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Abstrakt 

 

Syftet med examensarbetet är att undersöka smågruppernas betydelse inom barndagvården. 

Jag vill ta reda på hur barnen påverkas av smågruppsmetoden och hur arbetet sker 

praktiskt.  

 

Teoridelen behandlar bland annat anknytning, dagvård, småbarnsfostran, pedagogernas roll 

och smågruppsmetoden. 

 

Undersökningen genomfördes genom kvalitativa intervjuer. Respondenterna bestod av tre 

pedagoger på olika daghem och varje intervju skedde individuellt. Av undersökningen 

framkom att smågruppsmetoden är den bästa för barnen. I och med användningen av denna 

metod så blir varje barn uppmärksammat.  
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Abstract 

 

The purpose of the thesis is to investigate the importance of the small group method in 

children’s day care. The aim is to study how children are affected by the small group 

method and how the method works in practice. 

 

The theoretical part of the thesis deals with attachment, day care, early childhood 

education, the educators' role and the small group method. 

 

The study was performed through qualitative interviews. The respondents consisted of 

three teachers at different day cares and each interview was done individually. The 

investigation revealed that the small group method is the best one for children. By using 

this method every child is paid attention to.  
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Abstrakti  

 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia pienryhmien merkitystä lasten päivähoidossa. Haluan 

selvittää miten pienryhmämenetelmä vaikuttaa lapsiin ja miten työtä tehdään käytännössä.  

 

Teoriaosuudessa käsitellään muun muassa seuraavia aiheita: liittyminen, päivähoito, 

varhaiskasvatus, kasvattajien rooli ja pienryhmämenetelmä. 

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin laadullisia haastatteluja. Haastateltavina henkilöinä toimi 

kolme lastentarhaopettajaa eri päiväkodeista. Jokainen haastattelu tehtiin erikseen. 

Tutkimuksessa paljastui, että pienryhmämenetelmä on lasten kannalta paras menetelmä.  

Käytettäessä tätä menetelmää jokainen lapsi tulee yksilöllisesti huomioiduksi. 
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Förord 

 

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka alla de personer som på något sätt hjälpt mig under 

skrivandets gång och även gjort min undersökning möjlig att utföra. 

 

Först av allt vill jag tacka respondenterna som med hjälp av sin tid och engagemang gjorde 

min undersökning utförbar. Utan deras hjälp skulle min undersökning inte ha blivit till. 

Tack också till mina två handledare, Carita och Ralf som med sitt positiva sätt och med sin 

snabba respons uppmuntrat mig under hela skrivprocessen. De har gett mig tips och idéer 

att utföra mitt examensarbete och de har även fått mig att känna mig duktig när jag själv 

varit kritisk. 

 

Jag vill tacka min familj och vänner för all den inspiration, uppmuntran och stöd jag fått. 

De har i skrivningsprocessen hjälpt mig att lösa och hantera de motgångar jag mött. Jag vill 

också tacka min fästman som osjälviskt och med stort tålamod varit med mig när stressen 

och det dåliga humöret tagit över.  
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1. Inledning 

 

Idag går de flesta barn som är under sex år i någon form av dagvård. Inom barndagvården 

har barnen allt mera börjat bli indelade i smågrupper och detta görs även fast de redan är 

indelade i avdelningar. Jag vill med denna undersökning få en bättre förståelse för 

smågruppsmetoden samt försöka förstå hur den påverkar barnen. 

 

I detta arbete kommer smågruppernas betydelse att undersökas och vi kommer få en bättre 

förståelse för denna metod. Vi kommer inse meningen med smågrupper och även se hur 

dessa påverkar våra barn. Arbetet kommer systematiskt gå igenom anknytningen 

småbarnsfostran, dagvårdsformerna, pedagogernas roll, smågruppsmetoden och hur barn 

fungerar i grupp. Det är viktigt att barn får en trygg anknytning och relation till någon 

vuxen redan under de första åren av livet. Det är föräldrarna som i första hand ska bidra till 

den trygga anknytningen men det kan även vara någon i dagvårdspersonalen. Dagvården 

kan ses som barnens sociala mötesplats men ger även barnen en första möjlighet till 

pedagogiskt inlärning. 

 

För att få ett så bra resultat som möjligt i undersökningen kommer jag att göra en kvalitativ 

undersökning genom att intervjua personal på daghem. Respondenterna kommer att väljas 

utgående från daghemmens arbetssätt och på så sätt kommer resultatet vara varierande och 

heltäckande. 

 

Jag hoppas och tror att daghemspersonal och även andra studerande kommer att kunna dra 

nytta och kunskap av mitt arbete. För mig kommer även detta arbete ha stor betydelse när 

jag sedan är utexaminerad socionom med inriktningen Förskolepedagogik och metodik. 

Jag tror att jag kommer lära mig mycket under skrivandets gång. 
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2. Syfte 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur dagvårdspersonalen arbetar med 

smågrupper som metod och med hjälp av pedagogernas observationer få reda på hur 

barnen påverkas av detta. Med smågrupper menar jag att pedagogerna på avdelningen 

delar upp barnen i mindre grupper och gör olika aktiviteter i grupperna.  

 

I detta arbete kommer olika begrepp så som daghem, smågruppsmetoden och anknytning 

att definieras. Jag kommer även gå igenom dagvårdsformerna och de styrdokument som 

finns. Undersökningen kommer att utföras genom kvalitativa intervjuer. Jag kommer att 

besöka pedagoger i olika daghem runt om i österbotten och varje intervju kommer ske 

individuellt. 

 

De centrala frågeställningarna är:  

- Hur genomförs det pedagogiska arbetet rent praktiskt när man använder sig av 

smågruppsmetoden inom barndagvården?  

- Hur påverkas barnen i och med arbetsmetoden smågrupper? 

- På vilket sätt går det att utveckla denna metod? 
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3. Anknytning 

 

Att barn får en god anknytning under de första levnadsåren är viktigt och utgör grunden för 

resten av livet. De första anknytningsrelationerna är vanligtvis barnens föräldrar men kan 

även vara dagvårdspersonal, någon far- eller morförälder eller någon annan 

vårdnadshavare. Barnets första erfarenheter av relationer bildar den bild barnet har av hur 

man sedan bygger upp en relation. Med andra ord påverkar anknytningen framtida 

relationer till andra människor. Orrenius (2005 s. 159) anser att vi människor behöver 

varandra genom hela livet för att leva och även överleva. Anknytningen har med andra ord 

en stor roll i våra liv. Därför har jag valt att i detta kapitel behandla begreppet anknytning. 

Att barn får trygga anknytningar till sina omsorgspersoner är väldigt viktigt för hur deras 

utveckling kommer att fortskrida. 

 

 

3.1  Anknytningsteorins historia 

 

I slutet av 1940-talet sökte Världshälsoorganisationen (WHO) någon som kunde 

sammanställa kunskapen om hemlösa barn.  De ville få en sammanfattning av vad som 

kunde göras för att förbättra dessa barns situation. Barns hemlöshet var ett stort problem i 

efterkrigstidens Europa. John Bowlby (1907-1990) som var utbildad psykoanalytiker 

kontaktades och kom sedan att kallas anknytningsteorins upphovsman.  

 

Rapporten Maternal care and mental health som Bowlby skrev år 1951 betonade 

föräldrarnas betydelse och inverkan för barns utveckling. Den visade även de risker som 

följer tidiga separationer och byten av vårdare. Bowlby menade att det var mest riskabelt 

för de barn som är under tre år att skiljas från sina vårdare. (Orrenius. 2005, s.159) 

Rapporten fick ett mycket storartat mottagande och detta ledde bland annat till att Bowlby 

började samarbetade med James och Joyce Robertson. Paret Robertson studerade barn som 

skiljts från sina föräldrar. Barnen kunde ha varit skilda från sina föräldrar i veckor eller 

månader på grund av tillfälliga sjukhus- eller barnhemsvistelser. Robertsons gjorde 

observationerna med hjälp av filmkameror. Filmerna visade hur barn i åldern ett till två år 

påvekas av att bli skilda från sina föräldrar och de kom sedan att ge intryck på bland annat 

sjukhus- och barnhemsrutiner över hela västvärlden. Föräldrar hade före denna händelse 
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blivit manade att inte besöka sina barn så ofta när de låg på sjukhus eftersom att man 

trodde att detta bidrog till att barnen blev oroliga. Med hjälp av Bowlbys och hans 

medarbetares forskning insåg man att den ilska och förtvivlan barnen hade inte var något 

negativt. Detta var bara ett hälsosamt tecken på att barnen hade behov av sina föräldrar och 

att vara i kontakt med dem. (Broberg m.fl. 2012, s.34) 

 

Bowlby var av den åsikten att människan är en integrerad del av evolutionen. Detta innebär 

att för att vi skall förstå människans utveckling så behöver vi kunskaper om andra 

däggdjurs utveckling och beteende. Det framkom ändå att människobarnet måste tas hand 

om under en längre period och har en längre sårbarhet än andra djur. Detta gör att 

människan i ett tidigt skede av livet måste skapa en närhet till sin vårdare för att få det 

skydd hon inte kan leva utan. Med andra ord så för att barnet skall överleva så måste det få 

knyta an till någon person. (Orrenius. 2005, s.160-161) 

 

Mary Ainsworth (1913-1999) var den andra av grundarna av anknytningsteorin. Ainsworth 

började redan i sexton års ålder läsa psykologi vid universitetet i Toronto. Där studerade 

hon den största delen av tiden trygghetsteorier och i sin doktorsavhandling använde hon 

första gången begreppet trygg bas: ”När det saknas trygghet i familjen, handikappas 

individen genom att den inte har en trygg bas att utgå från”(Broberg m.fl. 2012, s.35). 

Ainsworth började några år senare samarbeta med Bowlby. Detta blev ett samarbete som 

för dem räckte hela livet ut. De kompletterade varandra bra. Bowlby var kliniker och i 

första hand intresserad av anknytning som ett generellt mänskligt fenomen, medan 

Ainsworth hade intresse för individuella skillnader och var en metodinriktad skolad 

akademisk psykolog. Hon såg att barn utvecklar olika former av anknytning till olika 

omvårdnadspersoner. 

 

Ainsworths och Bowlbys sista samarbete resulterades i en bok om anknytning som fick 

titeln En trygg bas. (Broberg m.fl. 2012, s.35-36) 
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3.2  Begreppet anknytning 

 

Begreppet anknytning är den svenska översättningen på engelskans attachment och betonar 

betydelsen av något mindre som hänger ihop med och är beroende av något större. Teorin 

behandlar även samverkan mellan anknytning och omvårdnad. I detta samspel ser man på 

förälderns eller annan omvårdnadspersons vilja och förmåga att stödja barnet. Man ser 

även till förmåga att ge beskydd, tröst och trygghet i olika utsatta situationer. Redan efter 

födseln försöker det nyfödda barnet hitta en mening i allt vad det ser, hör och känner. 

Barnet börjar då redan söka kontakt, reagera på olika händelser och föremål samt 

organisera sig i förhållandet till omgivningen. Det nyfödda barnet har även en medfödd 

förmåga att inleda, upprätthålla och avsluta sociala kontakter med andra människor.  

(Broberg m.fl. 2012, s.33; Hart. 2009, s.21) 

 

Anknytningen utvecklas stegvis under de första åren av livet. Med detta menas en stegvis 

process mellan föräldrar och barn som så småningom resulterar i ett speciellt psykologiskt 

band mellan dem. Bandet skapas genom att barnet får skydd mot både verkliga och 

inbillade hot.  Det är själva kvaliteten i mötet mellan barnet och den vuxne som skapar 

tryggheten i anknytningen (Bergström. 2013, s.132). Anknytningsteorin anses idag vara 

den viktigaste psykologiska teorin när det gäller hur barn och vuxna förhåller sig till 

närhet, beskydd, omsorg, upptäckarglädje och betoning av den egna styrkan. (Broberg 

m.fl. 2012, s.33) 

 

Det psykologiska bandet som John Bowlby utvecklade en teori om och som idag kallas 

anknytning, har sin grund i att människan är en social varelse som behöver andra 

människor för att kunna leva. Själva teorin bygger på att ett nyfött barn inte kan överleva 

om ingen tar hand om det. Detta betyder att barnet har ett speciellt beteendemönster som 

gör att det söker kontakt och får omvårdnad av de människor som finns runtomkring. Allt 

detta sker instinktivt och automatiskt från barnets sida. Till beteendet hör att fästa 

ögonkontakt, att klänga sig fast, gråta och le. Systemet är utvecklat redan från födseln och 

målet är att få omvårdnad, skydd och ska hos vuxna människor framkalla vilja att ta hand 

om barnet. (Karlsson 2012, s.65). 

 

Anknytning kan vara trygg eller otrygg. Om barnet får den trygghet, närhet och beskydd av 

någon vuxen som det behöver kallas det en trygg anknytning. En otrygg anknytning 
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uppkommer då närhetssökande inte leder till att barnet får den känsla av trygghet och 

beskydd som det behöver. (Broberg m.fl. 2012, s.36-37)  

 

 

3.3  Trygg anknytning 

 

En trygg anknytning är en av de förutsättningar som behövs för att barnets förmåga att 

utforska världen skall utvecklas. Om barnet känner och vet att det när som helst kan vända 

tillbaka till den trygga basen för att få känslomässigt stöd vågar han/hon ge sig ut på 

upptäcktsfärd. Barnet vet då även att föräldern eller någon annan nära anknuten person 

alltid finns i närheten när vård eller skydd behövs. (Orrenius. 2005, s. 166) 

 

I en trygg anknytning kan föräldern ta emot och klarar även av att hantera barnets ibland 

kaotiska känslouttryck och ängslan. Föräldern ger då gestalt åt uttrycket och ger det 

tillbaka åt barnet med förändrat känslotillstånd, t.ex. om barnet är rädd för något så gör 

föräldern att det känner sig tryggt. (Backman m.fl. 2009, s.24-25) 

 

 

Figur 1 Barnets behov när tillvaron är lugn och när anknytningssystemet aktiveras (Modellen bygger på Backman 

m.fl., 2009, s. 41) 
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Bilden ovan visar hur barnens behov varierar från när tillvaron är lugn och hur det sedan 

blir när anknytningssystemet aktiveras. Anknytningssystemet fungerar som ett termostat, 

vilket betyder att det slås av när barnet upplever trygghet och möjliggör då för barnet att 

nyfiket utforska av världen. När ett barn är tryggt anknuten vet det att det alltid kan 

återvända till ”den trygga hamnen” för att få beskydd om otrygga situationer skulle uppstå. 

Den trygga basen är nödvändigt för att barnet skall kunna hänge sig åt sin nyfikenhet och 

sitt behov av att utforska världen. Först när den upplevda tryggheten försvinner eller 

minskar slås anknytningssystemet på och hindrar barnet från utforskande av världen. 

(Broberg m.fl. 2012, s.51) 

 

 

3.4  Otrygg anknytning 

 

En otrygg anknytning märks tydligast om barnet inte visar något behov av att använda 

föräldern som dens trygga bas. Detta är ett resultat av att föräldern inte har lyssnat på 

barnet, visat närhet eller gett avvisande signaler om barnet känt sig skrämt, ledset eller 

ensamt. Barnet får då uppfattningen att det är bäst att hålla alla behov för sig själv. 

(Broberg m.fl. 2012, s.52-53) 

 

Otrygg anknytning brukar delas in i organiserad och desorganiserad anknytning. Med den 

otrygga men organiserade anknytningen menar man att barnets fostrare är oförutsägbar och 

att barnet inte vet om denne kommer att finnas där när behovet uppstår. Den här 

anknytningen kan även delas in i undvikande och ambivalent anknytning. Ett barn som 

använder sig av det undvikande mönstret har fått lära sig att inte be om omvårdnad eller 

trygghet av den vuxne. Ambivalent anknytning uppstår när förälderns reaktionssätt är 

oförutsägbart och barnet har svårt att veta när dennes behov blir tillfredsställt. (Karlsson, 

2012, s. 68-69)  

 

En del barn och föräldrarelationer grundar sig på rädsla och då handlar det om en 

desorganiserad anknytning. Samma person som ger barnet känsla av rädsla är även den 

person som samtidigt skall ge barnet trygghet och omsorg. I sådana situationer ställs barnet 

inför ett svårt beslut som motsäger sig självt, barnet vet med andra ord inte vad det skall 
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göra. Barn med en desorganiserad anknytning får ofta väldigt svårt att lita på andra 

människor och kan aldrig riktigt slappna av. (Karlsson, 2012, s. 69-70) 

 

 

3.5  Anknytningens utveckling senare i livet 

 

Anknytningen har en avgörande betydelse under den tidiga barndomen men är även viktig 

ur ett flergenerationsperspektiv. Hur ett barn tas hand om lägger grunden för och påverkar 

den växande individens möjlighet att ta hand om den kommande generationen. Med andra 

ord så avspeglas ens egna upplevda erfarenheter i handlingar som görs senare i livet 

(Wrangsjö, 2009, s.11) . Barn som har en trygg anknytning till sina föräldrar har lättare att 

skapa förutsättningar för en trygg anknytning till sina egna barn än de barn som har en 

otrygg anknytning. Det är ändå klart lättast att märka anknytningsmönstren hos små barn 

men beteendet finns även kvar när man är vuxen. (Karlsson, 2012, s. 21)  

 

Ett barn som formar en trygg anknytning till sina föräldrar under spädbarnstiden behåller 

ofta den inre tryggheten genom hela livet. Detta beror på att de barn som har ett 

tillfredsställande samspel med sina föräldrar bygger upp starka och stabila inre 

arbetsmodeller. Arbetsmodellerna bildar mönster för barns sätt att relatera till andra 

människor och dels mönster för hur påfrestningar hanteras (Karlsson, 2012, s. 73-74). En 

trygg anknytning bildar även en skyddsfaktor som hjälper människan att handskas med 

senare upplevelser som kan kännas stressande, medan en otrygg anknytning inte gör det. 

(Wennerberg. 2011, s.27) 

 

Ett barn med trygg anknytning beter sig tillitsfullt mot pedagogerna när det börjar i 

daghem. Detta underlättar för pedagogerna att svara på barnens behov. Barnet skapar sina 

förväntningar på daghemmet på basis av sina tidigare samspel med andra människor. Det 

trygga barnet har även lättare att börja i dagvård än det otrygga barnet. Ett barn med otrygg 

anknytning kommer på motsvarande sätt att bete sig enligt sina förväntningar och kommer 

i sin tur högst sannolikt att få negativa reaktioner från personalen. (Broberg m.fl., 2008, s. 

27) 
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Barn med en trygg anknytning som grund har i förskole- och skolåldern bättre relationer 

till de egna föräldrarna och även till vuxna som är utanför familjen. Dessa barn är även mer 

omtyckta bland jämnåriga barn än de barn som har en otrygg bas.  Barn med en trygg 

anknytning har en bättre social kompetens och senare i livet en bättre självkontroll och 

känslomässig regleringsförmåga än barn med otrygg anknytning. (Karlsson, 2012, s. 73-

74)  

 

 

4. Dagvården och pedagogerna 

 

”Varje barn och behöver vård, omsorg och handledning som stöd för sin utveckling och 

inlärning” (Häkkä m.fl. 2013, s.180). I detta kapitel kommer jag bland annat att skriva om 

småbarnsfostran, vad lagen säger om barndagvården, olika dagvårdsformer och 

pedagogernas roll i dagvården. I dagens samhälle spelar dagvården en stor roll för barnens 

utveckling och därför är det viktigt att veta vad verksamheten grundar sig på och vilka 

lagar och styrdokument som finns. 

 

 

4.1  Småbarnsfostran 

 

Alla daghem i Finland följer i grunden samma ramar. Styrdokumentet Grunderna för 

planen för småbarnsfostran verkar i Finland på en nationell nivå. Syftet med dokumentet 

är att handleda personalen på alla daghem runt om i landet. Detta görs så att alla barn ska 

få samma småbarnsuppfostran. Man vill skapa förutsättningar för att kvaliteten ska 

utvecklas till det bättre, öka den yrkesinriktade medvetenheten och även öka föräldrarnas 

delaktighet. Dessutom vill man genom styrdokumentet fördjupa samarbetet mellan 

serviceformer som sedan stöder barnet fram till skolåldern. Gott samarbete främjas 

speciellt genom nätverkssamarbete med olika sektorer, som t.ex. undervisnings-, social-, 

hälso-, kultur- och idrottssektorn. 

 

I barnens livsmiljöer innebär småbarnsfostran en växelverkan mellan barnen och de vuxna. 

Syftet med Grunderna för planen för småbarnsfostran är att främja barnens inlärning och 
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utveckling, och dessutom är fostringsgemenskapen viktig. Det som är viktigt inom 

småbarnsfostran är att barnen får leka självständigt och att personalen är yrkeskunnig. De 

vanligaste serviceformerna som erbjuds inom småbarnsfostran är daghemsverksamhet, 

familjedagvård, lekverksamhet och öppen dagverksamhet (t.ex. lekverksamhet). Dessa fyra 

olika dagvårdsformer kommer jag senare gå in lite mera på. (Grunderna för planen för 

småbarnsfostran. 2005, s. 11, 13) 

 

Syftet med Grunderna för planen för småbarnsfostran är utarbetad för att gynna barnens 

välmående. Ett barn har bästa förutsättningar till att lära, växa och utvecklas när dennes 

grundläggande behov blir tillfredsställda. Då behoven tryggas så vågar barnet breda ut sina 

vingar och bege sig ut på upptäcktsfärd. Med hjälp av planen vill man öka de 

professionellas kunskaper och insikter i arbetet med barn. En yrkeskunnig personal är en 

viktig del av småbarnsfostran. Planen gör på samma gång så att kvaliteten på arbetet 

förbättras och barnen får en bättre grund för utvecklingen. (Grunderna för planen för 

småbarnsfostran. 2005, s.11, 19) 

 

De viktigaste principerna för finländsk dagvård är:  

- Trygga människoförhållanden  

- Att växa upp, utvecklas och lära sig i trygga förhållanden  

- En trygg och hälsosam miljö, där det är möjligt för barnet att leka och fungera på ett 

mångsidigt sätt  

- Att bli förstådd och uppmärksammad enligt sin ålder och utvecklingsnivå  

- Få specialstöd i den mån sådant behövs  

- Egen kultur, eget modersmål, egen religion eller livsåskådning (Grunderna för planen för 

småbarnsfostran. 2005,s.17) 

 

Förutom styrdokumentet ”Grunderna för planen för småbarnsfostran” har varje kommun 

utarbetat en egen plan. I denna plan tar man upp det som är specifikt för just denna 

kommun eller område. 

 

Sammanfattningsvis är målet med småbarnsfostran att barnen mår bra. När barnet börjar i 

daghem görs en individuell plan för småbarnsfostran. I denna plan beaktas barnets 

individualitet och föräldrarnas åsikter om verksamheten. Barnets individuella plan för 

småbarnsfostran skapas genom gemensamma diskussioner, dagvårdspersonalens 
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sakkunskap och föräldrarnas erfarenheter om sitt barn. Planen utgör en helhet och den 

fungerar som ett arbetsredskap för daghemspersonalen i deras verksamhet. (Grunderna för 

planen för småbarnsfostran, 2005, s. 41) 

 

 

4.2  Dagvårdsformer och lagen 

 

I Finlands lag beskrivs olika dagvårdsformer och rättigheter. Lagen går hand i hand med 

FN:s barnkonvention gällande barns rättigheter. Konventionen för barns rättigheter har 

fyra grundprinciper: Alla barn har samma rättigheter, barnets bästa ska beaktas vid alla 

beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling och alla barn har rätt att säga sin mening och 

få den respekterad. Barnkonventionen är till för att trygga barnets rätt till att utvecklas 

fysiskt, psykiskt, moraliskt, socialt och andligt samt även att få stöd för detta när barnet 

inte kan uttrycka sina rättigheter på egen hand. Finland har förbundit sig att följa FN:s 

konvention om de mänskliga rättigheterna. Konventionen fungerar även som en slags 

internationell lag, alla länder som förbundit sig till konventionen har också i sin egen 

lagstiftning anpassat sig efter konventionen. (FN:s barnkonvention) 

I Finlands lag avser man med dagvård: anordnande av vård av barn i form av 

daghemsvård, familjedagvård, lekverksamhet eller annan dagvårdsverksamhet. 

Daghemsvård får ordnas i en ändamålsenlig reserverad lokal. Familjedagvård får ordnas i 

ett privathem eller på någon annan hemliknande vårdplats. Även lekverksamhet och annan 

dagvårdsverksamhet får anordnas på en för detta ändamål reserverad plats. Transport kan 

ordnas för dagvårdsbarn. (Lag om Barndagvård, § 1)  

Det finns även en lagstadgad åldersgräns gällande barndagvården. I Finland har barn rätt 

till barndagvård om de är under skolåldern. Barn med särskilda omständigheter som är i 

skolåldern kan även få dagvård. Barndagvården skall ordnas så att barnen får en lämplig 

vårdplats och bästa möjliga fostran och vård. De har även rätt till fortgående vård under 

den tiden av dygnet som den behövs. (Lag om Barndagvård, § 1 a)  

I lagen om Barndagvården fastställs det om dagvårdens uppgifter. Dagvården har som 

uppgift att stöda barnens vårdnadshavare i deras uppfostran av barnen och även 

tillsammans med hemmen gynna en balanserad utveckling av barnens personlighet. 
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Dagvården skall för sin del även erbjuda barnen fortgående, trygga och varma 

människorelationer. Dagvården skall vara en verksamhet som på ett mångsidigt sätt stöder 

barnets utveckling och ger en gynnsam uppväxtmiljö som är anpassad efter varje enskilt 

barn. (Lag om Barndagvård, § 2 a) 

I enlighet med barnets ålder och individuella behov skall dagvården främja barnens 

fysiska, sociala och emotionella utveckling. Den skall även stöda barnens estetiska, 

intellektuella, etiska och religiösa fostran. Då det gäller den religiösa fostran skall barnets 

föräldrars eller förmyndares övertygelse respekteras. Vid främjandet av barnets utveckling 

bör dagvården stöda barnens uppväxt när det gäller gemensamt ansvar, fred och värnande 

om livsmiljön. (Lag om Barndagvård, § 2 a)  

Lagen gör att vi med säkerhet kan konstatera att alla barn får samma behandling och 

samma rättigheter när det gäller barndagvården här i Finland. I och med att vi har denna 

lag kan vi även vara säkra på att den dagvårdsplats vi använder oss av är säker och trygg 

för våra barn. 

 

 

4.2.1 Daghem 

 

Föräldrar har möjlighet och även rätt att välja att placera sina barn på daghem om så behov 

och önskan finns. Den vanligaste öppettiden för daghem är mellan 06:30 – 17:00. På 

daghem är barnen indelade i olika avdelningar och indelningarna sker enligt barnens ålder, 

speciella vårdbehov och syskongrupper. (Planen för småbarnsfostran i Vasa Stad, 2005, s. 

11)   

 

 

4.2.2 Familjedagvård 

 

Förutom daghem har föräldrar rätt att använda sig av en familjedagvårdar. 

Familjedagvården kan ske i vårdarens privata hem eller i barnets hem. Det kan vara 

gruppfamiljedagvård eller trefamiljedagvård. Trefamiljedagvård sker alltid i barnens hem. 

Genom att vården sker i barnets eller vårdarens hem blir miljön naturligt hemlik och detta i 
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motsats till daghemmets miljö. Det kan finnas fyra barn i heltidsvård och ett barn som är 

sex år eller äldre i halvtidsvård hos en familjedagvårdare. (Planen för småbarnsfostran i 

Vasa Stad, 2005, s. 11) 

 

 

4.2.3 Gruppfamiljedaghem  

 

Det tredje alternativet som finns inom dagvården för föräldrarna att välja är 

gruppfamiljedaghem. Denna vårdform kan bestå av tolv eller åtta vårdplatser. En pedagog 

behövs på fyra dagvårdsplatser, med andra ord om det finns tolv barn bör det finnas tre 

pedagoger. Två kännetecken för den här typen av dagvård är att den består av en liten 

barngrupp och att omgivningen känns hemlik. (Planen för småbarnsfostran i Vasa Stad, 

2005, s. 11) 

 

 

4.2.4 Lekverksamhet och öppna daghem 

 

Lekverksamheter erbjuder verksamhet i fri form för barn och barnfamiljer. Detta sker i 

lekparker, klubbar och öppna daghem. Lekverksamheter ordnas som komplement för andra 

dagvårdsformer. Vid öppna daghem träffas både barn och vuxna. De öppna daghemmen 

stöder familjers fostringsarbete och även samhällsarbete. Gemensamt för 

lekverksamheterna och de öppna daghemmen är att de är planerade, målinriktade och allt 

utvecklas tillsammans med barnen och deras föräldrar. (Planen för småbarnsfostran i Vasa 

Stad, 2005, s. 12) 

 

 

4.3  Pedagogernas roll 

 

Pedagogerna har en stor roll i barnens uppväxt. De skall ge barnen trygghet och även ge 

dem en tillitsfull relation. Pedagogerna skall hjälpa till med uppfostran och finnas där för 

både föräldrar och barn. Pedagogerna skall fungera som ett ankare som håller båten i styr 
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även när det blåser hårt. Jag anser att pedagogernas uppgift växer hela tiden och deras 

betydelse ökar. Dagvården idag är allt annat än bara en förvaringsplats för barn. Dagvården 

idag är barnets sociala mötesplats och den första möjligheten till pedagogisk inlärning för 

barn. 

 

En viktig roll som pedagogerna har är att vara modell för barnen. Pedagogen har stora 

möjligheter att utveckla den sociala och emotionella kompetensen hos barnen bara genom 

att medvetet använda sig av modellinlärning. Pedagogen kan genom att beskriva sina egna 

känslor visa hur man gör när man turas om, väntar och benämna när man måste stanna upp 

och tänka en stund samt lära barnen mycket om hur man uppför sig med och mot andra 

människor.(Löwenborg & Gislason 2012, s. 18) 

 

Pedagogerna skall i samarbete med föräldrarna ge varje barn optimala förutsättningar för 

en mångsidig och berikande emotionell samt kognitiv utveckling. Pedagogerna skall lägga 

grunden för barnets utveckling så att de blir hänsynsfulla och empatiska människor. De 

skall även lägga grunden för att barnen skall bli självständiga och vilja söka samt använda 

kunskap i syfte att förbättra sina egna och även andras levnadsförhållanden. Till 

pedagogernas roll hör även att ge barnet förutsättningar att utveckla sina 

kommunikationsfärdigheter. (Ojala 1993, s. 120-121) 

 

De flesta barn i Finland under sex år deltar idag i någon form av dagvård. Dagvården är 

den första kontakten och kan även vara den enda kontakt ut i samhället som barnet har. 

Dagvården blir då med andra ord barnets sociala mötesplats. Personalen på daghemmen 

kommer i kontakt med både föräldrar och barn och detta oftast under en längre tid. Detta 

ger pedagogerna goda möjligheter att stöda föräldrarna i deras uppfostrings uppdrag samt 

upptäcka när något inte står rätt till. Med rätt kunskap kan pedagogerna upptäcka detta 

snabbt och sätta in rätt stödinsatser. (Marklund m.fl. 2012, s. 7) 

 

Daghemspersonalen kan ibland själva bli indragna i svåra förhållanden eller blir tvungna 

att fatta svåra beslut och då måste också de få stöd. Stödet fås oftast genom att man 

diskutera med andra instanser som är inkopplade på något sätt eller med kollegorna på 

arbetsplatsen. (Killén 2009, s. 224) 
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4.4  Barnens anknytning till daghemspersonal 

 

Barn kan ha flera anknytningspersoner än bara föräldrarna. Speciellt för de barn som lever 

i otrygga hemförhållanden av en eller annan orsak kan en trygg anknytning till någon i 

daghemspersonalen fungera som barnets trygga punkt. Daghemmet i sig kan innebära 

trygghet och lugn och vara den säkra hamnen jämfört med barnets hemmiljö. För barn som 

kommer från otrygga förhållanden är detta speciellt viktigt. Men då måste det i daghemmet 

finnas någon som barnet kan knyta an till. En otrygg anknytning kan vara svår att bryta om 

inte personalen ser barnet och dess situation. För att någon av pedagogerna skall kunna 

bryta igenom skalet och skapa en trygg anknytning till barnet så behövs engagemang, tid 

och intresse. Allt detta för att barnet ska våga tro att någon bryr sig om det. (Broberg m.fl. 

2012, s. 73-74). 

 

När det gäller anknytning till daghemspersonal är det pedagogen som måste ta ansvar för 

att knyta an med barnet och samspela med det. Under lång sikt kan man utveckla en trygg 

anknytning och ett tillitsfullt förhållande till barnet. Genom att förstå barnets handlande 

och temperament, tidigare anknytningsmönster och teorin kring anknytning kan pedagogen 

bygga upp en positiv och trygg relation till det enskilda barnet. Planen måste grunda sig på 

ett långt perspektiv och där skall även utses en pedagog som är barnets första och främsta 

kontakt, men det måste också finnas någon som fungerar som reserv när han/hon är borta. 

Ett barn som inte fått den trygga anknytningen hemifrån har heller inga modeller för hur 

sunda relationer fungerar. Detta svarar då på frågan varför en trygg anknytning till någon i 

daghemspersonalen också har betydelse för barnets kommande vänkretsar och framtida 

relationer. Den utvalda pedagogen är också den som har kontakt med föräldrarna och 

berättar om sin oro för dem, samt diskuterar med övriga i personalen om barnets situation. 

Den som fungerar som ”kompenserande anknytningsperson” måste göra detta av egen vilja 

och få handledning och stöd, eftersom uppgiften ibland kan vara krävande och svår. 

(Broberg m.fl. 2012, s. 261-264). 

 

Fastän pedagogerna gör sitt bästa för att se och bekräfta barnet tar det alltid tid att skapa 

tillit. Barnet måste i flera omgångar få bevisat för sig att pedagogen går att lita på. Tiden 

det tar att bygga upp tilliten varierar och beror på de erfarenheter barnen har sedan tidigare. 

Pedagogens initiativ till kontakt och samspel påverkar även på hur snabbt tilliten växer. 

Det är viktigt att det finns rutiner och kontinuitet när det gäller tiden på daghemmet, 



16 
 

eftersom detta bidrar till den trygga känslan som finns där. (Broberg m.fl. 2012, s. 265-

268). 

 

 

4.5  Daghemmet som barnets trygga bas 

 

Vissa barn växer upp under svåra förhållanden och då kan daghemmet vara deras trygga 

bas. De barn som klarar sig bäst även om de lever i svåra uppväxtförhållanden har några 

gemensamma faktorer: De har en trygg anknytning utanför familjen och de får hjälp med 

att bearbeta sina smärtsamma upplevelser. En av de viktigaste uppgifterna för 

daghemspersonalen är att bidra till den trygga anknytningen. De kommer i kontakt med 

barnet så gott som dagligen och har stora möjligheter att vara den trygghet som barnet 

behöver. Kontakten till daghem kan i sådana fall kanske vara viktigare än den till 

föräldrarna, detta ger även daghemspersonalen stora möjligheter att arbeta med att stärka 

barnet, men man bör även poängtera det ansvar som medföljer. För att utveckla en trygg 

bas för barnet i dagvården behöver man förstå vikten av de omsorgsfunktioner den 

professionella daghemspersonalen har. Man behöver förstärka föräldrafunktionerna hos 

personalen, ha empati för barnet, engagemang, realistiska förväntningar och kanske det 

viktigaste av allt att verkligen se barnet som det är och bekräfta det. (Killén 2009, s. 213-

220). 

 

Orrenius (2005, s. 25- 26) anser att för att personalen fullt skall kunna stöda barnen och 

ersätta föräldrarna under den tid som barnen är i dagvård krävs en trygg anknytning mellan 

barnen och pedagogerna. För att uppnå detta krävs mindre barngrupper där barnen har 

möjlighet att utveckla ömsesidiga relationer till några andra barn och en pedagog.  
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5. Smågruppsmetoden inom dagvården 

 

Daghemmen idag har allt mer börjat dela in barnen i smågrupper inom avdelningarna. 

Barnens grupper har oftast olika namn. Namnen kan vara till exempel olika djur, färger 

eller växter. I de här olika grupperna kan barnen samtala, berätta om egna händelser, läsa 

sagor, prata om olika teman, ha samling, pyssla, ha sångstund, gymnastik och så vidare. 

Alla barn på avdelningen behöver inte göra samma sak under samma dag och inte ens 

under samma vecka. Barnen behöver istället tid för att vara i mindre grupper och samtala 

med en vuxen och med andra barn. 

 

I smågrupper får flera barn chansen att berätta något och yttra sig. I dessa grupper kan även 

blyga barn våga komma fram med sin åsikt. Dessutom hinner pedagogen i de mindre 

grupperna lyssna bättre när barnen berättar. Allt detta i och med att barnen är färre. 

Smågrupperna kan formas utgående från t.ex. ålder, kön eller intresse. (Gammelgård. 

2009, s. 22) 

 

Barnen behöver stöd av en vuxen då de lär sig nya saker och utvecklas. Därför är den 

vuxnas lyhördhet viktigt i arbetet med barn. Äkta växelverkan och förståelse för barnens 

sätt att tänka förutsätter att daghemspersonalen vill sätta sig in i barnens värld. Atmosfären 

skall vara positiv och avslappnad och detta är ofta motivationen till att man arbetar i 

smågrupper i daghemmen. I en liten grupp är det naturligt och lätt att lära sig växelverkan 

med den vuxne men även andra barn. (Grunderna för planen för småbarnsfostran, 2005, s. 

17) 

 

Men vad är egentligen en grupp?  En grupp kan förklaras som en samling människor som 

känner samhörighet och tillsammans försöker nå ett gemensamt mål. Det gemensamma 

målet har gjort att gruppen har en alldeles egen karaktär. En grupp kan också förklaras som 

två eller fler personer som är ömsesidigt beroende av varandra och dessutom påverkar 

varandra.(Harty och Harty. 2004, s.9-10) 
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5.1  Hur barn fungerar i grupp 

 

Barn behöver ha andra barn runtomkring sig som de kan mäta sig med, leka med, ha roligt 

och busa med. Barn behöver även ha äldre barn att beundra, härma och lära sig av. 

Marlene Karlsson (1998) skriver i boken Att arbeta som dagbarn- vårdare att 

”Barngruppen i familjedaghemmet ersätter gamla tiders syskonskara”. Med det menar hon 

att daghemmet och de barnen som finns där blir oerhört viktiga personer i barnens liv. Förr 

hade ett barn många syskon och kunde dra nytta av dem, men i dagens samhälle har barn 

färre syskon och då är det bra att daghemmen finns.  

 

Barn uppfostrar varandra och mycket av den sociala fostran sker just i barngruppen. 

Barnen i barngruppen utvecklar även starka känslor för varandra. När ett nytt barn börjar 

på daghemmet blir det som ett nytt, litet syskon för de andra barnen och de kan även 

utveckla avundsjuka mot den nya. Barnen lär sig bättre att samspela med andra när de är i 

grupper. 

 

För att en barngrupp skall fungera så måste barnen veta vem som ingår i gruppen. Det 

måste finnas en ”vi-känsla” och helst borde det finnas en tid på dagen då alla barnen är 

samlade på ett ställe. Samspelet mellan barnen är viktigt och i varje grupp har varje barn en 

egen roll. Som pedagog måste man vara uppmärksam när det gäller rollfördelningen och 

kunna ingripa om det så behövs. (Karlsson 1988, s. 39-42) 

 

När det gäller smågruppernas storlek är Karlsson (1988, s.74) av den åsikten att gruppen är 

för liten om det bara är fem barn i gruppen men om gruppen blir större än åtta medlemmar 

blir den ohanterlig. Idealet är då att barngruppen består av fem till åtta personer. Om varje 

pedagog på avdelningen har få barn i sin grupp en dag går det bra att man slår ihop 

grupperna och arbetar tillsammans, men man måste försöka så att barnen träffas i sina egna 

grupper regelbundet. Detta för att varje grupp ska fungera så bra som möjligt. Elwyn m.fl. 

(2005, s.33) är nästan av samma åsikt som Karlsson i och med att de anser att en grupp 

skall bestå av fem till sex individer. 

 

Vehkalahti (2008, s. 22) skriver i sin bok Trygga barn- Stärk barnets självkänsla med lekar 

och aktiviteter att en lämplig storlek för smågrupperna är två till fem personer. Hon menar 

att det är viktigt att grupperna inte är större än att varje barn i gruppen får höras, säga sin 
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åsikt och vara med och fatta olika beslut. Barnen skall i smågrupperna få vara självständiga 

och arbeta efter sin egen förmåga. En trygg och fungerande grupp stöder sina medlemmar. 

En god och trygg gruppanda utgör grunden för allt arbete som sker i gruppen. Utöver den 

vuxnas godkännande behöver barn även uppmuntran och stöd från andra barn.  

 

I följande kapitel beskrivs Start och Stegvis som är ett utmärkt material att använda sig av i 

arbetet med smågruppsmetoden. 

 

 

5.2  Stegvis 

 

Stegvis är ett material som tränar och utvecklar barnens sociala förmåga i åldrarna 4-15 år 

Jag har valt att bara rikta in mig på åldrarna 4-6 år på grund av jag i mitt arbete inte 

behandlar barn över dagvårdsåldern. (Lövenborg & Gislason 2010, s. 8) 

 

Stegvis är ett material som riktar sig till hela barngruppen och detta för att utveckla hela 

gruppen. Med materialet vill man inte peka ut de barn som har störst svårigheter utan med 

hjälp av att hela gruppen är med så gynnas även de barn som har det lite svårare och inte är 

så långt hunna som de övriga barnen. (Lövenborg & Gislason. u.å.) 

 

Stegvis är till för att lära barn viktiga sociala färdigheter och främja deras emotionella 

kompetens. Programmet syftar även till att förebygga aggressivt beteende och lägga en 

grund för ett gott socialt samspel. Med hjälp av Stegvis skall barnen bli bättre på att förstå 

och komma överens med sig själva och även med andra. De skall även bli bättre på att 

förstå och lösa sociala problem och använda sig av sociala färdigheter samt att kunna 

hantera sin ilska. (Lövenborg & Gislason 2010, s. 8) 

 

Stegvis utvecklar barnens språk för känslor och socialt samspel. Språket är ett centralt 

verktyg i social och emotionell färdighetsträning. Barnen behöver ord för att kunna tänka 

och reflektera över sig själv och andra, men också för att kunna kommunicera och 

samarbeta med andra. (ibid. s.12) 
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Stegvis huvudområden är: empati, impulskontroll, problemlösning och självkontroll. 

Programmets mål är att öka barns förmåga att identifiera andras känslor, se situationen ur 

andras perspektiv och reagera empatiskt gentemot varandra. Ett annat mål är att minska 

impulsstyrt och tanklöst beteende hos barn genom att använda problemlösningsstrategier 

för sociala konflikter och öva sociala färdigheter. Man vill även med programmet minska 

aggressivt beteende hos barn genom att lära barnen att känna igen ilska och använda 

avslappningstekniker för att uppnå ökad självkontroll. (ibid. s.11) 

 

Ett av målen med stegvis är att hjälpa barn att bli bättre och mer självständiga när det 

gäller att lösa problem. När barn upplever att de kan hantera sociala situationer ökar även 

deras självkänsla och detta bidrar till att deras beredskap att ta emot nya kunskaper ökar. 

(ibid. s.13) 

 

 

5.3  Start  

 

Start är ett läromedel som har kommit till för att stöda barn i åldrarna 1-3 i deras sociala 

och emotionella utveckling. Man kan även se Start som ett språkutvecklingsverktyg. Start 

skapades för att förbereda barnen för Stegvis. (Lövenborg & Gislason 2012, s.4) 

 

Syftet med Start är att skapa ett arbetssätt som underlättar och systematiserar daghemmets 

arbete med att utveckla barns emotionella och sociala kompetenser. Genom att samtala 

med barnen om bilder, redogörs olika färdigheter som sedan praktiseras i daghemmets alla 

vardagssituationer. Detta förutsätter att pedagogerna är med och visar, påminner om eller 

rent av förstärker olika färdigheter. (ibid.s.5) 

 

Med hjälp av Start kan man smidigt gå igenom de sex grundläggande känslorna så som 

glädje, ledsnad, ilska, rädsla, överraskning/förvåning och avsmak/avsky med barnen. Här 

är det viktigt att pedagogerna är lyhörda och lyssnar på vad barnen har att säga. För att 

pedagogen skall kunna hjälpa barnen på det emotionella planet på bästa sätt behöver även 

han/hon själv kunna handskas med sina egna känslor. (ibid.s.6-8) 
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Centralt i Start är även anknytning och samhörighet. Man vill med hjälp av Start ge 

pedagogerna en bättre förståelse för anknytningens betydelse och stärka ”vi-känslan” i 

dagvårdsgruppen. När man använder sig av Start kan det vara lämpligt att dela in barnen i 

mindre grupper så att varje barn får synas. (ibid.s.10-13) 

 

Start består av två olika delar varav det ena är ett vägledningshäfte för pedagogerna och det 

andra är ett samlingshäfte med 18 olika teman som används tillsammans med barnen. De 

olika temana är känslor som beskrivs med en bild och beskrivningar för pedagogen så att 

de vet vad som bör tas upp. De olika temana introduceras i samlingarna för barnen och ska 

sedan ligga till grund för dagens aktiviteter. (ibid.s.4-5) 

 

 

5.4  Egenvårdarmodellen 

 

Egenvårdarmodellen är en metod som är helt anpassad till smågruppsmetoden. 

Egenvårdarmodellen är också ett verktyg till en trygg och trivsam dagvård. Modellen 

grundar sig på bland annat teorier om barnets anknytning och temperament. Denna modell 

består även av ett gemensamt fostringsansvar som förverkligas genom ett samarbete 

mellan daghemspersonalen och föräldrarna. Till att börja med bestäms en egenvårdare för 

varje enskilt barn. Denna egenvårdare deltar i hembesöken och organiserar sedan 

mjuklandningen. I den dagliga verksamheten ser även egenvårdaren barnets individuella 

behov. (Backman m.fl. 2009, s. 122) 

 

Det finns vissa grundantaganden när det gäller egenvårdarmodellen. Grundantaganden är 

att hembesöken främjar en trygg dagvårdsstart för barnen. Vid hembesöken får föräldrarna 

möjlighet att berätta om sina förväntningar inför dagvårdsstarten samt om sina 

fostringsprinciper. Det är viktigt för barnet att egenvårdaren är engagerad och bekantar sig 

med barnet och dess hemmiljö. Hembesöket leder sedan till att samarbetet mellan vårdaren 

och föräldrarna fungerar bättre. Det finns även grundantaganden som säger att 

mjuklandningen underlättar separationen från föräldrarna och att det är egenvårdaren som 

ansvarar för barnets välmående och specifika behov (Backman m.fl. 2009, s. 122). Nedan 

en modell som visar egenvårdarmodellen från den första kontakten till den dagliga 

verksamheten. 
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Figur 2 Egenvårdarmodellens fyra hörnpelare där barnet är i fokus (Modellen bygger på Backman m.fl. 2009) 

 

Modellens två första hörnpelare är den första kontakten och hembesöket, som figur 2 visar. 

Det är föräldrarnas uppgift att ta den första kontakten med daghemmet och detta görs 

genom att de ansöker om en dagvårdsplats. Innan barnet börjar på ett daghem väljer man 

en egenvårdare åt barnet. Egenvårdarens uppgift är att skapa trygghet för barnet på 

daghemmet och fungera som den ”trygga hamnen” där barnet kan finna tröst och omsorg, 

trygghet och energi. När egenvårdaren har blivit utvald så tar han/hon kontakt med 

föräldrarna för att boka in ett hembesök. Ibland ordnar även daghemmet ett 

informationsmöte för föräldrarna innan barnens start vid daghemmet. På så sätt får 

föräldrarna träffa deras barns egenvårdare innan hembesöket görs. Genom att göra ett 

hembesök vill man från daghemmets sida skapa en bra start för barnet och dess familj. 

Men man vill också ge egenvårdaren möjlighet att få kännedom om barnets 

utvecklingsnivå, olika behov och vanor (Backman m.fl. 2009, s.132, 142-152). Tanken är 

även att barnet och föräldrarna skall få träffa egenvårdaren i en bekant och trygg miljö före 

dem skall anlända till dagvårdsplatsen. Detta gör att tröskeln blir lägre för föräldrarna att 

kunna berätta om sina tankar och känslor om barnet och familjen för egenvårdaren. Det 

blir även lättare att diskutera om förväntningar, rädslor och eventuella önskemål. 

Vanligtvis är att besöket allt från några dagar till en till två veckor innan den egentliga 

dagvården och den så kallade mjuklandningsperioden börjar. (Kaskela & Kekkonen 2006, 

s.41) 
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Mjuklandningsperioden är en en till två veckor lång period och det är den tredje 

hörnpelaren i figur 2. Syftet med den här perioden är att barnet i lugn och ro skall få 

möjlighet att tillsammans med föräldrarna bli bekanta med dagvårdsplatsen och även lära 

känna sin egenvårdare bättre. På så sätt blir närvaron tryggare. När barnet börjar på 

daghemmet måste man komma ihåg att allting är nytt, det vill säga platsen, människorna, 

leksakerna och resten av daghemmet. Det är då viktigt att föräldrarna är med under 

”inskolningen” för att garantera att barnet får en bättre trygghetskänsla. För att barnet skall 

få en så klar och tydlig bild som möjligt av vem det är som sedan i dagvården kommer att 

bistå med denna trygghetskänsla när behovet uppstår, måste landningsperioden ske under 

egenvårdarens egna arbetspass. Under mjuklandningen börjar man med andra ord 

förbereda barnen från att bli separerade från föräldrarna. (Backman m.fl. 2009, s. 101-102, 

154) 

 

Den fjärde och sista hörnpelaren är den dagliga verksamheten. Med den dagliga 

verksamheten är målet att få barngruppen så trygg och harmonisk som möjligt. 

Egenvårdaren har här i uppgift att anpassa verksamheten efter barnens behov och 

uppmärksamma vart och ett av barnen i barngruppen. ( ibid. s. 160) 

 

 

5.4.1 Fördelar och nackdelar med egenvårdarmodellen 

 

När det gäller egenvårdarmodellens fördelar och nackdelar har det gjorts flera 

utvärderingar under den tid som modellen använts på daghemmen. En utvärdering gjordes 

i samband med projektet "Svensk utvecklingsenhet". Den omfattade både föräldrars och 

personalens åsikter och erfarenheter av egenvårdarmodellen. Den allmänna uppfattningen 

från utvärderingen var att personalen ansåg att egenvårdarrollen var tydlig, vilket medförde 

att alla i personalen och även föräldrarna visste vem som ansvarade för barnen. Det fanns 

ändå en oro över att man fokuserade för mycket på själva egenvårdaren i daghemsgruppen. 

Modellen ansågs sårbar eftersom en person har ett stort ansvar för och kunskap om det 

enskilda barnet. Personalen tyckte att samarbetet mellan daghemmet och familjen gick 

bättre och smidigare. Personalen upplevde även att man fokuserade på den gemensamma 

fostran. Föräldrarna har det största ansvaret för fostran och personalens uppgift är att vara 
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med och stöda deras tankar och principer. Personalen upplevde att egenvårdarens roll var 

speciellt viktig i arbetet med barn under tre år. (Backman m.fl. 2009, s. 179-180) 

 

I ett daghem som arbetar enligt egenvårdarmodellen är det viktigt att personalen i 

grupperna diskuterar hur de skall fördela arbetet. De måste också diskutera på vilket sätt de 

skall arbeta i barngruppen, t.ex. på vilket sätt egenvårdaren skall arbeta med resten av 

barngruppen. Alla behöver även vara engagerade för att egenvårdarna skall kunna sätta tid 

på att arbeta enligt egenvårdarmodellen i samband med hembesöken, kontakten med 

föräldrarna, planeringen och i samspelet med barnen. Detta kan ibland vara svårt att få 

igenom på grund av tidsbrist. (ibid. s. 180-181) 

 

Bra med egenvårdarmodellen är att det enskilda barnets behov uppmärksammas mera 

systematiskt. Detta leder till att barnen i gruppen blir lugnare. Genom att arbeta enligt 

modellen är det inte bara de livliga barnen som får personalens uppmärksamhet utan även 

de blyga och försiktiga barnen. Man märker även på barnen att de har en egenvårdare 

genom att de söker sig till egenvårdaren då de behöver tröst. Kontakten blir tydligare ju 

yngre barn det är. De yngre söker mer fysisk kontakt eftersom de inte kan uttrycka sig 

verbalt ännu. När egenvårdaren och barnet har fått en bra relation skapar de en viss 

kommunikation tillsammans. Egenvårdaren vet hur barnet vill bli tröstat och det behövs 

inte många ord innan barnet blir lugnare. Barnet blir lugnare bara av att det vet vad som 

kommer att hända. Genom egenvårdarmodellen är det lättare att hinna med alla barnen i 

gruppen, men detta förutsätter att alla egenvårdare är på plats.  Egenvårdare ser sina egna 

barn och det gör att alla barn blir uppmärksammade. (ibid. s. 184-185) 

 

Egenvårdarmodellen gör att barnen anpassar sig snabbare till daghemmet och 

dagvårdsstarten orsakar mindre stress hos både barn och föräldrar. Detta märks genom att 

det blir mindre gråt och föräldrarna är mera avslappnade.  

 

Genom den kontinuerliga kontakten mellan egenvårdaren, barnet och familjen kan man 

upptäcka ett barns specialbehov i ett tidigt skede. Då kan man vid behov kontakta t.ex. 

specialbarnträdgårdslärare så att föräldrarna får den hjälp och stöd som de behöver. (ibid. s. 

186-187) 
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5.4.2 Egenvårdarens uppgift 

 

Egenvårdarens uppgift är i huvudsak att skapa nära relationer till barnet och även goda 

relationer till föräldrarna. Egenvårdarens roll är extra viktigt i början när barnet söker 

förståelse och trygghet. För barn under tre år är oftast relationen till egenvårdaren speciellt 

viktig. 

 

Konkret arbetar egenvårdaren med familjen när det gäller att boka hembesök, upprätthålla 

kontakten och föra föräldrasamtal. De andra vårdarna på daghemmet hjälper förstås även 

till om det behövs och även de finns alltid där för barnen. Men det är främst egenvårdaren 

som sköter den djupare kontakten till föräldrarna. Egenvårdaren skall stöda föräldrarna i 

fostran av barnet men inte vara den så kallade primära fostraren. (Backman m.fl. 2009, s. 

123- 124)  

 

Enligt Backman m.fl. (2009, s. 38) skall egenvårdaren ha en öppen relation till föräldrarna 

och berätta om barnets utveckling och olika utmaningar som hör till utvecklingen. 

Egenvårdaren skall också vara med och dela glädjeämnen med föräldrarna. Det är 

egenvårdaren som gör hembesök och hälsar på familjen innan barnet börjar i dagvård. 

 

Egenvårdaren skall vara medveten om barnets behov och färdigheter och känna till sådant 

som barnet inte klarar av helt själv ännu men som går bra om barnet får hjälp. 

Egenvårdaren vet även vad barnet klarar av och vad barnet håller på att lära sig och vet 

därför vad man kan förvänta sig av barnet. På detta sätt hjälper egenvårdaren barnet vidare 

i utvecklingen. (ibid. s. 38-39) 

 

När det gäller anknytningssystemet finns det olika saker runt barnet som aktiverar det och 

gör att barnet söker sig till egenvårdaren. Då är det egenvårdarens främsta uppgift att se 

och acceptera att något har gjort barnet oroligt och trösta barnet tills det känns bättre för 

barnet. Egenvårdaren fungerar då som den trygga hamnen genom att ge närhet och 

beskydd åt barnet (Abrahamsen 1999, s.18).  Barnet söker sig till egenvårdaren för att 

tanka trygghet och då trygghetsbehovet är tillfredsställt kopplas anknytningssystemet oftast 

bort. Då har egenvårdaren som uppgift att hjälpa barnet att fortsätta leka och utforska 

omgivningen. Sedan skall egenvårdaren låta barnet leka och utforska ifred och bara hjälpa 

till om det behövs. Detta förutsätter att egenvårdaren är tillräckligt närvarande. Att stöda 
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barnet att bli självständigt är inte samma sak som att lämna barnet att klara sig själv. Det är 

genom att vara aktivt närvarande som man stöder små barn att bli självständiga. När 

barnen får uppmärksamhet och stöd för sina idéer upplever de sig själva som påverkare och 

blir då även starkare i sig själva. Forskning har visat att barnen slutar leka och leken blir 

osammanhängande om barnen inte ser den vuxna eller om den vuxna på annat sätt inte är 

tillräckligt närvarande. (Backman m.fl. 2009, s. 40) 

 

 

5.4.3 Egenvårdaren och den dagliga verksamheten 

 

Målet med den dagliga verksamheten är att få en så lugn och stabil barngrupp som möjligt. 

I den dagliga verksamheten är egenvårdarens uppgift att se och beakta det enskilda barnets 

behov. Viktigt är även att egenvårdaren ser till att kontakten till föräldrarna fungerar bra 

och det är egenvårdarens uppgift att prata till dem om barnet. (Snellman & Svanfors 2012, 

s.30) 

 

I de daghem som följer egenvårdarmodellen är avdelningar indelade i smågrupper. 

Grundläggande är att smågrupperna indelas enligt egenvårdaren och att de hålls i 

smågrupperna så långt som möjligt inom ramen vad gäller arbetssituation och arbetstid. 

Smågruppernas betydelse betonas mera ju yngre barn det är frågan om. Man försöker dela 

upp arbetstiden så att egenvårdaren följer med sin grupp hela dagen.(Backman m.fl. 2009, 

s. 53) 

 

Under morgonsamlingen när egenvårdaren berättar vad som skall ske under dagen kan 

han/hon med hjälp av bilder stöda barnet. Bilderna som hjälpmedel är idag bekant för de 

flesta pedagoger. De yngsta barnen kan speciellt dra nytta av bilderna. Under 

morgonsamlingen kan man också gå igenom vilka barn som är närvarande och då kan man 

använda sig av bilder på barnen och egenvårdaren och sätta ”rätt barn under rätt 

egenvårdare”. Om något av barnen/egenvårdarna är borta kan man ha en viss symbol för 

att beteckna detta. Om egenvårdaren är borta, skall föräldrarna och barnet informeras vem 

som är i stället för den personen. Detta så att alla vem som barnet kan vända sig till vid 

t.ex. konflikter, eller när barnet känner sig otryggt. Man kan även visa på förhand när 

någon skall vara ledig med hjälp av olika symboler. (ibid. s.53) 
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Efter morgonsamlingen följer oftast en lekstund och när barnet leker kan det uppstå 

situationer där barnet söker trygghet. Då kan det vara bra att ha egenvårdaren eller någon 

annan nära pedagog tillhands. Vanligt är att barnen försäkrar sig om att egenvårdaren är 

inom synhåll med jämna mellanrum. Egenvårdaren skall informera barnen när han/hon 

avlägsnar sig för att t.ex. hämta någonting. (ibid. s.54) 

 

Då ett barn inte blir förstådd kan han/hon bli lätt frustrerad. Då är det viktigt att 

egenvårdaren kan tolka barnet genom att läsa kroppsspråk och berätta åt barnet vad det 

känner, t.ex. genom att säga ”Nu verkar du vara ledsen då du inte får leka med den leksak 

du vill leka med”. Det är viktigt att egenvårdaren i sådana situationer erbjuder olika 

alternativ åt barnet. I början kan det vara bra att bara erbjuda två olika alternativ och senare 

utvidga till fler. Självkänslan stärks då barnet får erfarenheter av att få bestämma själv. 

(ibid. s.54) 

 

 

6. Sammanfattning av teoridel 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur dagvårdspersonalen arbetar med 

smågrupperna som metod och med hjälp av pedagogernas observationer få reda på hur 

barnen påverkas av detta.  

 

Det första jag har skrivit om i mitt arbete är anknytning. John Bowlby (1907-1990) är den 

som kallas anknytningsteorins upphovsman och var utbildad psykoanalytiker. Han beskrev 

anknytningen som något som betonar betydelsen av något mindre som hänger ihop med 

något större och kan indelas i trygg och otrygg anknytning. Anknytningen under de första 

levnadsåren utgör grunden för resten av livet. De första anknytningsrelationerna är oftast 

föräldrarna men kan även i vissa fall vara mor- och far föräldrarna, någon annan 

vårdnadshavare eller dagvårdpersonalen. 

 

Gällande dagvårdspersonalen och själva dagvården styrs de av Finlands lag och Grunderna 

för planen för småbarnsfostran. Grunderna för planen för småbarnsfostran verkar i 
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Finland på en nationell nivå och vill skapa förutsättningar för att kvaliteten i daghemmen 

skall utvecklas till det bättre. Detta styrdokument gör även att alla barn i Finland får 

samma småbarnsfostran. I Finlands lag beskrivs olika dagvårdsformer och rättigheter. 

Lagen gör att vi med säkerhet kan konstatera att alla barn får samma behandling och 

samma rättigheter när det gäller barndagvården. 

 

Pedagogerna har en stor roll i barnens uppväxt. Pedagogerna skall ge trygghet och vara 

modeller för barnen. Pedagogerna skall finnas till för barnen och stöda föräldrarna i deras 

uppfostran av barnen. För barn som lever i otrygga hemförhållanden är pedagogernas 

betydelse ännu större eftersom i dessa fall kan pedagogerna och daghemmet i sig vara 

barnens enda trygga bas. 

 

I daghemmen idag har barnen allt mer börjat bli indelade i smågrupper. I smågrupperna får 

alla barn möjlighet att synas och yttra sig. Detta gör att även de blyga barnen vågar stiga 

fram. Atmosfären blir mera avslappnad och positiv i smågrupperna än då alla barn är 

samlade på ett ställe i en stor grupp. Men för att en grupp skall fungera måste barnen veta 

vem som ingår i gruppen. Det måste finnas en ”vi-känsla” och helst borde det finnas en tid 

på dagen då alla barnen i en viss grupp är samlade på ett ställe. Samspelet mellan barnen är 

viktigt och i varje grupp har varje barn en egen roll. Som pedagog måste man vara 

uppmärksam när det gäller rollfördelningen och kunna ingripa om så behövs. I 

smågrupperna är Start och Stegvis ett bra material som man kan använda sig av. 

 

Egenvårdarmodellen är en metod som är helt anpassad till smågrupperna och klassas som 

ett verktyg för en trygg och trivsam dagvård. Modellen grundar sig på bland annat teorier 

om barnets anknytning och temperament. Denna modell består även av ett gemensamt 

fostringsansvar som förvekligas genom ett samarbete mellan daghemspersonalen och 

föräldrarna. 

 

 

 

 

 



29 
 

7. Metod och tillvägagångssätt 

 

Syftet med min undersökning är att ta reda på hur dagvårdspersonalen arbetar med 

smågrupperna som metod och med hjälp av pedagogernas observationer få reda på hur 

barnen påverkas av detta. I detta kapitel kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt och 

varför jag har valt den metod som jag gjorde. I detta kapitel kommer även valet av 

respondenterna förklaras och hur kontakten till dem sköttes. Jag kommer även att redogöra 

för hur själva undersökningen genomfördes. 

 

 

7.1  Val av metod 

 

Som metod användes en kvalitativ forskningsmetod i form av intervjuer. Jag använder mig 

av intervjuer för att på så sätt få ett mer personligt och mera heltäckande svar än om jag 

skulle ha använt mig av någon kvantitativ metod. Detta eftersom att människor överlag har 

lättare att uttrycka sig verbalt än skriftligt.  

 

Med denna undersökning ville jag få en så djup förståelse som möjligt av hur 

smågruppsmetoden används och hur användningen av metoden påverkar barnen. Ifall 

undersökningen skulle ha skett genom en kvantitativ metod skulle jag ha skickat ut enkäter 

och då skulle svaren kanske vara kortare och mer begränsande än vad de nu är. Det skulle 

även ha varit svårt för mig att ställa frågorna på ett sådant sätt så att svaren skulle ha blivit 

så heltäckande som jag ville ha dem. Genom att intervjua mina respondenter själv kan jag 

få mera djupgående och personliga svar. Jag har även möjlighet att ställa följdfrågor och ge 

kommentarer som kan berika arbetet. Genom en kvalitativ undersökning kan jag också 

koncentrera mig mer på ett ämne som just den respondenten verkar ha mer intresse eller 

erfarenhet inom. Med andra ord kommer jag med en kvalitativ metod närmare den 

forskning jag grundar mitt arbete på än om jag skulle ha använt mig av en kvantitativ 

metod.  

.  
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7.2  Val av respondenter 

 

Jag valde själv ut respondenterna utgående från daghemmens arbetsmetod. Respondenterna 

är tre pedagoger varav en är från ett daghem som arbetar helt enligt egenvårdarmodellen, 

en arbetar med smågrupper men följer inte egenvårdarmodellen och en arbetar på ett 

daghem som är tveksam mot smågruppsmetoden. Daghemmen och respondenterna som 

valdes kommer även ha olika lång erfarenhet inom smågruppsarbetet. I och med att jag 

väljer ut respondenterna själv och bara intervjuar tre personer kan jag inte utföra någon 

statistisk utvärdering men jag hoppas att resultatet ger en så bred bild av 

smågruppsmetoden som möjligt.  

 

 

7.3  Datainsamling och datasekretess 

 

När formuleringen av intervjufrågorna var färdiga gjorde jag en provintervju för att se hur 

jag själv klarade av rollen som intervjuare och om mina frågor blev förstådda. Jag ville 

även med provintervjun se om jag fick det svar på det jag ville och hur länge varje intervju 

ungefär skulle ta. Men detta visade sig inte vara till någon större nytta eftersom intervjuns 

längd och svarsvinklingar ändå varierade mycket bland respondenterna. Jag ångrar ändå 

inte att jag gjorde provintervjun för den gjorde att jag blev säkrare på mig själv och kunde 

lättare ställa följdfrågor och diskutera senare i de riktiga intervjuerna. 

 

När daghemmen och respondenterna hade valts och jag var beredd att göra intervjuerna 

ringde jag respondenterna och berättade om min undersökning. Jag förklarade syftet med 

mitt lärdomsprov och även vad jag ville ta reda på med hjälp av intervjuer. Respondenterna 

fick själva bestämma en tid för intervjun som bäst passade deras arbetsschema. Jag bad att 

få deras e-postadresser så att frågeformulären kunde skickas ut på förhand och på så sätt 

kunde respondenterna i förväg gå igenom frågorna. Jag frågade även lov redan per telefon 

om jag fick spela in intervjuerna. Allt detta för att intervjuerna skulle vara så behagliga 

som möjligt för respondenterna. 

 

Alla intervjuer skedde ostört och i ett avskilt rum. Jag valde att spela in intervjuerna för att 

jag sedan skulle kunna transkribera dem och se vad som ordagrant sagts. Ändå är 
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respondenterna helt anonyma i undersökningen och svaren har behandlats konfidentiellt. 

Resultaten presenteras även så att ingen läsare kan identifiera den som har svarat. Någon 

av respondenterna pratade dialekt men jag valde att transkribera det till standardsvenska 

eftersom att det då inte går att koppla ihop dialekten med en ort. När jag hade skrivit ner 

intervjuerna raderades själva inspelningarna och analyserna gjordes från texten jag skrivit 

Jag berättade åt respondenterna om detta förlopp redan när de kontaktades första gången så 

att de sedan tryggt kunde svara på frågorna under intervjuerna.  

 

Jag jämförde intervjuerna med varandra för att hitta likheter och olikheter. Jag jämförde 

även intervjuerna med min teori för att se om de stämmer överens eller motsäger varandra. 

Mera om detta i nästa kapitel. 

 

 

8. Resultatredovisning 

 

I detta kapitel kommer jag att redovisa mina resultat genom att beskriva och citerar de svar 

jag fått i intervjuerna. Bland respondenterna finns en barnskötare, barnträdgårdslärare och 

föreståndare. Respondenterna har olika lång arbetserfarenhet och det rör sig mellan fem 

och trettio års erfarenhet. Jag valde att inte rikta in mig på en viss yrkesgrupp eftersom jag 

ansåg att då det gäller smågruppsarbete är alla parterna lika mycket involverade. 

 

Jag kommer bland annat även att återkomma till anknytningsteorin, betydelsen av 

gruppernas storlek och Grunderna för planen för småbarnsfostran. 

 

 

 

8.1  Smågruppsmetoden i praktiken 

 

I mina intervjufrågor (se bilaga) fanns en fråga om hur de på daghemmen arbetar med 

smågruppsmetoden. Med denna fråga ville jag se hur de i praktiken genomför metoden och 

hur ofta och länge på dagarna de använder sig av den. Två av daghemmen hade alltid 

barnen indelade i samma grupper med samma pedagoger, medan det tredje daghemmet 
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delade in barnen olika med tanke på vad som skulle göras i gruppen. Gruppindelningen 

grundade sig oftast på barnens ålder. Storleken på grupperna varierade mellan fyra och tio 

barn per grupp. Att gruppstorlekarna varierade var inte till någon förvåning för mig 

eftersom det även i teoridelen uppkom olikheter gällande detta. Vehkalahti (2008) ansåg 

att en grupp skall bestå av två till fem barn medan Karlsson (1988) ansåg att en grupp skall 

bestå av fem till åtta barn. Några verkliga regler för hur många barn som skall ingå i en 

grupp finns inte. Det är upp till var och en att forma gruppen så att den fungerar bäst. En 

respondent sa såhär: 

 

”Vi har delat in barnen så att de är 4-7 barn i grupperna. Man ser dem så mycket bättre 

när man bara har 4-7 barn i en grupp. Vi är ju inte här för att personalen skall prata med 

varandra utan vi är ju här för barnens skull.” 

 

I smågrupperna gör de olika pyssel, har sångstund, gör skogsutflykter, har gymnastik eller 

har någon annan verksamhet. En av respondenterna berättade att de alltid använder sig av 

Start och Stegvis medan ett annat daghem berättade att de använder sig endast lite av 

materialet från egenvårdarmodellen. Hur stor del av dagen som barnen är i smågrupperna 

varierar på de olika daghemmen, men gemensamt för alla daghemmen är att de arbetar 

inom smågrupperna på förmiddagen. Respondenterna svarade såhär: 

 

”Vi är i smågrupperna en timme på förmiddagen och efter mellanmålet så delar vi även 

upp oss och då är vi tillsammans mellan 30 min och en timme. Men resten av tiden är vi 

alla tillsammans.” 

 

”Vi har planerat in i vårt schema en vecka på förhand, det vill säga vilka dagar vi träffas 

och vad vi skall göra i smågrupperna. Vi är i smågrupperna på förmiddagen då de flesta 

är på plats.” 

 

”Som bäst så är vi kanske tre gånger per vecka i smågrupperna. Men vi delar även in de 

andra dagarna, när vi t.ex. far och gympar. Då har vi en annan typ av indelning och större 

grupper men det är ändå en delning. När vi far till skogen så far vi alla tillsammans och 

när vi har musik så kan vi också vara alla barnen samlade för då är det ju positivt att vara 

många när man sjunger.” 
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”Det varierar hur länge man är i smågrupperna. Det beror helt på vad man gör. Det kan 

vara allt från bara 20 minuter till över en timme. Det beror helt på. Vi skulle gärna vilja se 

att uppdelningen skulle ske ganska länge under dagen” 

 

 

8.2  Smågruppsmetodens påverkan på barnen 

 

Med min undersökning vill jag se hur smågruppsmetoden påverkar barnen. Jag frågade 

respondenterna om de tycker att barnens beteende har förändrats efter att de började 

använda sig av smågruppsmetoden och i så fall på vilket sätt. Gemensamt för alla 

respondenterna är att de tycker att det har blivit lugnare i gruppen. De anser även att de fått 

en bättre kontakt med barnen efter att de började använda sig av smågruppsmetoden. En 

respondent svarade även såhär: 

 

”Eftersom vi har så små barn och de kommer direkt hemifrån och de har kanske inte varit 

i något dagis förr, de kanske inte över huvudtaget varit någonstans före utan kommer först 

hit. Så för att få anknytningen, att de blir trygga, börjar lita på oss så spelar det absolut 

roll.  Eftersom vi har delat upp dem nu så har vi ju mycket färre barn och på så sätt får vi 

ju en mycket närmare kontakt med dem” 

 

Vi kan även konstatera att smågruppsmetoden är bra med tanke på barnens anknytning. Att 

barn får en god anknytning under de första levnadsåren är viktigt och utgör grunden för 

resten av livet. Ibland när det kommer barn till daghemmet som inte har en bra anknytning 

till någon av föräldrarna, kan daghemmet bli till barnets trygga plats.  

 

Alla de respondenter som jag intervjuade hade märkt att barnen trivs att vara i 

smågrupperna och att barnen även slappnar av och kan lugna ner sig: 

”Det märks att barnen vill vara i smågrupperna. De frågar ibland efter det. Barnen 

upplever att det är bättre och lugnare i en mindre grupp” 

 

”Man märker att barnen kan varva ner och ta det lugnt. Det kan vara bra att komma ifrån 

kamraterna i mellan och speciellt om det går väl livligt till då kan det vara riktigt skönt för 

barnen att komma och inte vara tvungen att bry sig och leva upp till grupptrycket.” 
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8.3  Fördelar och nackdelar med metoden 

 

En av mina frågor riktade in sig på smågruppsmetodens fördelar och nackdelar. Jag märkte 

snabbt att det fanns mycket fler fördelar än nackdelar. En fördel som alla respondenterna 

nämnde är att ljudvolymen sänks och att de hinner se alla barnen. Alla respondenter sa att 

de får snabbare och bättre kontakt med barnen när de arbetar med smågruppsmetoden.  De 

lär sig även snabbt att läsa av dem och detta gäller speciellt de yngre barnen som inte säger 

så mycket. Alla respondenterna ansåg också att allt går smidigare i en liten grupp än i en 

stor grupp. 

 

”Fördelar är nog känslan och att det blir så lätt för allihopa på något vis, lätt för 

personalen och lätt för barnen. Det är trevligt och det kan vara väldigt mysigt att sitta och 

jobba med bara några.” 

 

Alla respondenterna lyfte fram att i och med att de arbetar med smågruppsmetoden ser de 

och lägger märke till alla barnen bättre: 

 

”Tidigare kunde det vara så att ett tyst, litet, lugnt barn inte märktes på hela dagen och 

sedan när man körde hem efter dagen så började man tänka att oj har jag sett henne alls 

idag, vad har hon lekt med idag. Man har inte märkt henne eftersom hon inte tagit någon 

plats.” 

 

I och med att dagvårdspersonalen ser och lägger märke till alla barnen leder detta till att 

alla får en rättvis behandling. I Finland styrs dagvården av Grunderna för planen för 

småbarnsfostran och i den står det att alla barn skall ha rätt till samma omvårdnad och att 

man skall främja barnens inlärning och utveckling. I och med att man då arbetar med 

smågruppsmetoden följer man även bättre Grunderna för planen för småbarnsfostran.  

 

När det gäller nackdelarna med smågruppsmetoden fanns det inte många. De som kom 

fram var att smågruppsmetoden fordrar ganska mycket planering och att det ibland kan 

vara svårt att hitta en tid för det. Men när man har en planering och var och en kan se vad 
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som skall göras så fungerar det väldigt bra. En av respondenterna lyfte även fram med en 

annan nackdel: 

 

”Vi jobbar och tror på det här och vi överger det absolut inte, men ibland så skulle det 

vara roligt att få lite tips och idéer och att höra att så har vi gjort och det har fungerat för 

oss. Vi känner oss ibland lite ensamma.” 

 

Det är svårt att hitta litteratur om smågruppsmetoden. Det finns om egenvårdarmodellen 

men för de daghem som anser att egenvårdarmodellen är för svår att genomföra finns det 

inte någon litteratur som skulle visa en medelväg mellan just egenvårdarmodellen och att 

inte alls dela in barnen i smågrupper. 

 

 

8.4  Arbetsmetodens utvecklingsområden 

 

När jag gjorde intervjuerna frågade jag respondenterna om de har något som de skulle vilja 

utveckla med sitt arbetssätt. Resultatet blev att alla daghemmen hade något de ville 

utveckla i sitt arbetssätt. Ingen ansåg att de var fullärda. Någon ansåg att de bättre skulle 

behöva anpassa verksamheterna efter barnens ålder medan någon annan tyckte att de skulle 

behöva bli bättre på att dela in grupperna så att deras sammansättning skulle vara så bra 

som möjligt. Ett daghem nämnde även har att deras planering skulle behöva utvecklas. Jag 

personligen tycker att det är bra att ingen ansåg att de är fullärda för detta tyder ju på en 

vilja att utvecklas. En respondent sa: 

 

”Vi försöker hela tiden utveckla vårt system och vi ser vad som fungerar och vad som inte 

fungerar. Jag tycker nog vi har mycket att jobba med men vi är en bra bit på väg men man 

skall aldrig tänka att man är färdig utan det finns alltid mera att utveckla och tänka på. 

Jag tycker det är intressant att fundera på vad man kan göra med barnen och vad man inte 

kan göra med dem, upptäcka nya saker och det är viktigt att barnen känner att de är 

delaktiga och omvårdade på ett naturligt sätt.” 
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8.5  Sammanfattning av resultatet 

 

Smågruppsmetoden i praktiken varierar bland respondenternas daghem och det finns olika 

sätt att indela barnen i. Gruppens sammansättning kan variera i antal och det kan finnas 

olika grunder man grundar sig på när man bildar grupperna. Man kan till exempel dela in 

barnen enligt ålder, kön eller intressen. Av de daghem som jag intervjuade fanns det både 

de som alltid hade barnen i samma grupper och även de som varierade 

gruppsammansättningen efter verksamheten. 

 

Fördelarna med metoden är att ljudvolymen sänks, det blir lugnare i grupperna, trevligare 

stämning, alla barnen blir sedda och har möjlighet att yttra sig. Nackdelen är att 

smågruppsmetoden kräver mycket planering och att det ibland är svårt för pedagogerna att 

få planeringstid. Gemensamt för alla daghemmen var även att de ansåg att de ännu skulle 

kunna utveckla sitt arbetssätt. 

 

I min undersökning har det kommit fram att smågruppsmetoden är för barnens bästa. 

Daghemmen använder sig av smågruppsmetoden för att ge barnet en lugn miljö och för att 

alla barnen skall få chansen att bli sedda. En av respondenterna sa: ”Vi är ju inte här för att 

personalen skall prata med varandra utan vi är ju här för barnens skull”. Detta citat visar 

ännu tydligare på att smågruppsmetoden är för barnens bästa. I och med 

smågruppsmetoden blir alla barnen lyssnade på när de har något de vill berätta. Metoden 

hjälper även de barn som annars är tysta i en stor grupp att våga yttra sig och prata i en 

liten grupp. Smågruppsmetoden gör att inget barn blir lämnat utanför. Allt detta leder till 

att alla barnen får samma bemötande och uppfostran. Så med andra ord kan vi säga att 

barnen har det bättre i de daghem där de använder sig av smågrupper än de barn som är i 

daghem där allt görs i stora grupper och i hela avdelningar. 
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9. Avslutande diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta och diskutera resultaten av min undersökning 

samt besvara de frågor som ställdes inledningsvis. I samband med detta kommer jag även 

att kortfattat återge den mest centrala teoretiska bakgrunden. 

 

Syftet med min undersökning har varit att undersöka hur dagvårdspersonalen arbetar med 

smågruppsmetoden och med hjälp av pedagogernas observationer få reda på hur barnen 

påverkas av detta. De centrala frågeställningarna som jag har haft i mitt arbete är: Hur 

genomförs det pedagogiska arbetet rent praktiskt när man använder sig av 

smågruppsmetoden inom barndagvården, hur barnen påverkas i och med arbetsmetoden 

och på vilket sätt går det att utveckla denna metod. Resultatet blev att smågruppsmetoden 

är för barnens bästa. Daghemmen använder sig av smågruppsmetoden för att ge barnet ett 

lugn och för att alla barnen skall ha chansen att bli sedda. I och med smågruppsmetoden 

blir alla barnen uppmärksammat när de har något de vill berätta. Metoden hjälper även de 

barn som annars är tysta av sig i en stor grupp att våga yttra sig och prata i en liten grupp. 

Smågruppsmetoden gör att inget barn blir lämnat utanför. Allt detta leder till att alla barnen 

får samma bemötande och uppfostran. Hur daghemmen delar in barnen i grupperna 

varierar och det gör även antalet gånger i veckan de är i smågrupperna. 

 

För att komma fram till resultatet så inledde jag mitt lärdomsprov med att gå igenom 

anknytningen, dagvården i sig och vilka styrdokument som finns. Jag valde att göra detta 

för att lägga en grund för läsaren och för att få en förståelse över hur stort ansvar 

daghemmen och pedagogerna har i dagens samhälle. De flesta barn i Finland under sex år 

deltar i dag i någon form av dagvård. Barnen är oftast där mellan fem och sju timmar 

dagligen och detta fem dagar i veckan. Dagvården är också den första kontakten och kan 

vara den enda kontakt ut i samhället som barnet har. Dagvården blir då barnets sociala 

mötesplats. Personalen på daghemmen kommer i kontakt med både föräldrar och barn och 

vanligtvis under en längre tid. Detta ger pedagogerna goda möjligheter att upptäcka och 

även göra något när allt inte står rätt till.  Daghemmen i Finland styrs även idag långt av 

lagar och andra styrdokument och detta mer än vad jag tror att den vanliga befolkningen 

vet om.  
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När det gäller själva smågruppsarbetet hade jag väldigt svårt att hitta litteratur. Det finns 

litteratur om själva egenvårdarmodellen men jag valde redan från början att inte sätta 

tyngdpunkten på detta. Av egen erfarenhet har jag märkt att det finns många daghem som 

delar in barnen i smågrupper utan att använda sig av just egenvårdarmodellen och jag ville 

med mitt arbete belysa dem. I de här olika grupperna kan barnen samtala, berätta om egna 

händelser, läsa sagor, prata om olika teman, ha samling, pyssla, ha sångstund, gymnastik 

och så vidare. Alla barn på avdelningen behöver inte göra samma sak under samma dag 

och inte ens under samma vecka. Barnen behöver istället tid för att vara i mindre grupper 

och samtala med en vuxen och med andra barn. 

 

I smågrupper får flera barn chansen att berätta något och yttra sig. I dessa grupper kan även 

blyga barn våga komma fram med sin åsikt. Dessutom hinner pedagogen i de mindre 

grupperna lyssna bättre när barnen berättar. Allt detta i och med att barnen är färre. 

Smågrupperna kan formas utgående från t.ex. ålder, kön eller intresse. En trygg och 

fungerande grupp stöder sina medlemmar och en god och trygg gruppanda utgör grunden 

för allt arbete som sker i gruppen. Utöver den vuxnas godkännande behöver barn även 

uppmuntran och stöd från andra barn.  

 

I min undersökning har jag tre respondenter och undersökningen genomfördes genom 

kvalitativa intervjuer som alla skedde individuellt och ostört. Resultatet i undersökningen 

grundar sig på deras erfarenheter, kunskaper och åsikter. För att få ett bredare resultat 

skulle jag ha kunnat intervjua barnens föräldrar eller varit med några dagar själv på de 

olika daghemmen. Jag skulle där ha kunna se på hur barnen betedde sig och pratat med 

dem och fått ett resultat utifrån det. Jag valde att intervjua personalen eftersom jag ansåg 

att de borde veta en hel del om hur barnen påverkades av smågruppsmetoden. 

 

Resultatet jag fick hänger ihop med mitt syfte och man kan dra paralleller till min teori. 

Mycket av det som respondenterna sa finns även skrivet i min teoridel och speciellt i 

avsnittet där jag behandlade Smågruppsmetoden inom dagvården. Hur många barn som 

fanns i smågrupperna varierade mellan daghemmen men det gjorde det även i min teori där 

författare ansåg olika saker.  Smågruppsmetodens största uppgift var att ge barnen lugn och 

ro, en genuin känsla och trygghet. 

 



39 
 

Slutligen kan jag konstatera att jag är nöjd med min undersökning och jag har lärt mig nya 

saker under skrivandets gång. Jag hoppas att även ni som läser kan dra nytta av mitt arbete. 

Om någon skulle vilja göra en vidare forskning skulle man kunna se på vilka förändringar 

smågruppsmetoden har gjort för personalen och hur de påverkas av detta. 
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Bilaga 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som pedagog på ett daghem? 

2. Använder ni er av smågruppsmetoden/ egenvårdarmodellen på detta daghem? 

3. På vilket sätt arbetar ni med smågrupperna? 

4. Hur länge har ni arbetat med denna metod? 

5. Har barnens beteende ändrats efter att ni började använda er av smågruppsmetoden/ 

egenvårdarmodellen? 

6. På vilket sätt? 

7. Fördelar och nackdelar med metoden? 

8. Behöver ni ännu utveckla ert arbetssätt? 

 

 

 


