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Inledning  

Vi läste i en artikel från Svenska Dagbladet, (11 april 2012), att kompetensen hos pedagoger i svensk 

förskola sjunker, allt färre utbildade förskollärare finns i verksamheten. Ingrid Pramling Samuelsson 

säger i artikeln att ”lärarens kompetens är avgörande för kvaliteten”. Vidare menar hon att den sjun-

kande kompetensen leder till att fokus glider åt omsorg snarare än en planerad pedagogisk verksamhet.  

Sedan den reviderade läroplanen började gälla 2011 har förskolan fått ett förstärkt pedagogiskt upp-

drag. Förskollärare har fått utökat ansvar, det finns fler strävansmål för det enskilda barnet och grup-

pen samt fler uppnåendemål för verksamheten i stort. Exempelvis ska förskollärare ”ansvara för att 

arbetet i barngruppen genomförs så att barnen … ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att 

erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper … får stöd och stimulans i sin sociala utveckling” 

(Skolverket, 2011, s.11). Vår erfarenhet är att många olika faktorer i förskolans vardag påverkar verk-

samheten i förskolan, positivt och negativt. Vissa har förskolans personal möjlighet att påverka, andra 

inte. Då vi i vår kommande yrkesroll som förskollärare kommer möta alla dessa faktorer, undrar vi hur 

verksamma förskollärare uttrycker sig kring dessa. Vi ställer oss därför frågan: Vilka faktorer anser 

förskollärare påverkar den pedagogiska verksamheten och där med också möjligheten att uppnå läro-

planens mål. 
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Litteraturgenomgång  

I kommande stycke presenteras ett urval av förskolans uppdrag och hur det sett ut och förändrats från 

1800-talets mitt fram till idag, från kyrkans starka influenser till dagens reviderade läroplan. Därefter 

följer en presentation av olika områden som ingår i förskolans vardag och verksamhet. Dessa områden 

innefattar relationen mellan individ och grupp, vilken gruppens funktion är, vad det innebär att ett barn 

är kompetent och vilka aspekter som spelar in i verksamhetens kvalitét.  

 

Förskolans uppdrag – en inblick 

Förskolans uppdrag har över tid förändrats i samklang med samhället, kultur och de aktuella veten-

skapliga rönen. Förskolan har formats från bondesamhället, via industrisamhället fram till dagens IT-

samhälle, och den pedagogiska grundsynen har ständigt förändrats (Vallberg Roth, 2011). Nedan föl-

jer en genomgång av hur förskolans uppdrag förändrats. 

Från mitten till slutet av 1800-talet präglades förskolans verksamhet starkt av kyrkans makt och influ-

enser. Ett begrepp som väl summerar denna period är Guds läroplan (Vallberg Roth, 2011). Det över-

gripande uppdraget för verksamheten, som benämndes småbarnsskola, var omvårdnad, uppfostran och 

undervisning (Tallberg Broman, 1995). Barnen skulle vårdas och sysselsättas såväl fysiskt som intel-

lektuellt. Det fanns alltså likväl moraliska som sociala och pedagogiska mål med verksamheten (Vall-

berg Roth, 2011). Under 1860-talet blev verksamheten mer influerad av Fröbel, en tysk pedagog med 

stark grund inom kristendomen, romantiken och naturvetenskapen. Fröbel ansåg att alla människor satt 

inne med en verksamhetsdrift, och menade att denna drift hos barn uttrycktes genom arbete och lek 

(Johansson, 1994). I verksamheten lades nu mindre fokus på undervisning, och istället mer på syssel-

sättning och lek (Vallberg Roth, 2011).   

Runt sekelskiftet 1800-1900 avvecklas en del småbarnsskolor, andra gjordes om till så kallade barn-

krubbor. Fokus i verksamheten låg främst på omvårdnad och lek. Det viktigaste var personalens för-

måga och vilja att ägna sig åt omhändertagande (Tallberg Broman, 1995). Fröbelinfluenserna blev tyd-

ligare, och barnet lyftes fram som ett väsen i behov av utvecklingsmöjligheter såväl som omvårdnad. 

Man skulle utgå från barnens verksamhetslust, använda gruppen för lärande och fostran, samt vara en 

god förebild. (Tallberg Broman, 1995).  

Under tidigt 1900-tal var uppdraget för verksamheten att erbjuda barnen en pedagogisk och ändamåls-

enlig miljö, samt att främja deras utveckling. Verksamheten ansågs ha såväl sociala som pedagogiska 

syften och skulle förbereda barnen för skolan och livet. Med tiden utvecklades en ”hemmets pedago-

gik”, vilket innebar att verksamheterna starkt influerades av det så kallade goda hemmet, därav kallas 

perioden Hemmets och hembygdens läroplan (Vallberg Roth, 2011). Fortfarande var barnens utveckl-
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ing och lärande grunden, men man ville ta sig bort från skolans auktoritära verksamhet, och istället 

skapa en harmonisk och ”moderlig” miljö för de mindre. Med tiden blev alltså verksamheten mindre 

undervisningsinriktad, innehållet hämtades från barnens närmiljö och man införde begreppet fri 

sysselsättning eller fri stund (Johansson, 1994). 

Under 1930-talet uppkom många psykologiska rön som tog uppmärksamhet från Fröbels tankar. Sam-

tidigt höjdes röster som menade att verksamheten skulle byggas på vetenskap och förnuft istället för 

religion. Här skedde en förskjutning mot psykologin, och de flesta nyckeltexterna skrevs av psykolo-

ger. Det psykologiska perspektivet och barnets utveckling blev utgångspunkten i perioden, som kallas 

Folkhemmets läroplan (Vallberg Roth, 2011). År 1943 infördes statliga bidrag till förskolan, vilket 

gjorde att Socialstyrelsen fick en central roll i riktlinjerna för verksamheterna. Från 1943 fram till slu-

tet av 1990-talet gav Socialstyrelsen ut flera upplagor med råd och anvisningar för barnomsorgen mål 

och motiv. I dessa anvisningar skedde en utveckling mot övergripande demokrati. Fokus låg på jäm-

likhet, trygghet och demokrati samt mål som fokuserade på jaguppfattning, begreppsutveckling och 

kommunikation (Kungliga Socialstyrelsen, 1965).  

Under början av 1980-talet eftersöktes istället ett mer specifikt innehåll i verksamheten. Detta resulte-

rade i en arbetsplan, där verksamhetens innehåll preciserades. Man skiftade fokus från individen till 

grupp och kultur. I slutet av denna läroplansperiod fanns en tydlig bild av uppdraget, som innebar att 

fostra socialt kompetenta och individuellt starka individer (Vallberg Roth, 2011). 

År 1996 skedde ett förflyttande av ansvar för verksamheten från Socialstyrelsen till Utbildningsdepar-

tementet, och förskolan blev en del av utbildningssystemet vilket resulterade i att förskolan fick sin 

första riktiga läroplan, Läroplan för förskolan Lpfö-98 (Skolverket 1998). Läroplanen fick ett mycket 

positivt bemötande, då den ansågs ge förskolan sin rättmätiga status som en viktig del av barnens lä-

rande och utveckling (Haug, 2003). Läroplanen hade som syfte att utifrån lagar, riktlinjer och konvent-

ioner skapa en nationellt likvärdig förskola med hög kvalitét och en pedagogisk verksamhet som till-

godosåg barnens behov (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2009). Där fastställdes vilka värderingar 

och mål förskolan ska arbeta med och vilket uppdrag den har. Utmärkande var att målen för verksam-

heten fått en central roll och att arbetssätt minskat, detta då man förutsatt att pedagogerna i verksam-

heten har den pedagogiska kompetens som krävs för att fullborda läroplanens intentioner (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006). Läroplanen lyfte förskolans uppdrag att lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Förskolans uppdrag var att främja lärandet, och lärandet skulle baseras på samspelet mellan 

barn och vuxen samt samspelet barn emellan, barn som lär av och med varandra. Detta tydliggörs i 

läroplanen där det skrevs att ”barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lä-

rande” (Skolverket, 1998 s. 7).  
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Under 2008 gav regeringen Skolverket i uppdrag att föreslå förtydliganden och kompletteringar av 

förskolans läroplan. Skolverket föreslog då att delar av läroplanen skulle skrivas om, förtydligas 

och/eller kompletteras (Skolverket, 2009). Kompletteringar skulle göras rörande förskollärarnas an-

svar, och riktlinjer för uppföljning och utvärdering skulle föreslås (Utbildningsdepartementet, 2010). 

Följden blev en reviderad läroplan som trädde i kraft den 1 juli 2011. I den reviderade läroplanen kan 

man notera en förskjutning från arbeta, leka och lära som gällde under 1980/90-tal, till lära, leka och 

kunna. Framförallt är det barns lärande som har förstärkts, lärande och kunnande är i förgrunden. 

Detta fokusskifte kan ses i sammanhang med dagens samhällssyn där kunskapen är det som driver oss 

framåt, och att man vill se barnen som kvalitetssäkrade världsbarn (Vallberg Roth, 2011). 

I den läroplan som gäller för förskolan idag finns många strävansmål, vilka behandlar områden som 

exempelvis Normer och värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande (Skolverket, 2011). 

Många av dessa strävansmål berör den komplexa relationen mellan individ och grupp. Förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet, självständighet och sin förmåga att reflektera kring 

och uttrycka sina tankar, likväl som sin förmåga att fungera i grupp, ta andras perspektiv, hantera kon-

flikter och ta hänsyn till andra människor (Skolverket, 2011). Detta ställer stora krav på personalen, 

och revideringen kräver en förstärkt och fördjupad kompetens hos alla inom personalstyrkan i försko-

lans hela verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010).  

Hur ser då den komplexa relationen mellan individ och grupp ut? Hur fungerar gruppens dynamik och 

hur ser man på det kompetenta barnet? Och vilken roll spelar organisationen för förskolans pedago-

giska kvalitét? Det ska vi försöka reda ut i nästa del. 

 

Individen i gruppen 

Nilsson (2005) menar att det finns psykologiska och sociala behov som bara kan uppfyllas i samspel 

med andra, exempelvis bekräftelse, tillhörighet och att få känna sig viktig. Den sociala och psykolo-

giska utvecklingen hos såväl vuxna som barn sker i just samspel. Författaren menar vidare att för barn 

är detta utvecklande samspel viktigt, då den identitet som barnet först tillägnar sig är den som, för bar-

net, viktiga personer tillskriver det. Guvå (2006) beskriver en stor skillnad på att möta ett barn indivi-

duellt och att möta ett barn i grupp. Det mest trygga och stabila barnet kan bli osäkert när det vistas i 

grupp. Guvå ser en svårighet i att utgå från det individuella barnet i en grupp, man måste hela tiden se 

till gruppen som helhet. Men varje individ får en roll och det finns egentligen lika många roller som 

det finns barn. Författaren delar in rollerna grovt i tre grenar. Den första är kärnbarnet, ett barn som 

känner sig tryggt i sig självt men också med andra. Den andra grenen är mellanbarn, ett barn som fun-

gerar olika beroende av situation och umgänge, det har inte samma stabilitet. Den tredje och sista gre-

nen är barnet som ramlar utanför, ett ofta osäkert barn som agerar ut sin osäkerhet olika. Ju fler indivi-
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der som tillhör grenen kärnbarn, desto starkare och tryggare blir gruppen, och tvärtom. Vidare menar 

författaren att det viktigt att skapa trygghet mellan barnet och de vuxna för att hjälpa barnet hitta sin 

roll som kärnbarn. Utifrån den tryggheten vågar barnet söka sig ut i gruppen, och till en början söker 

sig barnet gärna till en liten grupp med någon/några den redan känner. Med stöd av pedagogerna kan 

dessa små grupper föras samman. Om då pedagogerna har en trygg relation till varje individuellt barn, 

kan de hjälpa grupperna att tillslut bilda en helhet. Forsyth (2010) uttrycker en risk att gruppens ut-

veckling stagnerar om de små spontangrupperna inte får vägledning av pedagogerna. För att uppnå en 

helhet inom gruppen krävs att pedagogerna ger de små grupperna möjlighet att samspela gemensamt. 

Det är då viktigt att arbeta med allas lika värde, samarbete, att alla samspelar med alla och att lyfta 

fram värden som vänskap, hjälpsamhet, och lyhördhet. 

 

Gruppens funktion 

Guvå (2006) menar att ”förutsättningarna för att arbeta med sitt uppdrag – enskilda individers lärande 

och utveckling – förutsätter ett gruppinriktat arbetssätt” (s. 14). Lundström (2011) utvecklar detta och 

lyfter vikten av att uppmuntra barns samspel med andra, ge dem möjlighet att utveckla sin förmåga att 

vara tillsammans med andra i grupp, samtidigt som man måste stimulera det enskilda barnets kogni-

tiva färdigheter. Askland och Sataøn (2003) menar att samspelet med andra kan ses som den viktigaste 

förutsättningen för individens lärande och utveckling. Sociala möten och upplevelser är grunden i 

människans uppbyggnad av sig själv. Vi frågar oss; är den individuella utvecklingen viktigast, ska den 

gå före den kollektiva? Eller ska man se det tvärtom, att gruppens utveckling är viktigast? Detta är ett 

praktiskt och etisk dilemma, där pedagoger tvingas ta ställning till grupp och individ. Lundström 

(2011) menar att balansgången mellan det individuella barnet och gruppen är någonting pedagoger 

måste ta sig an, då båda aspekterna är grundläggande för verksamheten.  

Williams (2006) menar att samspel, eller samlärande, handlar om mer än bara samarbete och samver-

kan. Det är ett lärande som innefattar lärandet mellan individ och kollektiv, och står för något mer än 

bara kamratskap. Man skulle kunna se samlärande som en allmänmänsklig kvalitét, ett sätt att möta 

och förhålla sig till kunskap och andra människor. Människor skapar förståelse, innebörd och mening 

genom att dela sin verklighet med andra. Sheridan (2001) lyfter också vikten av att se variationen i 

barnens lärande, och att göra variationen synlig både för dem själva och för andra. Fokus måste också 

ligga på ett ömsesidigt erkännande av alla individer, och att alla individer blir lyfta.  

Ett annat sätt att se på gruppens funktion finns hos Project Zero (2006). Project Zero är en forsknings-

grupp vid Harvard Universtity som försöker förstå lärande, tänkande och kreativitet på individuell och 

kollektiv nivå. De menar att samspel i grupp är viktigt ur många aspekter. Dels för en dynamisk kom-

munikation och allt vad den ger, men också för att främja individens lärandestrategier. Varje barn har 
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en egen strategi för lärande och kunskapande, men de är väldigt känsliga för andra barns strategier. 

Barnet tar upp de mest attraktiva lösningarna och stilar i andras lärandestrategier, jämför det med sin 

egen och utvecklar den. Därigenom hjälper gruppen det enskilda barnet att utveckla sitt lärande. Inom 

gruppen finns ett emotionellt och intellektuellt engagemang som vill skapa mening, och varje individ 

lär självständigt samt genom övrigas sätt att lära. De lär med varandra genom att förändra, vidga, för-

tydliga och berika sina egna idéer och andras (Project Zero, 2006). 

Vidare menar Project Zero (2006) att det enskilda barnets utveckling och lärande i gruppen kräver att 

dess åsikter och tankar respekteras. Varje barns insikter och upptäckter måste få uttryckas, diskuteras 

och organiseras. Varje barn måste få framföra sina egna idéer, tankar och teorier. För att möjliggöra 

denna process menar Project Zero att pedagogerna måste kunna lyssna på och ta in varje barn, då bar-

nen gör sina tankar synliga genom all sin kommunikation. Ett av målen i förskolans reviderade läro-

plan trycker på att barnet utvecklar förmågan att ge uttryck för sina egna uppfattningar, men också att 

lyssna, reflektera kring och försöka förstå andras perspektiv (Skolverket, 2011).  

 

Tron på det kompetenta barnet 

Williams (2006) skriver om samlärande, barns lärande av och med varandra. Pedagoger har en viktig 

uppgift i att göra barn uppmärksamma på gruppens variation av tankar och idéer. Därmed får barnen 

en uppfattning om den mångfald av kunskap de tillsammans innehar, och då också vad de kan lära av 

varandra och tillsammans. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) menar att pedagogerna har en 

viktig roll som bekräftare av individens lärande. Barnet har ett behov av att visa sitt kunnande eller sitt 

lärande och att få sin kompetens bekräftad av den vuxne. Johansson (2011) menar att detta kräver att 

pedagogen är nära, möter och förstår barnens tankar. De behöver ha likväl en fysisk som en psykisk 

närvaro i barnens kunskapande, där fokus ständigt är riktat mot barnen. Det måste också finnas entusi-

asm, lust, spontanitet och livlig stämning hos personalen som uppmuntrar barnen till lärande. Johans-

son menar vidare att pedagogerna, för att lyfta fram det individuella barnets lärande i gruppen, måste 

stödja barnets initiativ, och stötta barnet i sitt kunskapande. Pedagogernas förhållningssätt är avgö-

rande för att det enskilda barnet ska lära och utvecklas i gruppen. Tron om att barn har avsikter, har 

förståelse, kan ta ställning samt göra val menar Johansson är viktigt för barnens tilltro till sin egen 

förmåga. Likväl måste det finnas en respekt för barnet, en respekt som innebär att man ser barnet som 

en aktiv person i sitt eget kunskapande, sin lärandeprocess. Man måste tro på det kompetenta barnet. 

Att tro på det kompetenta barnet innebär enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) en utma-

ning för pedagogen. Det är kanske enkelt att möta det barnets tankar som mer än gärna delar med sig, 

som visar på sitt lärande och inbjuder pedagogen till samlärande och bekräftelse. Men att tro på det 

kompetenta barnet handlar enligt författarna också om att hitta vägar för att lyfta de barn som inte 
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självmant delar och uttrycker sina läroprocesser, de barn som inte gör något större väsen av sig och 

som kanske hamnar lite i skymundan. Alla barn är kompetenta, men på olika sätt. För att kunna se och 

lyfta alla barn i förskolegruppen menar Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att interaktion och 

kommunikation är de avgörande faktorerna, och för att det ska uppstå krävs närvarande pedagoger. 

Författarna skriver vidare om att dessa rika dialoger kräver tysta och intima miljöer, någonting som 

förskolan kanske inte lever upp till. Men de menar vidare att hur förskolans pedagogiska miljö utfor-

mas och därmed ger möjlighet till samspel, istället beror på organisation, attityder, förhållningssätt och 

barnsyn (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006) 

 

Verksamhetskvalité 

Skolverket (2003) framhåller att hur väl en förskola uppnår målen i läroplanen, både på individuell 

och kollektiv nivå, är avgörande för förskolans kvalitet. Vad är det då för förutsättningar som är avgö-

rande? Handlar det om isolerade faktorer eller måste man se till helheter? Skolverket (2003) framhål-

ler tre delar av kvalitetsbereppet, struktur-, process- och resultatkvalitét. Gällande de strukturella fak-

torerna belyser man framförallt barngruppens storlek och sammansättning, personaltäthet samt perso-

nalens utbildningsnivå. Vidare drar Skolverket en slutsats att gruppstorleken är mer avgörande än per-

sonaltätheten, och att det är att föredra med en mindre grupp mot en större grupp med samma perso-

naltäthet. Samma slutsats dras i en nationell utvärdering av förskolan, där de menar att gruppens stor-

lek har större betydelse för kvaliteten än personaltätheten (Skolverket, 2008). Men Sheridan (2001) 

lyfter studier som visar på att det är i och med minskad personaltäthet som kvalitéten sjunker.  

Något som starkt påverkar barngruppernas storlek och personaltätheten är ekonomi och ekonomiska 

prioriteringar. Johansson (2011) menar att ekonomiska prioriteringar påverkar förskoleverksamheten, 

då pedagogers röster saknas i frågor om utbildning. Detta resulterar i ett mål- och effektivitetstän-

kande, vilket i sin tur leder till nedskärningar och ökade gruppstorlekar. Sheridan (2001) utvecklar 

detta och menar att effekterna av de ekonomiska nedskärningarna blir att lärandeprocesserna, som 

kräver interaktion och kommunikation mellan barn och pedagog, minskar och att arbetet istället blir 

omsorgs inriktat. Skolverket (2003) lyfter, utöver ekonomi, aspekter som barns ålder, politiska beslut 

och efterfrågan på förskoleplatser vilka har stor betydelse för barngruppernas storlek. I beslutsfattan-

det läggs mindre fokus på pedagogiska mål, ambitioner, hur förskolan upptagningsområde ser ut samt 

personalens utbildningsnivå. Detta riktade fokus går emot de Allmänna råd som finns för förskolan. 

Där står skrivet att gruppstorlek och personaltäthet ska anpassas med hänsyn till exempelvis persona-

lens kompetens samt upptagningsområdets sociala karaktär (Skolverket, 2005).  

Sheridan (2001) anser att gruppstorlek och personaltäthet är viktiga aspekter, men menar att de inte är 

avgörande för förskolans kvalitet. Det som är avgörande är hur dessa aspekter hanteras, något som är 
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beroende av personalens kompetens. När målen i läroplanen ska omvandlas till praktik är personalens 

kunskap om barns läroprocesser och barns tankesätt avgörande, samt personalens förmåga att anpassa 

verksamheten efter det. Skolverket (2005) skriver att det krävs att pedagogerna kan planera och ge-

nomföra en verksamhet som är genomtänkt och riktad såväl till det individuella barnet som till grup-

pen, samt att de kan granska och vidareutveckla verksamheten.  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att personalens utbildningsnivå och kompetens 

märks i deras förhållningssätt, vilket hamnar under processkvalitet. Det handlar om personalens inter-

aktion och kommunikation med varje barn i gruppen liksom med föräldrar. Johansson (2011) menar 

vidare att det också handlar om den atmosfär som personalen skapar inom arbetslaget där gemen-

samma mål, strategier och en pedagogisk medvetenhet bör vara grunden. Det är också av betydelse 

hur personalen uppfattar sitt handlingsutrymme, hur de förhåller sig till ramar, resurser och läroplanen 

och vad de gör i förhållande till det (Skolverket, 2005). Haug (2003) menar att personalens kompetens 

är avgörande för huruvida den enskilda förskolan/avdelningen kan utnyttja utrymmets pedagogiska 

potential istället för att fastna i tradition och problemtänk. 

Hur stor, eller liten, ska en barngrupp vara för att skapa bästa pedagogiska miljön och kvaliteten? 

Skolverket (2005) skriver att beprövad erfarenhet och forskning visar på att en rad aspekter påverkar 

vad som är en lämplig storlek på barngrupp, och vad som är lämplig personaltäthet i gruppen. Som 

tidigare nämnt påverkar struktur- och processfaktorer som exempelvis politik, ekonomi, lokaler, grup-

pens sammansättning och personalens kompetens. Vad som är en lämplig storlek ska enligt Skolverket 

sättas i relation till den enskilda förskolan och förskolans uppdrag i stort. I en publikation från Skol-

verket (2008) uttrycker en ledningsansvarig att ”vad som är lämplig storlek beror på hur man arbetar, 

vilka barn man har och vilken personal man har” (s.41). Det finns alltså inga direktiv för vad som är 

lämpligt. Haug (2003) menar att gruppens storlek och personaltäthet inte kan ses som isolerade fak-

torer med vilken den pedagogiska kvalitén står eller faller. Tvärtom finns det förskolor med hög per-

sonaltäthet och bra materiella förutsättningar som har låg pedagogisk kvalitet, likväl som det finns för-

skolor med låg personaltäthet och dåliga materiella förutsättningar med hög pedagogisk kvalitet. För-

fattaren menar vidare att strukturella faktorer är viktiga, men goda sådana är inte garanti för en hög 

pedagogisk kvalitet. Istället är det hur de utnyttjas som är avgörande, vilket styrs av personalens ut-

bildning, kompetens och kvaliteter. Men Johansson (2011) finner en risk i att försämrade strukturella 

faktorer påverkar även den mest kompetenta personalen, och att de tillslut känner hopplöshet och bris-

tande tilltro. Författaren menar att intentionerna i läroplanen då riskerar att reduceras, till följd av att 

personalen inte anser sig ha möjlighet att arbeta mot vissa mål i läroplanen.  

Skolverket (2003) menar att hur väl det individuella barnet samt gruppen utvecklas, lär och mår i för-

skolan är det som avgör den pedagogiska kvalitéten, vilken är resultatet av struktur- och processkvali-
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tét. Resultatkvalitét är inte ofta i fokus för forskning och utvärdering, något som behöver förbättras. 

För att få en bra resultatkvalitét, alltså en hög pedagogisk kvalitet, menar Skolverket (2003) att det är 

viktigt att se varje avdelning och förskola utifrån den unika samhällskontext som den utgör. 
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Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer förskollärare beskriver som centrala för 

kvalitén i förskolans pedagogiska arbete. 
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Metod 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer förskollärare beskriver som centrala för kvalitén i 

förskolans pedagogiska arbete. Utifrån det har vi valt att göra en kvalitativ undersökning, och vill ge-

nom den söka en djupare förståelse för studiens ämne. Den kvalitativa undersökningen ger oss möjlig-

het att lyssna till förskollärarna, försöka förstå problemet ur deras synvinkel. Deras uppfattningar är i 

fokus för studien och en kvalitativ undersökning ger förskollärarna en möjlighet att utveckla sina tan-

kar och åsikter. Vi finner stöd för valet av undersökningsmetod i Bryman (2011) som beskriver att en 

kvalitativ studie bygger på ett förhållningssätt där ord är viktigare än kvantifiering, både vid insamling 

och analys av data, samt att den är tolkande och socialt konstruerad. Han menar att fokus i en kvalita-

tiv strategi ligger i deltagarnas perspektiv, det de tycker är betydelsefullt och av vikt. Vidare beskrivs 

att en kvalitativ undersökning strävar efter att förstå åsikter, värderingar och beteenden utifrån kontext 

samt hitta meningen i dessa. I en kvalitativ undersökning utgår forskaren från ett mikro-perspektiv, det 

vill säga tittar på begränsade aspekter av ett fenomen (a.a). 

Vi valde att använda oss av fokusgrupp som metod. Fokusgruppen kan ge möjlighet till vidgade per-

spektiv genom diskussion. Att deltagarna får sitta tillsammans och diskutera ett givet ämne tror vi le-

der till en utveckling av varje individs tankar, det uppkommer fler trådar att dra i som kan leda till för-

djupade reflektioner. Stöd för detta finner vi hos Wibeck (2010) som beskriver fokusgruppen som en 

datainsamlingsmetod vilken kan användas när man vill undersöka tankar, uppfattningar, åsikter, attity-

der etc. hos individer. Vidare finner vi stöd hos Halkier (2002) som även hon menar att fokusgruppen 

lyfter tolkningar och interaktion. Wibeck (2010) förklarar begreppet fokusgrupp som en samling män-

niskor, respondenter, som under begränsad tid tillsammans diskuterar ett givet ämne. Gruppen leds av 

en så kallad moderator, eller samtalsledare, som leder diskussionen framåt genom påståenden, följd-

frågor och nya aspekter av området. Författaren betonar hur moderatorn inte är en intervjuare i tradit-

ionell mening utan istället är fokusgruppens mål att deltagarnas diskussion får vara fri och att deras 

tankar och frågor sinns emellan leder fram till en, eller flera, slutsatser. Vidare menar Wibeck att när 

fokusgrupp används som strategi ”handlar det om att samla in data genom gruppinteraktion” (2010, s. 

25). Gruppinteraktionen tillåter deltagarna att tillsammans resonera sig fram till slutsatser. Deras indi-

viduella åsikter kan prövas, omformas och utvecklas till nya idéer under diskussionens gång. Detta 

lyfter även (Halkier, 2002) som uttrycker hur en fokusgrupp innebär att deltagarna utbyter tankar i 

social interaktion. Kvale (1997) beskriver hur fokusgruppen på ett positivt sätt kan skapa mellan-

mänskligt samspel som ger liv till diskussionen och utvecklar intervjuuttalanden.  
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Urval 

I studien ingår två fokusgrupper med fyra förskollärare i varje, alltså bygger studien på åtta förskollä-

rares deltagande. Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer deltagare till 

fokusgrupperna utifrån tillgänglighet (Bryman, 2011). Då det krävs viss erfarenhet för att kunna disku-

tera kring ämnet ville vi att samtliga av de deltagande förskollärarna hade längre tids erfarenhet av 

arbete i förskolan. 

 

Genomförande 

Vi började med att kontaktade två förskolor, denna kontakt togs via telefon. Då gavs information kring 

studiens syfte och en förfrågan om deltagande gjordes. En tredje förskola kontaktades via mail med en 

förfrågan om att eventuellt delta i studien om inte tillräcklig empiri samlats in genom de två första fo-

kusgrupperna. Därefter formulerade vi två påståenden (se bilaga) utifrån syftet. Wibeck (2010) menar 

att man med fördel kan formulera en intervjuguide där ämnet inte introduceras genom en fråga utan 

genom beskrivning av ett problem eller ett påstående som deltagarna får diskutera kring.  

Vid ett andra kontakttillfälle beslutades om tid för genomförandet av fokusgrupp, samt vilka förskollä-

rare som skulle delta. Vad gällde tid för fokusgrupperna anpassade vi oss efter deltagarnas förutsätt-

ningar. Deltagarna fick inte ta del av de påståenden som skulle tas upp under fokusgruppstillfället då 

vi ville ha spontana tankar och direkta uppfattningar.  

Vid första fokusgruppstillfället hade bara en av oss möjlighet att delta, och den av oss fick då agera 

moderator samt föra anteckningar. Vid det andra fokusgruppstillfället hade vi båda möjlighet att delta, 

en av oss agerade då moderator medan den andre observerade och förde anteckningar. Av deltagarna i 

båda fokusgrupperna fick vi tillåtelse att spela in diskussionen för att senare ordagrant kunna transkri-

bera deras uttalanden.  

Trost (2010) belyser vikten av miljön vid intervjutillfällen och/eller fokusgruppstillfällen. Han menar 

att det är av stor vikt att deltagarna känner sig trygga, att de får vara ostörda samt att det inte ska finnas 

åhörare. Därför valde vi att vara på respektive förskola där deltagarna känner sig trygga och avslapp-

nade, i avskilda rum där störningsmoment kunde undvikas. Det avskilda rummet blev vid båda till-

fällena förskolans personalrum. I ena fokusgruppen placerades deltagarna i en halvcirkel med modera-

torerna mittemot, medan de i andra fokusgruppen satt på två sidor av ett fyrkantigt bord där modera-

torn satt med vid ena sidan. Vi placerade inte deltagarna medvetet på specifika platser, istället place-

rade de sig själva utefter miljön.  
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Tillförlitlighet 

I en studie är det viktigt att framhålla sanningsvärdet, och då används traditionellt begrepp som reliabi-

litet, validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp är anpassade för kvantitativa studier och kritiska 

röster har höjts mot att överföra begreppen på kvalitativa studier. Bryman (2011) lyfter att en huvud-

saklig anledning är att kvantitativa studier har som utgångspunkt att det finns en sanning om den soci-

ala verkligheten, medan kvalitativa studier i motsats till det utgår från att det finns fler beskrivningar 

av den sociala verkligheten. Bryman presenterar istället fyra områden för att mäta sanningsvärdet i en 

kvalitativ studie; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. 

Bryman (2011) beskriver Trovärdighet, som innebär att forskaren säkrat att studien utförts enligt de 

forskningsregler som finns, samt att resultatet av studien återges till de personer som deltagit. Vi har 

under studien hållt forskningsregler aktuella och ständigt återkommit till studiens syfte och styrt arbe-

tet utefter det. Deltagarna har getts möjlighet att ta del av resultatet av studien. Överförbarhet handlar 

om hur väl resultatet går att överföra till en annan miljö och ett annat tillfälle. I en kvalitativ studie är 

det viktigt hur noggrant detaljer kring förutsättningar, omständigheter och process angivits. Vi har i 

metoden strävat efter att tydligast möjligt redogöra hur vi har gått tillväga vad gäller urval, empiri-

insamling samt analysarbete. Pålitlighet innebär att man garanterar en fullständig och tillgänglig be-

skrivning av forskningsprocessen och dess olika steg. Viktigt är också att forskarna antar en grans-

kande roll och har kritiska ögon. Som beskrivet ovan har vi stävat efter att så tydligt som möjligt redo-

visat alla de steg vi tagit med studien.  

Under hela arbetsprocessen har vi försökt kliva tillbaka och kritiskt granska såväl de metoder vi an-

vänt som empirin och det analyserade materialet. Bryman (2011) menar att möjlighet att styrka och 

konfirmera handlar om att som forskare vara medveten om sin icke objektivitet. Forskaren ska inte låta 

egna åsikter påverka studiens genomförande. Tolka gör människan alltid, men vi har i resultatredovis-

ningen gjort vårt bästa för att ge en rättvis bild av deltagarnas uttalanden. 

 

Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2011) skriver i en rapport om god forskningssed att ”en mycket viktig del av forsk-

ningsetiken rör frågor om hur personer som medverkar i forskning som försökspersoner eller infor-

manter får behandlas” (s. 16). Under arbetet med studien har vi tagit hänsyn till vissa etiska principer 

vilka även lyfts fram av Bryman (2011) som Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitets-

kravet samt Nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla deltagande om syftet med studien samt 

vilka moment som ingår. Vid första kontakt tillfället med de två förskolorna presenterade vi syftet med 
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studien samt hur vi ville gå till väga. Därmed hade de tillfrågade förskollärarna information att förhålla 

sig till när de övervägde deltagande.  

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva får bestämma över sin medverkan. Vid första kontakt 

tillfället tillfrågades samtliga förskollärare med erfarenhet om eventuell medverkan. Vid andra kontakt 

tillfället informerade de om vilka som var villiga att deltaga i studien.  

Konfidentialitetskravet rör anonymitet, och innebär att deltagarnas personuppgifter samt deras uttalan-

den i såväl inspelad som transkriberad form ska behandlas i förtroende, och får inte läckas till obehö-

riga. Under fokusgruppstillfällena spelades diskussionen in, i samtycke med deltagarna, på mobiltele-

fon och/eller dator. Dessa har endast forskarna, handledare samt examinator tillgång till. Detta gäller 

även den transkriberade empirin.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in samt de uttalanden som gjorts i empirin enbart 

får användas för forskningsändamålet. De uppgifter och uttalanden som framkommit under empiriin-

samling har enbart används för studiens syfte, och vi har haft som ambition att handskas med dem på 

ett respektfullt sätt. 

Wibeck (2010) menar att fokusgrupper har både etiska för- och nackdelar som forskare måste ha i 

åtanke. En stor fördel är att i fokusgruppen får deltagarna diskutera på villkor som i hög grad är deras 

egna. Eftersom diskussionen sker i grupp kan deltagaren välja att avvakta och/eller avstå om denne 

känner sig obekväm. En nackdel med fokusgruppen är svårigheten att garantera konfidentialitet. Mo-

deratorn, eller forskaren, kan garantera att ingen information släpps ut, men man kan aldrig garantera 

att inte övriga deltagare i gruppen släpper informationen vidare. Detta är något man som forskare 

måste vara medveten om och informera de deltagande om vid just fokusgrupper.  

 

Analys  

Första steget i analysarbetet var att noggrant lyssna igenom inspelningarna från fokusgruppstillfällena. 

Dessa fick lyssnas igenom flertalet gånger då deltagarnas diskussion tidvis var svår att höra då många 

röster talade samtidigt. Sedan transkriberades inspelningarna, då lyssnades inspelningarna igenom yt-

terligare gånger. Stöd för att ordagrant transkribera inspelningarna finner vi i Trost (2010) som menar 

att just transkribering är en metod för att få en tydlig bild av och tillgänglighet till empirin.  

Som andra steg skrevs transkriberingarna ut och vi läste igenom empirin var för sig, sedan lästes empi-

rin igenom gemensamt och innehållet diskuterades. Med studiens syftet i fokus bearbetades empirin 

och allt relevant plockades ut och genom samtal hittades områden. Trost (2010) menar att analys i 
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kvalitativa studier inte har några gemensamma regler, utan istället styrs analysen av forskarens person-

liga tycke, smak och kreativitet.  

Tredje steget i analysarbetet var att återigen gå igenom empirin, denna gång med färgade pennor som 

fick markera allt som kunde plockas in i de olika områdena. Att använda sig av överstrykningspennor 

finner vi stöd för i Trost (2010) som menar att man genom denna analysmetod kan upptäcka mönster i 

empirin. När vi sedan tittade på innehållet i de olika områdena fann vi undergrupper som också marke-

rades med olika färger. När vi funnit områden och undergrupper sammanställdes all relevant empiri 

för respektive område i olika dokument på datorn som skrevs ut, lästes igenom gemensamt och slutlig-

en diskuterades.  

En viktig del av analysarbetet är att skildra verkligheten som den förstås och 

upplevs av andra. Detta kräver att forskaren är en intresserad och aktiv lyss-

nare. Dessutom blir det viktigt att koncentrera sig på meningen, i motsats till 

de enskilda orden. (Wibeck, 2010, s. 109) 

 

Under hela analysarbetet har vi försökt kliva tillbaka, kritiskt granska och ifrågasätta empirin. Vi har 

genom diskussion sökt meningen bakom orden, en djupare förståelse av innehållet. 
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Resultat 

Syftet med studien var att undersöka vilka faktorer förskollärare beskriver som centrala för kvalitén i 

förskolans pedagogiska arbete. 

Analysarbetet har resulterat i tre olika områden. Dessa har vi benämnt yttre ramar, inre ramar samt 

barngruppens betydelse. De yttre ramarna innefattar organisation, personaltäthet, lokaler och fysisk 

miljö, ekonomi och gruppstorlek. De inre ramarna innefattar personalens kompetens, arbets- och för-

hållningssätt. Barngruppens betydelse rör aspekter kring det enskilda barnets utveckling och lärande, 

barngruppen som sådan och balansgången mellan dessa. Områdena ska inte ses som skilda från 

varandra, de ska istället ses som områden som kompletterar och förutsätter varandra. 

 

Yttre ramar 

Under våra fokusgruppstillfällen dök frågan upp kring vad en liten respektive stor barngrupp är. Ingen 

kunde svara på den frågan, utan de kom istället fram till att det skiljer sig från fall till fall. En förskol-

lärare uttryckte att det nog finns en fara i att bestämma ett visst antal som den optimala storleken på en 

barngrupp. Alla var överens om att den optimala storleken på barngrupp påverkas av många olika fak-

torer i verksamheten, vilka är föränderliga.  

Organisation 

Under diskussionerna framkom att hur stor möjlighet man har att uppnå målen handlar mycket om hur 

man bygger upp verksamheten. 

Jag tror det krävs en väldigt bra organisation om det ska fungera att ha 

större barngrupper 

De uttryckte att man måste vara realistisk och kanske inte sätta för höga mål utan göra så mycket man 

känner att man klarar av. De uttryckte också att man måste arbeta utefter vad man har för grupp, både 

ur storleksaspekten och hur gruppen fungerar, man måste anpassa arbetet efter sin barngrupp. Utifrån 

barngruppen tog de också upp aspekten av personaltäthet. Detta såg de som en organisatorisk fråga, 

och uttryckte att personaltätheten påverkar det pedagogiska arbetet.  

Hade vi haft en större grupp hade vi kanske inte kunnat gå iväg till skogen, 

men 14 barn på två personal känns okej 

De betonade också vikten av att vara tillräckligt mycket personal för att hinna se varje barn, se varje 

barns utveckling och lärande.  

Har man en stor barngrupp och lite personal är det svårare att uppnå målen 

… har du mycket personal kan du ju kanske lösa det på ett annat sätt i 

verksamheten 
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Här lyftes vikten av att vara tillräckligt mycket personal, men båda fokusgrupperna lyfte också tankar 

om att det inte alltid är bra att vara för mycket personal i en barngrupp. De uttryckte att det då kunde 

finnas en risk att ”slappna av” för mycket och att fokus inte blir fullt ut på det pedagogiska arbetet. Det 

kan också bli tumultartat när det är många vuxna i förhållande till barn. Dock ansåg de att oavsett om 

man har en barngrupp med 15 barn eller en med 30 barn så är problematiken densamma, att organisera 

verksamheten så det blir ett bra ”flyt”. 

Den ekonomiska aspekten och hur ekonomin påverkar verksamheten var något som nämndes.  

Personaltäthet, hur stor barngruppen är, vilka planeringsresurser man har, 

vilka materiella resurser man har, allting påverkas av ekonomi.  

Vidare uttrycktes att svårigheten är att få det optimalt i alla led, alla faktorer måste vägas mot 

varandra.  

Miljö 

Samtliga förskollärare instämde i att miljö och lokaler påverkar det pedagogiska arbetet och huruvida 

de har möjlighet att uppnå målen. De uttryckte att lokalernas utformning har betydelse för hur de ut-

formar verksamheten. 

Det kan också handla om lokalen, 14 barn i en liten lokal känns mycket 

De uttryckte hur utrymmet man har är väldigt avgörande, dels för vad man har möjlighet att göra med 

barnen, dels för hur barnen själva kan utveckla sin lek. De uttryckte att om man har en stor barngrupp i 

en liten lokal har inte barnen samma möjlighet till fria val i leken, de tvingas anpassa sig till de be-

gränsningar det innebär att vara fler individer i små lokaler. En fokusgrupp lyfte att barngruppens stor-

lek bör anpassas efter lokalen. I nybyggda förskolor där man tänkt till kring lokalerna och anpassat 

dem efter ett större barnantal är förutsättningarna för att ha just ett större barnantal bättre än i gamla 

lokaler anpassade för ett mindre antal barn. Vad lokalerna gav för möjlighet för barnen att dela upp sig 

och sprida ut sig lyftes också. En förskollärare uttryckte att man tillslut helt enkelt inte får plats om 

barngruppen blir för stor, och då hjälper det inte hur mycket man än försöker dela upp sig.  

Det märkte man här under förra våren när det var fler barn i dessa lokaler, 

då gick det inte riktigt få någon ordning på rummen. Då blev man mer be-

roende av utemiljön 

Men båda grupperna var noga med att poängtera vikten av hur de organiserade den befintliga miljön. 

De menade att det är upp till pedagogerna att göra det bästa och det mesta av de lokaler och den miljö 

man har till sitt förfogande. Att i största möjlighet utnyttja all sin miljö, både inne och ute, för att 

uppnå målen för verksamheten samt ge barnen en pedagogisk vardag. 
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Inre ramar 

Utöver de yttre ramarna var de inre ramarna något som grupperna ständigt återkom till. De inre ramar-

na berör som tidigare nämnt personalens kompetens, arbets- och förhållningssätt. Möjligheten att 

uppnå målen handlar inte enbart om hur man bygger verksamheten, utan också om hur man hanterar 

verksamheten.  

Förhållningssätt 

Fokusgrupperna diskuterade vikten av att prata läroplan och prata läroplansmål, att hela tiden hålla 

dem levande. De uttryckte att det var viktigt med pedagogiska diskussioner som hjälpte dem uppmärk-

samma vilka mål som uppnås i olika situationer och därigenom kunna prioritera.  

Hur man arbetar rent pedagogiskt och vad man har för pedagogiska dis-

kussioner tror jag det handlar mycket mer om för kvaliteten än antal barn 

Kommunikation var en återkommande aspekt, men där skilde sig fokusgrupperna litegrann åt. Båda 

grupperna var överens om att kommunikation inom personalstyrkan är viktig för det pedagogiska ar-

betet och för verksamheten i stort. Den ena gruppen uttryckte att den dagliga kommunikationen lätt 

blir lidande om man har ett för stort arbetslag. Alla ska helst hinna prata med alla och all information 

måste nå alla, och detta blir svårt om man är för många. Att inte hinna delge information inom arbets-

laget kan bli ett problem i kontakten med föräldrarna. 

De hinner ju inte mellan sig … man möter en förälder och de ska hämta sitt 

barn som jag inte sett på hela dagen, jag vet inte vad det barnet har gjort el-

ler ätit 

Den andra gruppen uttryckte istället att det stora arbetslaget är en styrka. De menade att det då fanns 

fler som kunde ta upp information, fler tankar och fler idéer, och att kommunikationen är något man 

måste arbeta med på ett strukturerat och genomtänkt sätt.  

Aspekten av att hinna se varje barn och deras behov var något som framkom i delar av diskussionerna. 

Den ena gruppen lyfte att med mindre barn hinner man vara med alla och se alla barn, och de menade 

att det är positivt gällande barns inflytande. Barnen ska alltid kunna säga sin mening och påverka, vil-

ket de menade är lättare att lyckas med i mindre grupp. Den andra gruppen la fokus på hur man arbetar 

och vilken inställning man har till barnen och till varandra inom arbetslaget, och att man hinner med 

alla mål och hinner se alla barn om man samarbetar och hjälps åt.  

Om man lägger ut läroplanens mål på tio olika förskolor då når de säkert 

målen väldigt olika, och att säga att det beror på att de har 50 eller om de 

har 30 barn är nog att förenkla det hela 
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Barngruppens betydelse 

Att förhålla sig till individen och gruppen är något samtliga förskollärare i studien tar upp. De pratar 

inte mycket om gruppen som sådan utan tenderar att se till individen i gruppen. En förskollärare 

nämnde en föreläsning hon varit på där de pratade om hur barn hittade sin lilla grupp i den stora grup-

pen. Detta var något hon och övriga förskollärare i fokusgruppen kunde se på sin arbetsplats. Barnet 

väljer ut ett antal barn och vuxna som bildar deras naturliga lilla grupp. Den andra fokusgruppen fyllde 

i med att man börjar i det lilla för att sedan utöka. De menade också att man som pedagog måste hjälpa 

en del barn att hitta sin lilla grupp.  

Kanske att de inte hittar den här lilla gruppen, det är nog inte alltid så lätt 

att hitta … då kanske man måste hjälpa det barnet att hitta sin lilla grupp … 

det handlar om att lära känna sig själv innan man hamnar i det stora 

En fokusgrupp tryckte på vikten av att barnet känner sig tryggt i sig själv. De menade att om barnet är 

oroligt i sig själv kan det bli jobbigt att vistas i större grupper. De ställde sig frågan om det är lätt att 

hitta sig själv i en stor grupp. De kom fram till att ett oroligt barn som vistas i mindre barngrupp kan 

ha samma problem att hitta styrka i sig själv som ett i stor barngrupp. Det menade att det inte finns 

något som säger att man i allmänhet klarar mer bara för att man befinner sig i en liten grupp. Däremot 

menade båda grupperna att det finns de barn som mår bättre i en mindre barngrupp. Vissa barn klarar 

inte av att hantera alla de intryck en stor barngrupp genererar, och skulle må mycket bättre i den lilla 

gruppen. Om då det barnet hela tiden tvingas vistas i en stor barngrupp kanske det inte kan utveckla 

och ta vara på de kompetenser det besitter. Samtidigt får inte gruppen bli för liten. 

En grupp får ju inte vara för liten heller … det handlar ju om att kunna lära 

sig att fungera i grupp 

Det självständiga barnet 

Som tidigare nämnts tog fokusgrupperna upp aspekten av att hinna med. Att hinna se och möta varje 

barn. Ur den aspekten steg diskussionen om hur självständiga barn är och behöver vara i olika situat-

ioner. Gemensamt för de båda diskussionerna var slutsatsen att ”barn kan”. De såg barn som kompe-

tenta, kunskapssökande och utforskande, och menade att det finns en inre drivkraft hos barn att lära. 

Denna drivkraft behöver stöd av pedagoger och vuxna runt barnet, och de tryckte på hur viktigt det är 

att pedagoger finns där för barnet och leder det vidare genom utmaningarna.  

De kan och de vill, vi ska bara ge dem redskap att utforska världen med 

Att se varje individ, lyfta dess kompetenser och finnas där med redskap vid ”rätt” tillfälle var något 

som genomsyrade vår empiri. Det fanns en oro i att inte hinna vara där för varje barn om barngruppen 

är för stor och personaltätheten för låg. En förskollärare lyfte också en oro för att kompetenser hos ett 

barn som inte klarar att fokusera i den stora gruppen riskerar att hamna i skymundan. I den ena fokus-

gruppen kom frågan upp om huruvida det är strävansvärt att en treåring ska klara av att vistas i en 



 

20 

 

grupp på 25 individer. Är det viktigaste för barnet att kunna hantera en stor grupp, eller är andra strä-

vansmål viktigare. De menade också att åldern spelar roll för hur stor gruppen kan vara. 

Hade man haft en grupp med bara femåringar kanske man skulle kunna ha 

fler, de har ju kommit längre i sin utveckling 

De presenterade kategorierna ovan var de områden diskussionerna i fokusgrupperna rörde sig kring. 

De yttre ramarna uttryckte de absolut påverkar det dagliga arbetet, men det är svårt för den enskilda 

pedagogen att påverka och förändra dessa. De uttryckte istället att de får göra det bästa av sin situat-

ion. De inre ramarna uttryckte de som lättare att påverka. Hur man ser på sin verksamhet och vilket 

förhållningssätt som råder är någonting som går att förändra och fördjupa genom pedagogiska diskuss-

ioner, något som ansågs viktigt. Det som genomsyrade båda diskussionerna och hela empirin var dock 

att ingen isolerad faktor är avgörande för den pedagogiska verksamheten, alltså inte heller huruvida 

barngruppen är stor eller liten.  

I grund och botten tror jag inte det står eller faller med antalet barn, utan 

det handlar om pedagogerna och omständigheter runt omkring 
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Diskussion 

I följande del presenteras en resultatdiskussion där de områden i resultatet som bäst svarar för studiens 

syfte diskuteras i relation till litteraturgenomgången. Därefter följer en metoddiskussion.  

 

Resultatdiskussion 

I resultatet redovisades aspekter förskollärarna i studien finner viktiga och avgörande för det pedago-

giska arbetet i förskolan. Av de faktorer som lyftes i resultatet har vi valt ut de vi anser att förskollä-

rarna la mest fokus på, pratade mest kring, hade mest tankar om, och som var mest relevanta för studi-

ens syfte, att undersöka vilka faktorer förskollärare beskriver som centrala för kvalitén i förskolans 

pedagogiska arbete. 

Nedan kommer tre områden diskuteras, det första lyfter organisation och struktur. Hur ansåg förskollä-

rarna att organisation och struktur påverkar den pedagogiska verksamheten, och hur kan vi se på det i 

jämförelse med tidigare forskning och litteratur? Det andra området tar upp barnet och barngruppen. 

Hur menade förskollärarna att de kunde se till både det individuella och det kollektiva? Det tredje och 

sista området berör förhållningssätt. Hur såg förskollärarna på sin egen roll som skapare av verksam-

heten?  

 

Organisation och struktur 

En slutsats som nämndes i litteraturgenomgången kom från Skolverket (2008) och beskrev hur grupp-

storleken är mer avgörande för verksamheten än personaltäthet. I resultatet framgår däremot perso-

naltätheten som en organisatorisk fråga som i högsta grad påverkar det pedagogiska arbetet. Dock lyf-

tes varken gruppens storlek eller personaltätheten som de mest avgörande aspekterna för en pedago-

gisk verksamhet. Istället framgick att hur stor möjligheten är att uppnå läroplanens mål avgörs i hur 

man som arbetslag lägger upp verksamheten. Hur väl man anpassar arbetet efter barngruppens storlek 

och hur väl gruppen fungerar måste styra hur höga mål man sätter, och då måste man vara realistisk. 

Resultatet beskrev en problematik som är oberoende av hur många barn det finns i gruppen, att verk-

samheten genom organisation får ett flyt. Denna problematik finns om barngruppen består av fem in-

divider och den finns om barngruppen består av 35. 

I litteraturgenomgången refereras Johansson (2011) som lägger fokus vid ekonomins påverkan på 

verksamheten. Då pedagogers egna röster saknas i beslutsfattande kring förskolan uppstår ett effektivi-

tetstänk som leder till exempelvis ökade barngruppsstorlekar och nedskärning av personal. Detta be-
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kräftades i resultatet där den ekonomiska påverkan på personaltäthet, gruppstorlek, materiella resurser 

och planeringsresurser belystes.  

Vidare vad gäller beslutsfattande kring förskolan menar Skolverket (2003) att mindre fokus läggs på 

personalens kompetens, pedagogiska mål och ambitioner samt på upptagningsområdets karaktär. Som 

nämnt i litteraturgenomgången går detta emot förskolans allmänna råd, som menar att gruppens storlek 

ska anpassas efter just personalens kompetens och karaktären på upptagningsområdet. Och att besluta 

kring vad som är en ”optimal barngrupp” anser förskollärarna i studien är en fara för förskolan i stort. 

Ett sådant beslut kan resultera i att man tränger in sig själv, man blir låst och argument kan användas 

på fel sätt i diskussionen kring just stora och små barngrupper.  

En aspekt som lyftes i resultatet var miljöns påverkan på den pedagogiska verksamheten. Miljön som 

aspekt tas inte upp i litteraturgenomgången och har inte varit särskilt uppmärksammad i den tidigare 

litteratur och forskning vi tagit del av. Dock menar samtliga i vår studie att miljön absolut påverkar. 

Hur lokalerna är utformade bör tas i beaktning när beslut fattas om barngruppernas storlek. I resultatet 

poängteras också vikten av att arbeta med sin befintliga miljö, pedagogerna har ansvar för att på bästa 

och mesta möjliga sätt ta tillvara på de förutsättningar lokalerna erbjuder, och aktivt använda lokalerna 

i den pedagogiska vardagen.  

Utifrån resultatet av studien och återkopplingar till litteraturgenomgången ser vi ett tydligt samband 

mellan de yttre ramarna och verksamhetskvalitét. De yttre ramarna är självklart svåra för den enskilda 

pedagogen att påverka, men ytterst handlar det om hur arbetslaget tar sig an verksamheten. Vi finner 

att struktur i arbetssätt och tydlig organisation hjälper verksamheten att uppnå målen i läroplanen, och 

därmed också en god pedagogisk kvalitet. 

 

Barnet och barngruppen 

Alla förskollärare i studien tog upp den balansgång som krävs mellan individen och gruppen. I resulta-

tet beskrevs hur det enskilda barnet först hittade en liten grupp i den stora barngruppen, och därifrån 

utökade. De menade vidare i resultatet att det krävs närvarande pedagoger som kan hjälpa varje barn 

att utöka sina små naturliga grupper, för att förhoppningsvis tillslut bilda en enda sammanhållen barn-

grupp. Detta bekräftas i litteraturgenomgången, där Guvå (2006) lyfte tre olika karaktärer på barn i 

barngrupp; kärnbarn, mellanbarn och barn som hamnar utanför. Författaren beskrev att ju fler indivi-

der inom gruppen som är kärnbarn desto tryggare blir gruppen. För att så många individer som möjligt 

ska hitta sin roll som kärnbarn krävs närvarande pedagoger, det måste byggas ett tryggt förhållande 

mellan de vuxna och barnet. Denna trygghet hjälper barnet att våga ta steget ut ur den lilla och in i den 

stora gruppen.  
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I resultatet lyftes tankar kring barnets möjlighet att hitta sig själv, och huruvida detta påverkas av 

gruppens storlek. De uttryckte att det i allmänhet inte finns någon garanti för ett barn att hitta sig själv 

bättre i en liten grupp än i en stor. Dock menade de att vissa barn kan ha svårt att ta till sig alla intryck 

som följer med en större grupp, så den stora gruppen är inte för alla. Vidare i resultatet ställde sig för-

skollärarna frågan hur strävansvärt det egentligen är för en treåring att klara av att vistas i en grupp på 

25 barn. Något svar på frågan framkom inte, men samma tankar lyfts i litteraturgenomgången i form 

av Project Zero (2006) som menar att det för en dynamisk kommunikation barnen emellan är positivt 

med mindre grupper, då en större grupp kan innebära att individen får svårt att överblicka och därmed 

ta in alla i gruppen.  

I resultatet framhölls att barn av naturen har en inre drivkraft och vilja att lära, en drivkraft som kräver 

stöd från pedagogerna. Det är viktigt att pedagogerna hjälper barnet att klara av samt ta sig an utma-

ningar. Förskollärarna uttryckte starkt att barn kan, men pedagogerna har en viktig roll där de ska fin-

nas till hands med de redskap som barnen behöver för att ta sig an världen. Även i litteraturgenom-

gången lyfts vikten av närvarande pedagoger. Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver 

pedagogernas roll som bekräftare av barnets lärande och kunskapande. Detta är viktigt då barnet har 

ett behov av att få sitt kunskapande bekräftat. Även Project Zero (2006) lyfter i litteraturgenomgången 

vikten av att barns utveckling bekräftas av vuxna. Lika viktigt, menar de, är det att barnets tankar, 

åsikter, insikter och upptäckter får uttryckas, diskuteras och respekteras. Vidare menar Project Zero att 

pedagogerna för att möjliggöra detta måste kunna ta in all den information ett barn kommunicerar, 

genom alla sina språk. Just detta framgick även i resultatet. Där menades att det i uppdraget som förs-

kollärare är viktigt att finnas där med rätt redskap vid rätt tidpunkt för att lyfta och se varje individ. 

Det fanns en oro hos förskollärarna i studien kring hur man lyckas lyfta varje barns kompetenser. Ex-

empelvis riskerar ett barn som har svårt att fokusera i en stor barngrupp att hamna i skymundan, deras 

kompetenser synliggörs kanske inte lika tydligt. Dessa tankar finns även i litteraturgenomgången hos 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) som menar att det är förskollärarnas uppdrag att hitta vägar 

för de barn som inte själva uttrycker och ”visar upp” sina färdigheter. De barnen riskerar att hamna i 

skymundan om inte pedagogerna hittar sätt att lyfta barnen och dess kompetenser. 

Den svåra balansgång mellan barnet och barngruppen som framgår i både studiens resultat och littera-

tur är något vi själva är mycket medvetna om. Det ingår i vårt uppdrag som förskollärare att lyfta varje 

individ, att se varje barns utveckling samtidigt som vi ska se till gruppen och anta ett gruppinriktat ar-

betssätt. Vi anser att förhållandet mellan det individuella och det kollektiva handlar mycket om peda-

gogerna. När vi som förskollärare ser det enskilda barnet som en kompetent och nyfiken varelse ser vi 

också samma egenskaper i gruppen. Att vara närvarande, vara medforskande, leda barnen genom ut-

maningar och lyfta varje barns kunskapande blir då avgörande. Under analysarbetet fick vi en känsla 

av att många av förskollärarna ville hinna se alla barn. Jag som enskild pedagog skulle hinna se varje 
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barn i barngruppen varje dag. Detta fenomen tror vi kan göra större barngrupper till något negativt. Vi 

tror att arbetet med en större barngrupp blir lättare om man inom arbetslaget delar på uppdraget att 

lyfta och se varje barn. Varje barn ska få bli sett och lyft varje dag, men inte alltid av samtliga pedago-

ger. Detta tror vi är något som måste diskuteras inom varje arbetslag, och det handlar om pedagoger-

nas eget förhållningssätt, som vi kommer diskutera nedan. 

 

Att förhålla sig till verksamheten 

I resultatet framkom som tidigare nämnt en känsla av tillräcklighet och tillfredsställelse när förskollä-

raren hann med att se varje barn, att observera, dokumentera och utvärdera varje barns kunskapande. 

Och en tendens fanns till tanken om att ett mindre barngrupp gav större möjlighet till detta. Detta är 

ingenting vi funnit något direkt stöd till i litteratur, istället läggs där fokus på pedagogers inställning 

och handlingar. Skolverket (2005) menar att det krävs att förskollärarna planerar och genomför en ge-

nomtänkt verksamhet som vänder sig till såväl det enskilda barnet som gruppen i sin helhet. Vidare 

krävs att förskollärarna kritiskt granskar och vidareutvecklar sin verksamhet.  

I litteraturgenomgången lyfts Johansson (2011) som menar att den atmosfär personalen inom arbetsla-

get skapar är avgörande för verksamhetens kvalitét, och den bör grundas på gemensamma mål, ge-

mensamma strategier och en pedagogisk medvetenhet. Detta framgick även i resultatet där det mena-

des att pedagogiska diskussioner kring målen i läroplanen och hur de i olika situationer kan uppmärk-

sammas är viktigt för att kunna prioritera och därmed hantera verksamheten på bästa sätt. De menade 

att just pedagogiska diskussioner och vilket pedagogiskt arbetssätt det leder till är viktigare än antalet 

barn i barngruppen. 

En aspekt som lyftes fram i resultatet var vikten av kommunikation. Det framgick att kommunikation-

en inom arbetslaget är av stor vikt för kvalitéten i det pedagogiska arbetet och verksamheten som så-

dan. Dock gick åsikterna isär kring huruvida kommunikationen blir lidande i ett större arbetslag. Ena 

fokusgruppen menade att den dagliga kommunikationen blir ytlig och i värsta fall uteblir om det är för 

många individer som ska vara med och ta en del av kommunikationen. Den andra gruppen menade 

istället att ett större arbetslag ger en styrka i att fler kan ta emot kommunikation från barn och föräld-

rar. De betonade vikten av att kommunikation, liksom mycket annat, kräver struktur och organisation. 

Den behöver vara genomtänkt.  

Det som framgick av resultatet i stort var att pedagogernas inställning till barnen, varandra och den 

verksamhet man befinner sig i är avgörande för kvalitén. Detta finner stöd i Skolverket (2005) som 

menar att kvalitén på verksamheten hänger på hur pedagogerna tar sig an sitt handlingsutrymme, hur 

de ser på och förhåller sig till resurser, ramar samt läroplanen och hur de agerar därifrån. Även Haug 
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(2003) menar att det handlar om hur pedagogerna väljer att utnyttja den pedagogiska potential utrym-

met bjuder.  

 

Slutsats   

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer förskollärare beskriver som centrala för kvalitén i 

förskolans pedagogiska arbete. I diskussionen har vi berört tre områden som vi funnit viktiga för verk-

samhetskvalitén. Dessa områden är inte tre olika utan olika delar av ett och samma område; förskolans 

komplexa vardag. Vi finner inget som tyder på någon isolerad faktor skulle vara avgörande för möj-

ligheten att uppnå läroplanens mål i förskolan. Snarare finner vi att det handlar om en helhet, och 

denna helhet är i stort behov av organisation och en pedagogisk kommunikation inom arbetslaget. Vi 

vill efter genomförd studie mena att organisation och pedagogiskt förhållningssätt är de största fak-

torerna för verksamhetskvalitét, och att dessa måste ses i förhållande till alla övriga faktorer som berör 

förskolans verksamhet. 

 

Vidare forskning 

Då slutsatsen av studien visar på att olika faktorer i förskolans komplexa vardag i samspel med 

varandra är grunden för verksamhetens kvalitét menar vi att det kanske finns mening i att studera 

dessa faktorer och deras eventuella påverkan närmare.  

Vi ser också möjligheter i att studera resultatkvalitén. Vi har i studien lyft strukturell och processuell 

kvalitét, något vi funnit i tidigare forskning. Dock finner vi inte mycket litteratur kring just resultat-

kvalitén, som handlar om vilka erfarenheter barnen har med sig från sin tid i förskolan (Skolverket, 

2003). 

 

Metoddiskussion 

När syftet för studien formulerades var vi övertygade om att kvalitativa intervjuer var den metod som 

skulle passa bäst. Men efter att ha läst in oss på fokusgruppen som metod valde vi att istället använda 

den för studien. Diskussionen i fokusgrupperna baserades på påståenden, då vi kände att ett aningen 

provocerande påstående skulle ge deltagarna bredare och djupare diskussionsmöjligheter. I efterhand 

ser vi att det valet slog väl ut. Påståendena (se bilaga) satte igång diskussionerna på ett bra sätt och vi 

fick en bred samt djup empiri. 

Då vi gjorde ett bekvämlighetsurval blev alla deltagare i respektive fokusgrupp ifrån samma arbetslag. 

Detta kan vi i efterhand vara kritiska till. Diskussionerna baserades på hur den aktuella förskolans 
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verksamhet fungerade och erfarenheterna hämtades mestadels därifrån. Att istället sammanfört en fo-

kusgrupp av förskollärare från olika förskolor i en neutral lokal kanske hade resulterat i en mer allmän 

diskussion kring problematiseringen. Detta kunde upptäckts tidigare genom en pilotfokusgrupp något 

vi  inte gjorde. I efterhand kan vi uppleva att omfånget av empiri blev något begränsat, kanske skulle 

fler fokusgrupper genomförts eller de genomförda fokusgrupperna berört fler påståenden.  

En nackdel med fokusgrupp som metod i jämförelse med intervjuer är huruvida vi som forskare kan 

garantera konfidentialitet. I en intervjusituation kan vi som forskare ansvara för detta, men i fokus-

gruppen kan inte vi som forskare garantera att övriga deltagare visar respekt för konfidentialitetskra-

vet.  En risk med fokusgruppen är också att deltagare kan känna sig hämmade i att uttrycka sina åsik-

ter. Detta kan till viss del underlättas genom att förklara ramarna för fokusgruppen, berätta om de 

etiska principer som råder och att sträva efter bra stämning.  
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Bilaga 

Påståenden till Fokusgrupp 

 

1. En rektor i norra Sverige har gjort ett uttalande och sagt ”Barngruppens storlek har ingen som 

helst betydelse för huruvida förskollärarna uppnår målen i läroplanen” 

 

2. I dagens samhälle pratar man om det kompetenta barnet. Barn är så pass kompetenta att de 

klarar att vistas i grupp oavsett storlek 

 

 

 

 


