villkor är grundläggande för den svenska förskolans likvärdiga kvalitet.39

Personaltäthet
Forskning visar att en hög personaltäthet och mindre grupper har störst
betydelse för de yngsta barnen. Detta under förutsättning att arbetslaget har
kompetens att ta tillvara den lilla gruppens möjligheter att utveckla ett gott
känslomässigt klimat och en hög kvalitet i kommunikationen och interaktionen
med barnen.40 Dock anges inte i studien vad som är en liten respektive mindre
barngrupp.
Det har tidigare funnits rekommendationer för barngruppers storlek i förskolan. När Barnstugeutredningen kom i början av 1970-talet (SOU, 1972:27)
rekommenderades en personaltäthet på 2:5 och en gruppstorlek på 10–12 barn
för de yngsta barnen (0–2,5 år). I dokument från början av 1980-talet (prop.
1980/81:205) står att det borde ankomma på Socialstyrelsen att utifrån Barnstugeutredningens förslag på gruppstorlekar utarbeta vägledning för kommunerna
i fråga om den maximala storleken i olika daghemsgrupper. Det konstateras
också att vid bedömning av antalet barn i gruppen måste man ta hänsyn till om
det finns många barn i behov av särskilt stöd för sin utveckling samt lokalernas
utformning och rymlighet. Samtidigt diskuteras normer för yta per barn i förskoleverksamheten och att nybyggda lokaler inte alltid garanterar en god kvalitet
på verksamheten.
Skolverkets lägesbedömning 2015 visar att såväl personaltätheten som
gruppstorleken har varit konstant i svenska förskolor under den senaste tioårsperioden. Hösten 2014 gick det i genomsnitt 5,3 barn per personal och en
genomsnittlig grupp bestod av 16,9 barn. Den vanligaste gruppstorleken var
16–18 barn. Antalet förskollärare med förskollärarexamen var 12,5 barn per
årsarbetare istället för tidigare 10,1 barn.41 Förskollärartätheten var lägre i fristående förskolor, 12,8 barn per förskollärare, jämfört med kommunala förskolor
som hade 9,6 barn per förskollärare.42 Andelen inskrivna barn ökar i samtliga
åldersgrupper. 2014 var drygt hälften av alla inskrivna barn i förskolan 1–3 år,
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jämfört med 46 procent år 2007. Det innebär att var tredje grupp i förskolan
var en småbarnsgrupp (barn i åldern 1–3 år).
Skolinspektionens flygande granskning43 har kartlagt hur barngruppernas
storlek och personaltätheten ser ut under en vanlig dag i förskolan. Resultaten
visar att det förekom stora variationer i hur många barn och hur mycket personal som var närvarande vid olika aktiviteter. Det högsta genomsnittliga antalet
närvarande barn i grupperna var 11,9 barn vid lunchtid (jämfört med Skolverkets statistik som visar en siffra på 13,6). Vid samma tidpunkt var personaltätheten som lägst och uppgick till i snitt till 4,8 barn per personal (jämför Skolverkets siffra på 5,3). Det innebär att såväl barngruppens storlek som antalet
barn per personal var lägre i genomsnitt den studerade dagen än vad Skolverkets
statistik visar.44
Vid 85 procent av de granskade förskolorna bedömdes barnen vid besöket få
den uppmärksamhet och tillsyn som är nödvändig för att tillgodose deras behov
av trygghet. Men i var sjätte förskola fann inspektörerna brister i uppmärksamhet och tillsyn. Personalen var inte tillgänglig eller lyhörd eller hade inte tillräcklig uppsikt över konfliktsituationer och riskfyllda områden. Vissa tidpunkter
eller situationer, när det var fler barn och lägre personaltäthet, inverkade negativt på personalens möjligheter att ge barnen tillräcklig uppmärksamhet och
stöd. Det var till exempel vid på- och avklädning, utevistelse och förberedelse
inför lunch.
På gruppnivå upplever majoriteten av personalen att de kan tillgodose barnens
behov av tröst och närhet och att de har tid till att lyssna till barnen. Däremot
upplever de svårigheter med att ge enskilda barn i gruppen den uppmärksamhet
de behöver. I en enkät från Skolinspektionen svarar majoriteten av personalen
från de förskolor som bedömdes ha en hög grad av uppmärksamhet och tillsyn,
att de kan ge barnen tröst, fysisk närhet och har tid att lyssna på dem. Sam
tidigt svarar 18 procent att de inte kan ge enskilda barn den uppmärksamhet de
behöver. De uppger att de ofta får prioritera de yngsta barnens basala behov av
omvårdnad på bekostnad av att kunna ge enskilda barn tillräcklig uppmärksamhet. Förskolechefer uttrycker att verksamheten bygger på att barngruppen inte
är fulltalig, det vill säga att personalens möjligheter till full överblick över barnen
begränsas när samtliga barn är närvarande i verksamheten. Det kan ställas i relation till att 34 procent av personalen uttrycker ett missnöje med barngruppens
storlek och personaltätheten.
Alvestad, med flera45 visar att den främsta utmaningen för personal i förskolan är storleken på barngruppen och att antalet barn påverkade det dagliga
arbetet på sätt att det krävde mer organisation. Barns välbefinnande i förhållande till antalet barn i gruppen påverkades genom att det blev mindre tid för
det enskilda barnet. Personalen framhöll att med färre barn i gruppen kunde
de i högre grad fokusera och lyssna på och se det enskilda barnet. Lidholt46
visar hur personalen i förskolan reagerar med anpassning, kamp eller flykt när
svårigheterna blir för stora. Den personaltäthet som finns angiven på pappret är
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en helt annan än den i praktiken eftersom det inte finns några vikarier att tillgå
vid sjukdom.
Vid de undersökta förskolorna har de minsta och mest krävande barnen
också de längsta dagarna i förskolan. Lidholt beskriver i sin studie att en lärare
kan vara ensam med en grupp på 24 barn, även om det är under förhållandevis
kort tid. Studien visar att det är nödvändigt att beskriva verksamheten inifrån
och inte nöja sig med de data som kommunen bidrar med. Kihlbom, Lidholt
och Niss47 lyfter fram barngruppens storlek och personaltätheten som de viktigaste strukturella faktorerna för en hög kvalitet i förskolans verksamhet. Framför
allt är dessa faktorer viktiga när de gäller barns språkutveckling, samspel mellan
barn och vuxna, barns identitetsutveckling och anknytningsproblematik, buller,
stress och konflikter.
Jämförelser visar att en relativt god personaltäthet skapar mer tid och det
lugn som krävs för att lära känna det enskilda barnets behov och att skapa möjligheter att stödja barnets utveckling i en positiv miljö.48
Forskningsöversikten Kvalitet i barnehager i skandinavisk forskning 2006–
2011 – en systematisk forskningskartleggning lyfter fram hur den strukturella
kvaliteten i form av lokaler, arbetsvillkor, personaltäthet, antalet barn med
mera, bildar yttre ramar som har en indirekt påverkan på de villkor som skapas
i förskolan för barns välmående, lärande och utveckling. Viktiga faktorer för
förskolans kvalitet är också antalet barn i gruppen, personalens utbildning, läroplan, ledning och samarbete med föräldrar. Flera av studierna betonar vikten av
det finns manliga anställda och anställda med olika etnisk bakgrund.
Hög strukturell kvalitet ger goda möjligheter och tid till arbetslaget att
engagera sig i barnen, lyssna på dem och guida dem i deras lärande. Det ger
också mer tid till administrativa uppgifter och dokumentation. Antalet barn i
grupperna och personaltätheten berörs i merparten av studierna, dock utan att
ange på vilket sätt det utöver tidsaspekten påverkar kvaliteten i förskolan.
En norsk studie49 lyfter fram att barn i mellanstora förskolor har det bästa av
världar: rikligt med kamrater och pedagogisk tid med vuxna. Mellanstora förskolor definieras i denna studie som förskolor med fyra till fem avdelningar och
cirka 45–79 barn. En liten förskola definieras som två avdelningar med färre än
45 barn och en stor förskola avgränsas som en avdelningsfri förskola med fler än
80 barn.

Organisering av barngrupperna
Barngruppens storlek och organisering är viktiga faktorer för förskolans kvalitet
och de villkor som skapas för barns välmående, lärande och utveckling.50 I dag
är det vanligt i svenska och norska förskolor med en organisation i form av så
kallade storarbetslag (på norska: basebarnehage). Dessa kan vara organiserade på
olika sätt, men vanligt är att slå samman två eller flera avdelningar som bildar
ett arbetslag på cirka sex till tio personer och en barngrupp på 40–70 barn eller
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fler. Melker51 visar att förskollärare ser fördelar för barnen med en organisation
i storarbetslag då det blir fler vuxna och på så vis mindre behov av vikarier samt
att det bidrar till att barn får fler jämnåriga kamrater. Förskollärare ser också
fördelen med större utrymmen som ger ökade möjligheter att skapa en rik,
pedagogisk miljö för barnen. Andra studier52 visar att det är lättare att rekrytera
välutbildad personal och ha större andel förskollärare på en stor förskola om
verksamheten är organiserad i storarbetslag.
De hinder som kommer fram när det gäller att organisera förskolor i stor
arbetslag handlar främst om att barnen får enormt många relationer att förhålla
sig till. Detta kan vara extra svårt för de allra yngsta barnen att hantera. Det
blir då viktigt att ställa frågan vem denna form av organisation är flexibel för. I
en nyligen publicerad studie i Norge framhålls tydligt de negativa effekterna av
storarbetslag och grupper med många barn.
Studien Preschool age problem behavior and teacher-child conflict in school:
direct and moderation effects by preschool organisation, omfattar 850 barn i 4
års-åldern från 153 norska förskolor. Barn som antingen går i så kallade öppna
förskolor med storarbetslag eller i flexibla barngrupper jämförs med barn som
går i ”traditionella” förskolor upp till det första skolåret. Fokus ligger på verksamhetens och organiseringens effekter på nuvarande och framtida vuxen–barnrelationer samt förskolans arv som tar sig uttryck i problembeteende i skolan.
Resultaten visar att barn som gick i de öppna förskolorna fick mindre kontakt med vuxna i förskolan och fler konflikter med vuxna det första skolåret. I
de öppna förskolorna rörde sig barnen ofta mellan olika rum och ingick i skilda
och flexibla grupper av barn och vuxna. Organiseringen innebar många barn
relationer och mindre vuxenkontakt, framförallt med samma vuxna. Jämfört
med barnen i traditionellt organiserade förskolor fick barnen i de öppna
förskolorna mindre emotionellt stöd, uppmärksamhet och respons. Trots att
personaltätheten var densamma var det i dessa förskolor svårare för personalen
att individualisera bemötandet av barnen och mycket av deras tid gick till att
organisera verksamheten.
Det Skalická, Belsky, Stenseng och Wichstrøm,53 sammanfattningsvis
diskuterar i sin artikel är själva problematiken med att norska förskolor i hög
omfattning organiserar sin verksamhet i så kallade storarbetslag. Sett utifrån ett
barnperspektiv uttrycker de att den stora mängd av sociala relationer som
barnen ska hantera, kan medföra mindre stabilitet för det enskilda barnet, eftersom de förväntas interagera med barn och personal på hela förskolan. De pekar
på ytterligare några negativa effekter av att organisera i storarbetslag, bland
annat att när antalet barn ökar i grupperna blir det färre relationer mellan förskollärare och barn samtidigt som konflikterna mellan dem ökar. Dessa resultat
visade sig också i skolan då barn från storarbetslag hade fler konflikter med sina
lärare i första och andra klass jämfört med barn som gått i förskolor organiserade i en mer traditionell gruppindelning.
Denna kritik blir synlig också i den norska pedagogikforskaren Monica
Selands studier54 där hon beskriver den mängd av relationer som barn måste
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förhålla sig till i ett storarbetslag. Hon poängterar också den rumsliga komplexiteten som uppstår när barn är utspridda i flera rum, vilket gör det svårare för
personalen att få en överblick över alla barn. Ehrström55 beskriver i en mindre
studie sina egna erfarenheter som förskollärare av att arbeta i storarbetslag.
Hennes beprövade erfarenheter uttrycks som att det är svårt som förskollärare
att överblicka verksamheten i en stor miljö och att ta ansvar för att alla barn i
gruppen får den stimulans och omsorg de behöver. Framför allt lyfter hon fram
att det ges sämre förutsättningar för samtal med enskilda barn.
Renwick och Mc Cawley har studerat förskollärares uppfattningar om ökat
barnantal i förskolegrupper på Nya Zealand.56 Deras forskning visar att förskollärare som arbetar i barngrupper med 45 barn uppfattade att stora barngrupper
hade flera negativa konsekvenser för barn såväl som förskolans lärare. Exempelvis blev det fler konflikter kring leksaker och material och kring det utrymme
som barnen skulle samsas om. Förskollärarna pekade också på större svårigheter
att möta barnen individuellt och att arbeta med mindre grupper av barn. De
menade även att interaktionen mellan förskollärare och barn i grupper med
många barn i högre grad bidrog till fler tillsägelser till barnen än samtal i dialogen mellan förskollärare och barn.
En översikt som bygger på internationella studier från förskola och skola57
visade att mindre grupper av barn med få förskollärare är bättre ur ett kvalitetsperspektiv jämfört med många förskollärare och stora barngrupper. Framför allt
hade de yngsta barnen mest att vinna på att vara i små barngrupper om förskollärarna kunde ta tillvara de fördelar som en mindre grupp med barn ger i form
av samspel och kommunikation mellan förskollärare och barn. I en studie av
Sheridan, Williams och Pramling Samuelsson58 beskriver förskollärare hur de
tagit konsekvenserna av att det i dag är fler barn i förskolan och fler yngre barn
(1–3 år) på så sätt att de omorganiserat dels sina barngrupper, dels sitt arbetssätt
på olika sätt för att möta nya behov när gruppen utökas och/eller förändras.
I studier beskriver förskollärare att ett ökat antal barn i grupperna bidrar till
svårigheter att arbeta utifrån målen och intentionerna i förskolans läroplan.
Det har aktualiserats än mer i samband med revideringen av förskolans läroplan 2010, där målen inom språk, matematik, naturvetenskap och teknik har
förtydligats, liksom kraven på dokumentation, uppföljning och utvärdering.59
För att kunna arbeta med en stor barngrupp anser förskollärarna att de behöver
förändra sitt arbetssätt, ha en tydlig struktur och en genomtänkt organisation
där barnen delas in i mindre grupper under delar av dagen. Gruppindelningar
görs främst för att skapa möjligheter för det vuxeninitierade och planerade
arbetet med läroplanens olika målområden. I det arbetet uttrycker förskol
lärarna att barngruppens sammansättning blir avgörande för att alla barn ska få
utrymme och för att förskollärarna ska kunna möta varje barn i deras lärande.
Studiens resultat visar dock att organiseringen av verksamheten och indelningen
av barnen i mindre grupper görs på olika sätt. Därmed skapas olika villkor för
55
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barnen att lära och utvecklas och för arbetslaget att följa barnen i deras lärandeprocesser.
Studier utförda i England visar på ett samband mellan barngruppernas
storlek och kvaliteten på samspel och kommunikation mellan förskollärare och
barn samt mellan barn och aktiviteter i förskolan.60 Forskarna visar att med en
högre personaltäthet ökar interaktionen mellan förskollärare och barn, både
kvalitativt och kvantitativt. Interaktionen kan dock påverkas av förskollärarnas
förhållningssätt, barngruppens sammansättning och miljön i förskolan. Likaså
visar studien att förskollärares missnöje med sin arbetssituation har en indirekt
inverkan på kvaliteten i samspelet med barnen. Då det gäller den optimala
bemanningen i relation till gruppstorlek, hävdar forskarna att det varierar från
grupp till grupp och är beroende av respektive läroplans mål och intentioner,
barnens behov och förskollärares kompetens.
Sammanfattningsvis kan man alltså säga att forskning ger stöd för mindre
grupper i förskolan, särskilt för de yngre barnen61 och ingen lyfter fördelar med
stora barngrupper.
Williams, Sheridans och Pramling Samuelssons studie62 har som syfte att
fördjupa kunskapen om gruppstorlekens betydelse för de möjligheter barn har
att lära och utvecklas inom olika målområden i förskolans läroplan. Fråge
ställningar i studien är: Hur talar förskollärare om gruppstorlek i förskolan?
Vilka möjligheter till lärande och utveckling inom läroplanens målområden ges
barn i förskolan beroende på gruppstorlek? Dataunderlaget består av en enkät
som distribuerades elektroniskt till 46 kommuner i Sverige och besvarades av
698 förskollärare. 24 förskollärare intervjuades och fallstudier genomfördes i 12
förskolor. Avgränsningen av små och stora barngrupper grundas på statistik från
Skolverket om antalet barn i befintliga grupper i Sverige. Statistiken visar att
antalet barn i grupperna är mellan 11 och 26. Grupper som benämns som små i
studien är grupper som ligger i det nedre spannet och stora grupper ligger i det
övre spannet.
Resultaten visar bland annat tre olika sätt att organisera verksamheten och
dela in barnen under dagen. I en grupp av förskolor, sker arbetet med läro
planen i samband med samlingar med hela barngruppen och/eller i slump
mässiga möten med individuella barn under dagen. En annan grupp av
förskolor arbetar främst med läroplanen på förmiddagen och i samband med
gruppindelningar och barns val av aktiviteter. Gruppindelningarna kan i dessa
förskolor leda till begränsningar av barns delaktighet och inflytande eftersom
barnen inte alltid kan välja kamrater och aktivitet utifrån eget intresse. Då de
vuxna ofta ansvarar för specifika aktiviteter blir det också svårt för dem att följa
barnens lärandeprocesser inom olika målområden.
I en tredje grupp av förskolor pågår en pedagogisk verksamhet under hela
dagen. Här är läroplanen i fokus för de lärandeobjekt som planeras och skapas
tillsammans av barn och vuxna under hela dagen och inte enbart vid de tillfällen
när man delar in barnen i grupper. Dessa förskolor utmärks av att arbetslaget
har en god kompetens att arbeta med uppdraget i läroplanen, vilket leder till
en hög kvalitet i verksamheten. Dock visar resultaten att detta inte är den enda
60 Munton, Mooney, Moss, Petrie, Clark och Woolner, 2002.
61 Asplund Carlsson, m.fl. 2001; Sylva, m.fl. 2010.
62 Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2015.
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förklaringen. Att det finns förskolor som klarar av att utveckla en hög kvalitet i
arbetet med barnen tolkas som en effekt av att flertalet bärande faktorer samspelar med varandra konstruktivt. Dessa faktorer kan vara i form av resurser,
personaltäthet, kompetens, antal barn i grupperna, sammansättning av gruppen
och fysiska rum.
Många förskollärare i studien beskriver vikten av att se varje barn, vilket kan
tolkas som ett uttryck för att förskollärarna varje dag strävar efter att bemöta
varje barn individuellt. Att inte hinna med att se och lyssna på varje barn uppfattas av dem som en brist i deras kompetens och profession. Förskollärarnas
utsagor tyder på att de inte känner sig nöjda med sina pedagogiska insatser. De
upplever att de inte kan göra allt det som de tolkar att läroplanen kräver av
individualisering i mötet med varje barn i deras lärande och utveckling. Alla
barn får helt enkelt inte de utmaningar som de skulle behöva. Ett alltför stort
antal barn i gruppen minskar på så vis tiden för enskilda barn att bli sedda och
uppmärksammade. En konsekvens av att inte hinna utmana och fördjupa innehållet i arbetet med barn kan innebära att barn inte ges möjlighet att utveckla
sin fulla potential, något som får konsekvenser i deras livslånga lärande.

Förskolans fysiska miljö
Den fysiska miljön har stor betydelse för de villkor som skapas i förskolan för
barns lek, aktiviteter, avslappning, kommunikation och samspel.63 För barn
är samspel med och i den sociala och fysiska miljön grunden för utveckling
och lärande.64 Flera av dagens förskolor är emellertid byggda för mindre barngrupper än vad som i dag oftast förekommer. Det gör att många av förskolans
rutinsituationer och planerade aktiviteter blir problematiska att genomföra och
det bidrar till buller och höga ljudnivåer. Björklid65 har sammanställt ett antal
krav på förskolans fysiska utrymmen: barnen ska kunna leka ostört med minsta
möjliga avbrott i leken. Barnen ska inte behöva be om hjälp utan i möjligaste
mån klara sig själva. Rummen ska ge möjlighet för grovmotoriska aktiviteter
inomhus och barnen ska kunna möblera om och anpassa rummen till sin lek
både inomhus och utomhus.66
Den fysiska miljön påverkar innehållet och aktiviteterna i förskolan. Den
möjliggör eller hindrar rörelse, lek och avskildhet.67 Till exempel har storleken
på ett rum en direkt påverkan på hur många barn som kan vistas där och vilka
aktiviteter som kan genomföras.68 Lokala undersökningar har också visat att en
stor del av förskolans personal är missnöjda med hur den fysiska miljön ser ut.
Särskilt kritisk är man till förskolans utemiljö. Som en indikator för likvärdighet
har skillnader i antal kvadratmeter per barn i inomhusmiljön formulerats.
Den fysiska miljön och de materiella tillgångar som verksamheten är försedda
med har betydelse för förskolans kvalitet och barns lärande.69 Barns välmående
63
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påverkas av om det finns tillräckligt med golvyta och tillgängligt material. Dessa
aspekter antas påverka förskolans kvalitet och kan sättas i relation till stora
barngrupper. Detta bekräftas i Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport
om förskolan,70 som visar att många förskolor saknar tillräckligt stora lokaler.
Många förskolor är byggda under tidigt 1980-tal för färre antal barn än idag.
Detta kan resultera i svårigheter att organisera verksamheten på det sätt som
arbetslagen önskar.
Antal barn i gruppen och förskolans lokaler och rumsliga utformning har
stor betydelse för de villkor som skapas för såväl enskilda barns som gruppens
välbefinnande, lärande, självständighet, och samlärande. Förskolans fysiska rum
behöver vara så utformade att arbetslaget kan dela in barnen i mindre grupper under dagen. I de fall där antalet barn inte står i relation till antalet rum
eller till storleken på rummen kan det skapa stress hos både barn och vuxna.
Rosenqvist71 beskriver hur förskollärare uttrycker att de på grund av rumsliga
förhållanden ibland inte kan dela in barnen i mindre grupper. När de fysiska
utrymmena är för små i relation till antalet barn avstår de från olika typer
av aktiviteter. Även rutinsituationer som måltider samt på- och avklädning i
tamburen, kan bli till stressmoment när det är trångt. Utöver detta försvåras
samtal mellan vuxen och barn. När den fysiska miljön inte står i paritet med
antalet barn i gruppen och det inte finns tillräckligt med utrymme eller rum att
dela upp barngruppen i, eller tillräckligt stora rum att samla hela gruppen för
att genomföra aktiviteter, uppstår svårigheter och gruppen upplevs som för stor.
Den fysiska miljön är därmed en nyckelfaktor för att planera och genomföra
aktiviteter.72
Även Seland73 lyfter vikten av förskolans fysiska miljö som ett viktigt redskap
i barns lärande och utveckling. Lokalerna bör vara så anpassade att barn ges
möjligheter till val kring lek, leksaker, vem de vill leka med samt att hitta platser
för vila och avskildhet. I dag finns förskolor som är byggda för färre barn än vad
som vistas där, vilket kan begränsa såväl barns möjligheter till lek och lärande,
som personalens arbetsförhållanden.74 Ahlbergs studie75 visar att rum som var
avsedda för vissa aktiviteter och ett visst antal barn, kom att användas av fler
personer än de från början var planerade för. Sammansättningen av åldrar på
barnen i gruppen påverkade personalens planering och fick konsekvenser för
användningen av förskolans olika rum. Exempelvis omvandlades en ateljé till
småbarnsavdelning. En annan konsekvens var att barnens utevistelse planerades så att ”lagom” antal barn vistades i lokalerna samtidigt. Även då blev det
en avvägning, då de små barnen skulle samsas med de lite äldre i samma rum.
Material fick flyttats utom räckhåll för de små. Det ledde till att barnen blev
mer beroende av personalens initiativ i sina aktiviteter.
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Sammanfattning
Barngruppens storlek, det vill säga antalet barn i gruppen, är en känsligare faktor för kvalitet än personaltätheten.

•

Barngruppens storlek måste alltid relateras till personaltätheten under hela
dagen.

•
•

Organisation i form av storarbetslag innebär flera riskfaktorer för barn.
Personaltätheten och barnantalet behöver vara anpassade så att det blir
möjligt att göra gruppindelningar under dagen.

•

Många barn i gruppen försvårar för vuxna att kunna se, möta, samtala med
och engagera sig i enskilda eller ett fåtal barn.

•

Många barn i gruppen försvårar för barnen att vara delaktiga och ha
inflytande över verksamheten.

•

Det finns ett samband mellan barns språkutveckling och antalet barn i
gruppen.

•

Lokaler som inte står i paritet med antalet barn och vuxna på förskolan gör
det svårare att skapa en fungerande verksamhet.
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Stress och ohälsa
Underlaget för det här avsnittet är främst hämtat från psykologisk, miljö
psykologisk, pedagogisk och beteendevetenskaplig forskning. Här lyfter vi fram
faktorer som verkar hindrande för barns och vuxnas välmående i förskolan. I
fokus är förhållandet mellan stora barngrupper och stress, hög ljudnivå samt
anknytningsproblem.
Olycksfall och bullerproblem på svenska förskolor har ökat de senaste decennierna, liksom sjukskrivningarna hos förskollärare och barnskötare. Detta förklaras ofta med det ökade antalet barn i grupperna.76 Likaså lyfts en problematik
med att yngre barn i dag vistas många timmar i veckan på förskolan (13 procent
mer än 40 timmar per vecka) och att barnen under den tiden är tillsammans
med många barn och vuxna, något som kan ha samband med relations- och
anknytningsproblem.77 Barn som är i förskolan långa dagar visar oftare beteendeproblem, vilket ses som en konsekvens av tidig och långvarig barnomsorg och
förskolor av låg kvalitet.78
Skolverkets lägesbedömning79 visar att många lärare och förskollärare inte är
tillfreds med sin arbetssituation. Det handlar om fysiska utrymmen, klass- och
gruppstorlekar, arbetsutrymmen och att för mycket tid läggs på administration
och dokumentation. Barngruppens storlek har visat sig ha effekt på förskollärares stressnivåer. De känner mer stress och upplever att arbetsvillkoren försämras
i större grupper.80 Men också barns stressnivåer påverkas i större barngrupper.81
Forskare i Nederländerna82 visar i sina studier att barns stressnivåer i förskolan
kan relateras till gruppstorlek. Om det var fler än 15 barn i gruppen ökade
barnens stressnivåer, trots att ytan i förskolan var god och tillgänglig för barnen. Barnens ålder hade också betydelse liksom antal vuxna i gruppen. Ju yngre
barnen var desto högre stressnivå. När det var fler än fyra vuxna som ledde barngruppen ökade stressnivån hos barnen. Studierna visar att det finns en gräns
för barnen när det gäller både antal barn och vuxna i gruppen. Huruvida dessa
resultat är generella eller specifika för de deltagande barnen och förskolorna
diskuteras inte i studierna.
Rapporten Arbetsbelastning och stress inom förskolan – om hälsa och relation till
arbete och miljö,83 visar att förskolan är en av de dominerande miljöerna när det
gäller stressrelaterad ohälsa bland kvinnor. Syftet med studien var att belysa hur
förskolepersonalens stressnivå påverkas av olika arbetsmiljöfaktorer och förhållanden knutna till verksamheten samt hur stressrelaterad ohälsa kan utvärderas,
förklaras och åtgärdas. Studien genomfördes under två år, 2011 och 2012, på
totalt tolv förskoleavdelningar, varav sex med tidigare uppmätt hög stressnivå
och sex med låg stressnivå. Totalt medverkade 24 personer. Data samlades in i
form av kortisolprovtagning, frågeformulär och observationsstudier.
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Rapporten visar att buller och höga ljudnivåer är en reell problematik i
förskolan och att denna stressfaktor är relaterad till antalet barn och förvärras
ju fler barn det är i gruppen. Barnens röster var den främsta bullerkällan och
graden av kommunikation blev en stressfaktor i situationer där många barn är
samlade, vilket gör att kommunikationen, som är en av de viktigaste kvalitetsfaktorerna, är beroende av barnantalet. Femtio procent av personalen upplevde
det som stressande att inte kunna ge barnen tillräckligt med uppmärksamhet
och att inte kunna möta barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling på ett professionellt sätt. De förskoleavdelningar som redan hade en hög stressnivå blev
mer stressade i stressfulla situationer än de som hade en lägre uttalad stressnivå.
Intressant är att den personal som visade högst stressvärden var de som hade
flest antal kontakter med barnen och andra kollegor. Mindre barngrupper och
organisatoriska insatser lyfts fram som viktiga åtgärder för att minska stressnivån
i förskolan.84
Det finns omfattande forskning som berör barnens och personalens ljudmiljö
i förskolan. Landström, Nordström, Stensudd och Åström85 har genomfört
studier kring olika miljöfaktorer. Undersökningen innefattar mätningar och
analyser av personalens bullerexponering på tre förskolor. Resultaten visar att
ljudnivån ökade med cirka tre decibel vid en dubblering av antalet barn i matsalarna och cirka sex decibel för samtliga aktiviteter. Den ogynnsamma buller
situationen på förskolorna bidrog till en arbetsmiljö som påverkade personalens
hälsa och välbefinnande. Deras möjligheter att uppfatta tal i omgivningen och
att kunna prata i telefon påverkades och de fick besvär som tog sig uttryck i
bullertrötthet, örontrötthet, spänningsvärk i axlar, stress och trötthet under
både arbetet och på fritiden. Var tredje upplevde daglig trötthet under sin fritid.
Forskarna menar att det finns skäl att misstänka att de besvär som personalen
upplevde även förekommer bland barnen i förskolan.
Att förskolepersonal upplever ohälsa som ”trötta öron”, en allmän trötthetskänsla, mindre energi, stress och röstproblem visar Landström m.fl.86 Däremot
är det ont om studier om hur barn hanterar höga ljudnivåer i förskolan. Dellve,
Samuelsson och Persson Waye87 beskriver in sin studie om svenska barn i
åldrarna 3–6 år att de upplever både fysiska symptom och emotionell stress
som är kopplad till ljudmiljön i förskolan. Forskarna framhåller att det finns
liten kunskap kring hur små barn (3–6 år) upplever stress i sin vardagliga miljö
i förhållande till ljud och hur barn påverkas av att vistas under många timmar i
miljöer med höga ljudnivåer. Studier visar att det förekommer att barn i för
skolan utsätts för ljudnivåer som ligger runt 70–80 decibel under många timmar
per dag. Dessa höga ljudnivåer uppstår oftast när barnen leker inomhus och de
står i nära samband med rummets akustik och antalet barn som befinner sig i
rummet. Men de höga ljudnivåerna kan också bero på andra faktorer som arbetslagets pedagogiska metoder och kunskap om ljudproblematik och störande ljud
från annat som exempelvis trafik och ventilationssystem.
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Kihlbom, Lidholt och Niss88 lyfter fram buller som en stark stressfaktor i
förskolor och hävdar att förskolor av låg kvalitet är speciellt stressande för pojkar
som har ett känsligt temperament eller svag impulskontroll. När barnen upplevde att de inte kunde kontrollera sin ljudmiljö uttryckte de att de blev stressade och störda. För att hantera en för hög ljudmiljö utvecklade barnen strategier som till exempel att hitta gömställen, hålla för öronen eller vända sig till
personalen för att få hjälp. Barnen uttryckte också en viss form av resignation
då de ibland inte visste hur de skulle göra för att undvika höga ljud eller det inte
hjälpte att vända sig till personalen.
Seland och Hansen Sandseter89 visar i en norsk studie vad som karakteriserar
situationer där de yngsta barnen i förskolan (1–3 år) upplevde välmående och
glädje. Resultaten lyfter framför allt fram vikten av nära sociala relationer med
andra barn och personalen. I situationer med få barn i verksamheten kunde
personalen i högre utsträckning se och omedelbart respondera till de enskilda
barnen. Dessa episoder karakteriserades av en nära, varm och responsiv inter
aktion mellan barnet och den vuxne. Situationer där barnen gavs tid och
möjligheter att själva undersöka sin omgivning, utifrån sina egna förutsättningar
och i sin egen takt, utan att bli störda av andra barn eller vuxna bidrog också
till barns välmående. Forskarna lyfter vikten av en förskola av hög kvalitet där
arbetslaget har kunskap och möjlighet att skapa intersubjektiva utrymmen som
utmärks av närhet och värme. Då studier visar att stressnivån blir lägre hos förskollärare som har hög relationell kompetens kan det indikera att om de yngsta
barnen möter förskollärare med en sådan kompetens kan det bidra till att även
de yngsta barnens stressnivåer sjunker.
I en annan norsk studie av Bratterud, Sandseter och Seland90 fann forskarna
att graden av barns delaktighet och medverkan i verksamheten påverkade deras
välmående. Studien omfattar 17 förskolor med barn i åldrarna 1–6 år. Resultaten visade att tio procent av barnen inte trivdes, vilket kopplas samman med att
de vuxna inte bemötte eller samspelade med barnen på ett stöttande sätt. För
att barns välmående ska öka framstår samspelet med andra barn och vuxna som
avgörande. När barn har möjlighet till kroppskontakt, ögonkontakt, leende och
uppmuntran både från andra barn och av vuxna, ökar deras välmående.91
En studie av Ole Henrik Hansen92 visar lite andra resultat. Hansen fokuserar
i sin studie på de minsta barnens stress och upplevelser av eventuellt stressande
situationer. Studien omfattar 703 slumpvis utvalda barn i åldern 0–5 år från
53 kommuner spridda runt om i Danmark. Barnens nivå av stresshormonet
kortisol mättes i deras hår. Forskarna mätte en tre centimeter lång hårväxt,
vilket motsvarar tre månader. Barnens kortisolnivå relaterades till 18 olika faktorer som ålder, kön, hälsa, sömnvanor etcetera. Avsikten var att hitta eventuella
samband mellan barnens stressnivåer och de olika faktorerna. Resultaten visade
signifikanta samband med stress i förhållande till barnens ålder – de yngsta
barnen var mer stressade – och tre andra faktorer: sjukdom, dödsfall och skilsmässa i familjen. Ingen skillnad visades mellan hemmavarande barn och barn
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i olika tillsynsformer. En slutsats är att händelser inom familjen har starkast
påverkan på barns stressnivå.
Kihlbom93 lyfter i sin rapport fram vikten av att ha kunskaper om den tidiga
relationen mellan barn och vuxen och trycker på att det behövs mer forskning
om anknytning mellan de yngsta barnen och förskolepersonalen. Han hän
visar till forskning som visar att hjärnbarkens utveckling påverkas av de första
levnadsårens erfarenheter och hur dessa tidiga år i barns liv har grundläggande
betydelse för den långsiktiga utvecklingen av både psykisk och fysisk (stress
hantering) hälsa.

Sammanfattning

•
•
•
•

Många relationer skapar stress för både barn och vuxna.
Många och instabila relationer skapar anknytningsproblem för barn.
Många barn i gruppen skapar höga ljud- och bullernivåer.
Barns stress behöver uppmärksammas mer i relation till antalet barn i
grupperna.

93 Kihlbom, 2003.
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Förskolans barngrupper
I det här avsnittet lyfter vi fram resultat från studien om Barngruppens storlek i
förskolan.94 I fokus är pedagogisk forskning och den visar att gruppstorleken är
relaterad till flera samverkande faktorer som avgör vad som på olika plan är den
bästa storleken på en grupp. Dessa faktorer är bland andra:

•
•
•
•
•
•

förskolans socioekonomiska upptagningsområde,
antalet barn per vuxen,
barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet,
hur många barn som har annat modersmål än svenska,
antalet barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, samt
förskollärares kompetens, attityder och bild av den ideala barngruppen.

Faktorerna ovan påverkar hur många barn det kan vara i gruppen för att den ska
fungera. Om de olika faktorerna på något sätt inte samverkar kan arbetslaget
och/eller barnen uppleva gruppen som liten, stor eller för stor.

Stora och små barngrupper
Vad som utgör stora och små barngrupper är i föreliggande studier ett uttryck
för förskollärares upplevelse och bedömning och ges främst i form av beskrivningar av olika samverkande faktorer. När siffror för lämplig barngrupp anges
refererar flertalet till 15 barn och tre förskollärare eller 10–12 småbarn och tre
förskollärare.95 Resultaten i dessa studier visar att antalet barn i gruppen har
betydelse för förskollärares val och bortval av målområden och arbetssätt. I
stora barngrupper uttrycker förskollärarna att de inte har tid och möjlighet att
ge barn utrymme eller att kunna lyssna på dem och därmed bidra till att
de utmanas och utvecklas. Förskollärarna beskriver att de inte hinner gå på
djupet med olika innehåll utan att de förenklar innehållet, vilket de upplever
som oprofessionellt. De känner sig otillräckliga i sin profession när de inte hinner genomföra det de önskar eller har planerat att göra med barnen. Tidsfaktorn
framstår som viktig, då ett ökat antal barn dels ger mindre tid för varje barn,
dels mindre tid för specifika aktiviteter. Ökar antalet barn i gruppen som helhet
får även de mindre grupperingarna ett större antal barn, vilket försvårar arbetet
med läroplanen.
Enligt förskollärarna i Sheridans, Williams’ och Pramling Samuelssons
studie96 minskar barns delaktighet och inflytande när barnantalet ökar. Det kan
innebära att förskollärarna väljer bort att medvetet arbeta utifrån läroplanen och
istället bygger verksamheten på ett innehåll med slumpmässiga val. Det som förskollärarna främst lyfter fram och beskriver som mest begränsande i arbetet med
läroplanen i förhållande till stora barngrupper kan formuleras som följande:

94 Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2016.
95 Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson, 2016; Sheridan, Williams och Pramling
Samuelsson, 2014; Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan, 2015.
96 Sheridan, Williams, Pramling Samuelsson, 2014.
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•

När antalet barn ökar i gruppen som helhet blir konsekvensen att även de
mindre grupperingarna får ett större antal barn, vilket försvårar arbetet med
läroplanen.

•

Yngre barn och barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, kräver ofta mer
av de vuxna i form av uppmärksamhet och omsorg. Verksamheten anpassas
snarare till de yngsta barnen i gruppen än till de äldre barnens behov och
intressen.

•

Specifika innehåll som naturvetenskap och teknik väljs bort liksom sådant
som kräver mer personal, till exempel att arbeta med skapande aktiviteter,
göra utflykter eller läsa så att det blir intressant för barn i olika åldrar.

När det gäller läsning uttrycker förskollärarna att det är svårt att hitta litteratur som passar flera olika åldrar samtidigt. När det av skilda anledningar är
färre barn i gruppen och när tillfälle ges att dela in barnen i mindre grupper,
uttrycker förskollärarna att de i högre grad har möjlighet att arbeta utifrån läroplanens intentioner. Samtidigt visar våra resultat att de då ofta väljer att ägna sig
åt administrativa eller praktiska uppgifter och att de oberoende av gruppstorlek
fokuserar på sociala mål i läroplanen.

En ideal gruppstorlek
Storleken på gruppen behöver alltid sättas i relation till hela verksamheten. Det
finns stora barngrupper som fungerar mycket bra och där barn, personal och
föräldrar är nöjda och verksamheten utgår från läroplanens mål och intentioner.
Förskolans uppdrag utgår från att barnen ska få utvecklas tillsammans i grupp
och då måste grupperna fungera. Antalet barn är en nog så viktig del, men vad
som är en lagom stor grupp kan variera mellan olika avdelningar på samma
förskola beroende på olika faktorer. Jonsdottir97 lyfter vikten av gruppens betydelse i sin studie om kamratrelationer i förskolan. Barngruppen bidrar till barns
kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Hon framhåller att det är viktigt
att ta tillvara förskolans sociala miljö där barn möter andra barn och vuxna som
bidrar till barnets utveckling av identitet i samspel med andra.
I sin studie Hur många vuxna behövs på dagis?98 undersökte Palmérus och
Hägglund hur barngruppens storlek påverkade innehållet och kvaliteten i
verksamheten. Resultaten visade att verksamheter med barngrupper på upp till
18 barn inte automatiskt hade lägre kvalitet. Snarare var det så att en barngrupp
med färre barn och med samma antal vuxna i arbetslaget istället kunde ha sämre
villkor för trygghet och stimulans. Större betydelse än barngruppens storlek
hade arbetslagets arbetssätt och graden av enighet kring hur verksamheten skulle
bedrivas.
Rosenqvist99 ställer sig frågan om det går att jämföra 1980-talets verksamhet med dagens förskola då det skett stora förändringar, bland annat i form av
att barngrupperna har blivit större samtidigt som personaltätheten är mer eller

97 Jonsdottir, 2007.
98 Palmérus och Hägglund, 1987.
99 Rosenqvist, 2014.

30  BARNGRUPPERS STORLEK I FÖRSKOLAN

mindre oförändrad.100 Det är dessutom fler yngre barn inskrivna i förskolan
idag. Utöver dessa aspekter har förskolan fått en läroplan och förtydligat pedagogiskt uppdrag.
Rosenqvist101 visar i sin studie hur barngruppernas storlek skapar olika villkor
för såväl arbetslaget som barnens möjligheter till lek, lärande och omsorg. Den
stora barngruppen skapar tidsbrist medan den lilla skapar ”plustid”, det vill
säga när antalet barn under kortare perioder är få i förhållande till antal vuxna,
kan det upplevas som att det skapas extra tid i arbetet. Tiden kan förskollärarna
använda till att exempelvis dokumentera och analysera dokumentation eller
att föra utvecklande samtal med barnen och skapa tillfällen till gemenskap och
lärande.
Forskning visar att en god personaltäthet och mindre grupper har störst
betydelse för de yngsta barnen. Mindre barngrupper skapar bättre villkor för
arbetslaget att kommunicera och interagera med barnen. Samtidigt är det en
förutsättning att arbetslaget har kompetens och intresse att föra en utvecklad
dialog med barnen.102 Även Alvestad, med flera103 visar i sin studie att den
främsta utmaningen för lärare i förskolan är storleken på barngruppen. Antalet
barn påverkade det dagliga arbetet på så sätt att ju större barngrupper, desto
mer organisation. Även barnens välbefinnande påverkades av gruppens storlek
genom att det blev mindre tid för det enskilda barnet i stora grupper. Med
färre barn i gruppen framhöll förskollärarna att de i högre grad kunde fokusera,
lyssna och se det enskilda barnet.
En norsk rapport104 med ett underlag på 7 000 barn, visar att för flickor och
framför allt flickor med neurologisk sårbarhet, var stora barngrupper (25–40
barn) förknippat med fler symptom på språksvårigheter vid fem års ålder. Dessa
resultat ligger i linje med tidigare forskning av Zachrisson med flera105 som visar
negativa konsekvenser av stora barngrupper för barns sociala utveckling. Flickor
i små grupper (1–14 barn) hade en signifikant förbättring i symptom över
tid med en minskning av språksvårigheter med över 40 procent. Den norska
studien undersökte också pojkar med ”vanskligt temperament” i relation till
stora barngrupper. Forskarna fann dock inte att gruppstorleken påverkade dessa
pojkar i speciellt stort hänseende. Forskarna drar slutsatsen att gruppstorlek kan
påverka flickor och pojkar olika. En tolkning är att stora grupper ger mer plats
för rörelse, något som kan vara av större vikt för pojkar med ”vanskligt temperament” än för flickor.
Eek Brandlistuen med flera106 lyfter fram att flickor i högre grad kan bli förbisedda och få svårigheter med att göra sig hörda i större barngrupper. Det kan ha
speciellt stor betydelse för flickor med risk för att utveckla språksvårigheter och
kan vara en förklaring till varför stora barngrupper visar sig ha en negativ effekt
på flickors språkutveckling men inte på pojkars. Forskarna drar också slutsatsen
att skillnaderna mellan positiva och negativa effekter av stora grupper för olika
100
101
102
103
104
105
106

Skolverket, 2003.
Rosenqvist, 2014.
Asplund Carlsson, Pramling Samuelsson och Kärrby, 2001.
Alvestad m.fl., 2013.
Eek Brandlistuen m.fl., 2015.
Zachrisson m.fl., 2012.
Eek Brandlistuen m.fl., 2015.
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barn, beroende på kön och sårbarhet, kan förklara varför det går att se effekter
av stora grupper i vissa studier men inte i andra. Studien visar också betydelsen
av att förskolans verksamhet erbjuder planerad kreativ och fysisk lek, eftersom
det hänger samman med språkutvecklingen hos barn. Det är speciellt viktigt
för sårbara pojkar. Tillgång till och utrymme för lek är av större betydelse än tillgången till skriv- och talaktiviteter.
I studien Swedish preschool teacher’s ideas of the ideal preschool group107 beskriver förskollärare vad de betraktar som en önskvärd och ideal sammansättning
av barngruppen i förskolan relaterat till barns lärande och välbefinnande.
Samtliga betonar att de vill ha en grupp med färre barn än vad de har i dag.
När de beskriver hur många barn de skulle föredra att ha i en grupp, varierar
det mellan tio barn i en småbarnsgrupp, till att de uttrycker: ”Vi har 24 barn
nu och det är en ideal barngrupp.” Som tidigare nämnts refererar många till
15 barn och tre förskollärare eller 10–12 småbarn och tre förskollärare när och
om en siffra anges. I studien blir det tydligt att en ideal sammansättning av en
barngrupp har en balans med avseende på barns kön, ålder, etnicitet och sociala
bakgrund. I en idealisk grupp har barnen tillräckligt många jämnåriga kamrater
så att de kan lära tillsammans och av varandra och barn i behov av särskilt stöd
i sin utveckling får det stöd som de behöver. Om barngruppen är mer balanserad blir det bättre förutsättningar att möta barnen i deras lärande och att rikta
uppmärksamhet mot det individuella barnet. För att kunna uppnå detta menar
förskollärarna att det borde vara färre barn i grupperna än det är i dag. Då skulle
också arbetet i smågrupper bli mer hanterbart.

Sammanfattning

•

Definitionen av en liten respektive stor barngrupp har att göra med ett antal
samverkande faktorer som avgör bedömningen och upplevelsen av storleken
på gruppen. Det viktiga är vad som görs, varför och på vilket sätt det görs.
Om det finns en ambition att ha en dialog med alla barn så ställer det stora
krav på barngruppens storlek, på att arbetslaget följer barnen i deras lärande
och låter dem vara delaktiga i verksamhetens olika delar.108 Definitioner av
stora och små barngrupper kan sammanfattas som:
–– En grupp är för liten när de vuxna anser att de inte behövs, det vill säga
barnen fungerar som grupp utan vuxnas delaktighet.
–– En grupp är för stor när arbetslaget blir stressat och inte mäktar med att
hantera gruppen.
–– För barn är en grupp för liten när de inte hittar kompisar och när vuxna
har sådan kontroll att barnen inte kan ta egna initiativ.
–– För barn är gruppen för stor när de inte blir hörda, sedda och delaktiga.

107 Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan och Hellman, 2015.
108 Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2016.
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Sammanfattning och slutsatser
I internationell forskning finns exempel på studier som anger exakta siffor för
antalet barn och personaltäthet i förhållande till barns ålder.109 I skandinavisk
forskning saknas siffror och underlag generellt om vad som är en bra gruppstorlek för barn och hur barngrupper bör vara organiserade. Det finns dock
begränsad forskning om hur barngruppens storlek är relaterad till barns hälsa
och förmåga att knyta långvariga relationer samt hur barns vistelsetid i förskolan påverkar deras välmående, lärande och utveckling på sikt. Vikten av att
svensk förskola är likvärdig betonas i forskning110 då det råder konsensus om
att förskolor med hög kvalitet är bra för barn, medan förskolor med låg kvalitet
påverkar barn negativt.111
I den forskning som återges här definieras inte barngruppernas storlek i
förskolan utifrån siffror. Begreppen liten, stor och för stor barngrupp bygger
på personalens upplevelse och bedömning i förhållande till förskolans ramar
och villkor, den aktuella barngruppens sammansättning, innehåll, aktiviteter
och specifika situationer. Att det inte finns exakta siffror beror troligtvis på att
forskningen främst har strävat efter att förstå problematiken med olika barngruppsstorlekar i relation till barns välmående, hälsa, lärande och utveckling.
Forskningen har inte haft som ambition att ange en generell siffra för antal barn
i grupperna. Ett fåtal studier anger dock optimalt antal barn för att kunna inter
agera och föra en kommunikation kring specifika innehåll (tre respektive fem
barn och en vuxen beroende på barnens ålder). För att få svar på fler frågor och
vidgad kunskap om betydelsen av antalet barn i grupperna behövs en svensk
longitudinell studie i förskolan där ett större antal barn följs från ett års ålder
över tid.
Att ta del av forskning från olika discipliner som pedagogisk och psykologisk
(utvecklings-, miljö- och socialpsykologi) är en styrka i detta underlag, då olika
forskningsfokus och intressen i förhållande till barngruppsstorlek blir framträdande. Pedagogisk forskning fokuserar främst på förskollärares kompetens och
villkor för barns välmående och lärande i relation till läroplanens målområden.
Psykologisk forskning riktar oftast fokus mot anknytnings- och beteende
problematik och vikten av att som barn bli sedd och uppmärksammad i en
grupp med många barn. Miljö- och socialpsykologisk forskning beskriver främst
hur stora barngrupper leder till störande ljudnivåer, buller, stress och ohälsa hos
både barn och vuxna. Vi sammanfattar här de bärande aspekterna inom varje
disciplin.

Pedagogisk forskning
Resultaten av pedagogisk forskning visar vikten av arbetslagets utbildning och
kompetens för att kunna genomföra förskolans uppdrag. Antalet barn i gruppen
visar sig vara en betydande faktor för de villkor som skapas i förskolan för att
barn ska kunna lära och utvecklas. I samband med att läroplanen reviderats har
109 National Association for the Education of Young Children, 2006; NICDH, 2006; Sheridan,
Giota, Han och Kwon, 2009.
110 Persson, 2010, 2015.
111 Sheridan m.fl., 2009; Sylva m.fl., 2010.
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också förskollärares ämneskunnande och deras kunskaper att samtala med och
utmana barn i deras lärande kring olika målområden hamnat i fokus. Forskningen visar också vikten av de strukturella faktorer som är förutsättningen för
att bedriva en verksamhet av hög kvalitet. Ett stort antal barn i gruppen gör
det svårt att dela in barn i mindre grupper och föra samtal med ett fåtal barn
åt gången. Likaså att fördjupa sig i vissa målområden som förskollärarna menar
kräver tid och utforskande. Forskningen visar att antalet barn i gruppen blir en
än mer avgörande faktor på förskolor med låg kvalitet och där det finns brister i
arbetslagets kompetens.

Psykologisk forskning
Resultaten av psykologisk forskning lyfter framför allt fram att ett ökat antal
barn i grupperna leder till för många relationer för barn att förhålla sig till. I
stora barngrupper ökar ofta antalet vuxna och det bidrar till att barn behöver
knyta an till flera olika personer. Om omsättningen i personalgruppen är stor
blir relationerna inte bara instabila utan också oförutsägbara. Det betyder att
barnen inte vet vem de ska möta på morgonen eller vilka som arbetar under
dagen. Detta ger i sin tur en känsla av otrygghet och barnen har då inte några
vuxna i förskolan som kontinuerligt kan stötta och följa dem i deras utveckling och lärande. Många barn och många vuxna i grupperna på förskolan kan
innebära att förskollärarna känner otillräcklighet inför sitt uppdrag. Även barns
ökade vistelsetid under dagen ses som en riskfaktor.

Miljöpsykologisk forskning
Resultaten av miljöpsykologisk forskning fokuserar på stora barngrupper som
bidragande faktor till ohälsa, stress och en ohälsosam miljö. En reflektion vid
läsningen av denna forskning är att tyngdpunkten snarare ligger på vuxnas stress
och arbetsförhållanden än på hur miljön påverkar barns välmående, stress och
hälsa. Den fysiska miljön och hur den bidrar till att barn ges möjlighet att dra
sig undan i lugn och ro och under dagen, kunna vara själv eller tillsammans
med ett fåtal barn är en nyckelfaktor för hälsa, välmående och lärande hos barn.

Slutsatser
Avslutningsvis vill vi lyfta fram att litteraturgenomgången, utan att exakt definiera vad som är en liten respektive stor grupp, visar att en liten grupp med få
vuxna är bättre än en stor grupp med många vuxna. Antalet barn i gruppen är
en tyngre kvalitetsfaktor än personaltäthet samtidigt som antalet barn och personaltäthet alltid bör relateras till varandra och till personalens kompetens.
För att förskolor ska kunna genomföra en verksamhet med högsta kvalitet
som syftar till att ge alla barn en likvärdig start i livet och förutsättningar att
komma förberedda till skolan, krävs en större andel utbildade förskollärare med
hög kompetens i en fungerande arbetsmiljö. Det är inte självklart att något färre
barn i grupperna ger förhöjd kvalitet.
Forskningsresultaten visar att strukturella förutsättningar och arbetslagets
kompetens är ömsesidigt beroende av varandra. För att goda villkor ska kunna
skapas för barn att lära i linje med läroplanens intentioner, behöver förskollärare
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kunna arbeta med ett fåtal barn åt gången under en längre tid på dagen, för att
kunna fördjupa olika innehåll. Samtidigt behöver arbetslaget kompetens för att
arbeta målrelaterat. Fysiska utrymmen som är anpassade efter antalet barn och
vuxna blir då en viktig kvalitetsfaktor, liksom möjligheten att dela in barnen i
mindre grupper under hela dagen. Viktigt blir också gruppernas sammansättning när det gäller ålder, kön, etnicitet samt barn i behov av särskilt stöd i sin
utveckling.
Forskningen visar att det är komplext att definiera vad en liten respektive stor
barngrupp är. Flera samverkande faktorer avgör bedömningen och upplevelsen
av antalet barn i gruppen. Dessa faktorer är:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

förskolans socioekonomiska upptagningsområde,
förskolans lokaler,
antal barn i gruppen,
personaltäthet,
barngruppens sammansättning av åldrar, kön, social och etnisk tillhörighet,
barn med annat modersmål än svenska,
barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling,
arbetslagets utbildning och kompetens, samt
innehåll och aktiviteter.

Faktorerna och hur de samspelar med varandra påverkar förskolans kvalitet och
hur många barn det kan vara i gruppen för att den ska fungera. Om faktorerna
på något sätt inte samverkar kan arbetslaget och barnen uppleva gruppen som
liten, stor eller för stor. Ett riktmärke för barngruppers storlek i förskolan bör
anpassas efter barnens ålder (1–3 år och 4–5 år) och relateras till ett antal indikatorer.

Förslag till indikatorer
Kompetens: Om arbetslaget består av få förskollärare som saknar specifik
yrkes- och ämneskompetens behöver det vara färre barn i gruppen.
Personaltäthet relaterat till antal: En bibehållen personaltäthet knuten till barns
vistelsetid under hela dagen. Om personaltätheten inte kan upprätthållas
behöver det vara färre barn i gruppen.
Barngruppens sammansättning: Om gruppen inte fungerar på grund av obalans i
sammansättningen behöver det vara färre barn i gruppen.
Den fysiska miljön: Förskolans rum bör vara anpassade till antalet barn och
vuxna för att kunna bedriva en verksamhet utifrån läroplanens mål och
intentioner. Om utrymmena begränsar villkoren för detta, behöver det vara
färre barn i gruppen.
Om samtliga faktorer inom och mellan indikatorerna samverkar optimalt, kan
det vara fler barn i gruppen.
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Frågan om vad som är en lämplig storlek för
barngrupper i förskolan är komplex och behöver ses
i ett socialt och kulturellt sammanhang. Forskningen
visar att några avgörande faktorer att ta hänsyn till är
personalens kompetens, personaltäthet, barngruppens
sammansättning och den fysiska miljön.
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