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Sammanfattning 

I dagens samhälle ser ålderssammansättningen av förskolans barngrupper olika ut. I denna 

studie behandlas fem och sexåringars perspektiv på åldersblandade barngrupper. Syftet är att 

få en förståelse för hur de äldre barnen kan uppleva att gå tillsammans med de yngre och även 

om de anser att det påverkar deras lärande inom olika områden. Den valda metoden för att 

besvara detta är kvalitativ barnintervju. Det har genomförts fyra intervjuer med barn som är 

fem till sex år gamla. Barnen gick på fyra olika förskoleavdelningar. De teoretiska 

utgångspunkterna för studien är samläran och den närmsta utvecklinszonen. 

Tidigare relevant forskning kring området har presenterats och använts tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna som underlag i förberedelser, genomförande och efterarbete av 

intervjuer. Resultatet visar att de äldre barnen både har positiva och negativa erfarenheter 

kring att gå i en åldersblandad barngrupp. De äldre har stor förståelse för de yngre barnens 

omvårdnadsbehov och hjälper gärna till för att de ska ha det bra. Närkontakt och att vara de 

yngre barnens hjälpande hand upplevs som positivt. I de äldre barnens värld upplevs de yngre 

även som jobbiga. De slåss, skriker, stör deras lek och kommunikationen är svår. Utifrån 

barnintervjuerna går det att dra slutsatsen att de äldre barnen inte upplever att de yngre barnen 

bidrar till deras lärande och utveckling, men de påverkar heller inte deras verksamhet 

negativt. 

Nyckelord: åldersblandad barngrupp, sammansättning, förskola, barnintervju, ålder 
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1 Inledning  
I de svenska förskolorna finns det idag tre vanliga sammansättningar av barngrupp. Det är 

småbarnsavdelning (1-3 år), storbarnsavdelning (4-6 år) och åldersblandad barngrupp (1-6 år). 

Ålderssammansättningen har varierat många gånger över tid, men i dagsläget försvinner allt 

fler åldersblandade barngrupper. Under min yrkesverksamhet som barnskötare har jag till 

största del arbetat inom åldersblandade barngrupper. Jag har fått en bra bild och upplevelse av 

det. I min förskollärarutbildning har jag däremot i stort sett bara kommit i kontakt med 

litteratur baserat på åldersindelade grupper. Jag har även kommit i kontakt med det under 

mina verksamförlagda utbildningar. Detta har fått mig till att fundera över vilken 

åldersammansättning som är lämpligast i förskolans verksamhet. Williams lyfter fram 

barngruppen som en viktig och stor del i barns lärande. Det är genom samspel och interaktion 

som barn utvecklas och lär (2006, s. 98). Mina funderingar har då kretsat kring om de äldre 

barnen påverkas positivt av de yngre barnen i förskolan eller om samspelet mellan en ettåring 

och fem/sexåring bara ger positiva effekter för ettåringen.  

I boken Barns samlärande av Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson presenterar de 

både fördelar och nackdelar med åldersindelat och åldersblandade barngrupper (2000, s. 87-

96). Jag har uppmärksammat en tydlig trend där förskolorna har åldersindelade barngrupper 

och det måste väl finnas en anledning till det? Som förskollärare har jag ett val i hur jag vill 

arbeta, däremot har barnen sällan möjlighet till att välja vilken sorts gruppindelning de vill 

vara i. Ett barns uppfattning är sällan likt en vuxens. Därför har jag bestämt mig för att ta reda 

på hur de äldre barnen upplever att gå i åldersblandade barngrupper och hur de anser att de 

yngre barnen påverkar deras lärande.  

 

1.1 Beskrivning av gruppsammansättningar och benämningen äldre samt 

yngre barn 

I den här studien använder jag mig av följande beskrivningar av gruppsammansättningar. Här 

beskrivs också vilka åldrar jag har kategoriserat in i benämningarna yngre samt äldre barn.  

 Åldersindelad barngrupp – en gruppindelning som består av jämngamla barn, där 

det högst är två års skillnad mellan barnen. De är oftast uppdelade i 

småbarnavdelning - ett till tre år och storbarnsavdelning – fyra till sex år. 

 Åldersblandad barngrupp - en gruppindelning som består av barn i blandade 

åldrar mellan ett till sex år. 

 Yngre barn – De barn som är mellan ett till tre år. 

 Äldre barn – Barn som är mellan fyra och sex år.  

 

2 Bakgrund 
I detta kapitel behandlar jag vad som står om förskolans gruppsammansättning utifrån olika 

styrdokument. Jag presenterar även en historisk tillbakablick för att skapa en förståelse varför 

förskolegrupperna ser ut som de gör i dag.  
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2.1 Gruppsammansättning  

Förskolan väljer själva hur de vill organisera sina barngrupper. Det finns inga konkreta råd 

utifrån förskolans styrdokument i vad som är den bästa gruppsammansättningen. Däremot 

finns det faktorer som huvudmannen ska tänka på. Huvudmannen ansvarar för att 

barngruppen har en lämplig sammansättning där alla barnen erbjuds en god lärmiljö 

(Skollagen, 2011, s. 125). I förskolans läroplan är både barngruppen och den enskilda 

individen central. Förskolan ska ge alla barn en verksamhet som är rolig, trygg och bidrar till 

deras utveckling. Utifrån förhållandet till barnets ålder ska förskolan erbjuda en väl anpassad 

dagsrytm och miljö. Lärande ska ske genom samspel mellan barn och vuxen, men också 

mellan barn och barn. Barngruppen är en viktig del i barnets lärande och utveckling (Lpfö 98, 

2016, s. 5 och 7). En av de viktigaste faktorerna för att göra en bra sammansättning av 

barngrupp enligt Skolverket, är att utgå från personalens kompetens och personaltäthet i 

relation till antal barn. Yngre barn behöver mindre barngrupper medan äldre barn kan vara i 

en något större barngrupp. Den fysiska miljön är också en faktor att förhålla sig till. Miljön 

ska vara ett bidragande hjälpmedel för pedagogerna. Den måste både vara säker, pedagogisk 

och anpassad till alla i barngruppen (Skolverket, 2017, s. 16-17).   

 

2.2 Historisk tillbakablick 

Det går att se en pendelrörelse i förskolans historia när det gäller sammansättningen av 

barngrupp. Barnkrubborna som ägde rum runt 1800-talet till 1900-talet hade en verksamhet 

som var till för barn mellan ett till sju år gamla. Bara tjugo år senare blev barngrupperna allt 

mer åldershomogent indelade. Det berodde på utvecklingspsykologin (Sundell, 1995, s. 12). 

Forskarna Gesell och Buhlers har haft stor påverkan på svensk förskola. De använde sig av 

principer kring mognadens betydelse och barnobservationer för att komma fram till att barn 

fungerar och utvecklas bäst med jämnåriga barn. Gresell ansåg att det var först vid fyra års 

ålder som barnet var socialt moget för att få ut någonting av barngruppen (Sundell, 1995, s. 

15). Det gjordes en hel del liknande forskning kring området av bland annat Anna Freud. Det 

ansågs att det bästa för barnet var om barngruppens indelning utgick från barnens ålder, på 

grund av barns utvecklingsnivå. Utifrån principen ”lika barn lär och utvecklas bäst” blev 

barngrupperna indelade i fyra åldershomogena grupper. Det var spädbarn (0-1 ½ år), koltbarn 

(1 ½ - 3 år), mellanbarn (3-5år) och stora barn (5-7år) (Familjestödsutredningen, 1981, s. 234- 

235).  

I och med barnstugeutredningens arbete på 1960-talet började det uppmärksammas att barn i 

olika åldrar kunde ha positiv påverkan på varandra. Det gällde framförallt barn mellan tre till 

sju år. Det infördes två olika sammansättningar av barngrupper. Det var småbarnsgrupp, där 

det ingick barn under tre år och traditionell syskongrupp, som var barn mellan tre till sju år 

(Sundell, 1995, s. 12). De ansåg att barn under tre år behövde mer vuxenkontakt och 

omvårdnad, medan de äldre barnen kunde få ut mycket av varandra. Exempel på positiva 

effekter var att alla barn kunde hitta någon kompis i samma utvecklingsnivå. Det fanns också 

möjlighet att träffa barn i andra åldrar som ansågs var viktigt för barn utan syskon 

(Familjestödsutredningen, 1981, s. 236).  
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Barnstugeutredningens tankar låg till grund för att familjestödsutredningen år 1981 skulle 

komma med nya rekommendationer kring att ha åldersblandade barngrupper. Där ingick det 

barn mellan ett och sju år (Sundell, 1995, s. 12). Trots att det saknades vetenskaplig forskning 

fanns många idéer om den nya gruppkonstruktionens fördelar. Åldersblandningen skulle 

påverka barns utveckling positivt genom att de yngre kunde lära sig av de äldre. De äldre fick 

lära sig ta ansvar och visa hänsyn i naturliga sammanhang och den fysiska miljön blev mer 

varierad då den var tvungen att vara anpassad för både yngre och äldre barn 

(Familjestödsutredningen, 1981, s. 237). Det gjordes ett antal intervjuer med personal och 

föräldrar för att undersöka den nya gruppsammansättningen. De flesta var positiva och såg 

bara fördelar (Familjestödsutredningen, 1981, s. 240-241). Då det saknades vetenskaplig 

forskning, ansåg familjeutredningen att det var viktigt att forskning och utvecklingsarbete 

genomfördes för att kunna skapa en bra pedagogisk verksamhet för alla åldrar 

(Familjestödsutredningen, 1981, s. 253). Två projekt som genomfördes var BÅS- projektet 

och NYBRO- projektet. Från en stadig ökning av åldersblandade barngrupper började antalet 

minskas i mitten av 1980-talet. Grupperna omvandlades istället till småbarnsgrupper (1-3år) 

och traditionella syskongrupper (4-5 år), men även till mer åldershomogena barngrupper. Det 

fanns en geografisk påverkan på gruppsammansättningen. Landsbygdsförskolor och små 

samhällen behöll sina åldersblandade barngrupper på grund av barnbrist, medan de större 

förskolorna i städerna ändrade tillbaka till åldersindelat (Sundell, 1995, s. 15).  

 

2.3 Tidigare forskning 

Eftersom det saknas forskning kring barns perspektiv på åldersblandade barngrupper har jag 

koncentrerat mig på allmän forskning som berör åldersblandade grupper. Inom detta fält 

återfinns exempelvis forskning kring förskollärares perspektiv. Jag har även med 

barndomssociologisk forskning då den forskningen grundar sig på att involvera barnen inom 

forskningen i syfte med att förbättra deras livsvillkor.  

 

2.3.1 Åldersblandade barngrupper 

Sundell anser att det finns mer nackdelar än fördelar med att barn vistas i grupper där det är 

stor ålderspridning. Enligt Sundell gynnas alla parter om barngrupperna är ålderindelade. De 

som förlorar mest på att vara i blandade barngrupper är de äldre barnen. Deras verksamhet 

blir påverkad negativt av de yngre. De upplever också ofta verksamheten som tråkig, då allt 

upprepas år efter år. Det blir lätt att aktiviteter som utförs i helgrupp är för enkla och 

stimulerar därför inte de äldre barnens utveckling. Ett exempel är helgruppssamlingen där det 

ofta förekommer enkla sånger och räkneramsor som är anpassade för att alla ska kunna vara 

med och delta (Sundell, 1995, s. 115 och 124-125).  

Sundells antaganden om de negativa följderna av blandade barngrupper är baserade på olika 

forskningsprojekt som framförallt kom efter familjestödsutredningens antagande om de 

positiva effekterna av åldersspridningen. BÅS – projektet (barns åldersmässiga 

sammansättningar) som ägde rum mellan år 1987-1989 hade som syfte att utvärdera 



8  

 

åldersblandade barngrupper. Projektet var indelat i tre olika delar. Det var riksstudien, 

kommunstudien och avdelningsstudien. De ville bland annat undersöka om 

ålderssammansättningen påverkade verksamheten och barnens utveckling (Johansson, 1989, 

s. 15). Resultatet av studien blev att åldersblandade grupper inte hade den positiva effekten på 

barnen som familjestödsutredningen ansåg. Ålderspridningen i gruppen hade antingen ingen 

påverkan, eller hade oönskad effekt. Ett resultat blev bland annat att de yngre barnen 

påverkade de äldre barnens lek negativt (Johansson, 1989, s. 75). Barn föredrar lekkompisar i 

sin egen ålder. Det är ett resultat Ellis, Rogoff och Caromer har fått när de undersökte hur 

barn valde lekkompisar. Deras forskning utgick ifrån 400 barn mellan ett och tolv år. 

Resultatet blev att de flesta barnen föredrog att vara tillsammans med jämnåriga kompisar där 

det maximalt skilde två år (Sundell, 1995, s. 49). I Ellis och Gauvains forskning har de 

kommit fram till att barn inte lägger status på tidigare kunskap utan på varandras ålder. Det 

bidrar i sin tur till att barn som är nära varandra i åldrarna sammarbetar bättre och på mer lika 

villkor (Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000, s. 80).  

 I BÅS- projektet visade det sig också att verksamheten i åldersblandade barngrupper blev 

mindre pedagogisk då personalen hade otydligare målsättningar för gruppen (Johansson, 

1989, s. 75). Strax efter BÅS- projektet startades NYBRO- projektet (nya barnomsorgs 

former) som hade syfte att studera konsekvenserna av förskolans förändringar. Forskarna 

tittade på barns sociala förmågor utifrån ett flertal olika synvinklar. Resultaten visade även 

här negativa konsekvenser för barn som gick i åldersblandade barngrupper. Ett resultat var att 

ålderspridningen bidrog till att de äldre barnen fick mindre planerad verksamhet. Det 

resulterade till att barnens sociala förmågor påverkades negativt (Sundell, 1995, s. 59).  

 

2.3.2 Förskollärares perspektiv på sammansättning av barngruppen 

Pedagogerna är de som ska skapa förutsättningar för att alla barn i barngruppen har möjlighet 

till utveckling och lärande. En viktig faktor som spelar roll i hur verksamheten formas är 

pedagogernas synsätt på hur barn lär av varandra. Det är utifrån deras åsikter som sedan 

gruppindelningar utformas och miljöer blir tillgängliga för barnen (Williams, Sheridan, 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 102). 

Mycket av den nya forskning som berör ämnet barngrupp inriktar sig på barnantal och inte 

åldersammansättning. Däremot är ålder någonting som ofta förekommer i den forskning där 

de utgår från förskollärarnas perspektiv på barngruppen. Pramling Samuelsson, Williams och 

Sheridan har gjort en studie om barngruppens storlek i relation till läroplanens intentioner. En 

förskollärare i studien ansåg att det var viktigare med vilka barn som var sammansatta med 

varandra än barnantal, för att skapa en bra verksamhet. Hon tyckte att det bland annat var 

barnens ålder som hade stor betydelse av hur stor barngruppen upplevdes (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015, s. 7). Pramling Samuelsson, Williams, Sharidan och 

Hellman har gjort en kvalitativ studie där de undersökt vad förskollärare anser är en perfekt 

barngrupp. Resultatet av studien blev att förskollärare tyckte att i en väl fungerade barngrupp 

skulle det inte vara för högt barnantal och det skulle finnas en balans mellan kön, etnicitet och 

ålder. Med en balans i ålder menade förskollärarna att de ville ha ett jämt antal barn i varje 
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åldersgrupp. Majoriteten av de förskollärare som deltog i studien ansåg att det bästa var att 

arbeta så åldershomogent det bara gick. I barngrupper där det förekommer blandade åldrar 

delas barnen ofta in i tvärgrupper, som är sammansatta utifrån barnens ålder (2015, s. 443 och 

450). Det är framförallt för att ha möjlighet att möta alla barn i deras utvecklingsnivå. 

Däremot så sker indelningen av barngrupperna oftast bara under 1 till 1,5 timme varje dag 

(Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015 s. 10). Pramling Samuelsson, Williams, 

Sharidan och Hellman tror att förskollärarnas negativa åsikter om ålderspridningen i 

barngruppen kan bero på att det har blivit högre krav på att den svenska förskolan ska vara 

inlärningsorienterad (2015, s. 451). I arbete med läroplanen anser förskollärare att 

åldersblandad sammansättning blir ett hinder. De tycker att det är svårt att skapa en 

verksamhet som passar alla barn. Stora ålderskillnader kräver mycket planering och det blir 

lätt att läroplanens strävansmål blir ytligt berörda (Pramling Samuelsson, Williams & 

Sheridan, 2015 s. 8). De barn som förskollärarna anser påverkas mest negativt är de äldre 

barnen. De yngre barnen tar mycket plats i gruppen och är i ständigt behov av omsorg och 

närvarande pedagoger. De äldre barnens intressen och möjligheter blir på bekostnad av det. 

Aktiviteter där det behöver vara god personaltäthet väljs bort då det inte finns möjlighet till att 

ta bort personalen från de yngsta barnen. Exempel på påverkade aktiviteter är bland annat 

experiment, utflykter och läsning, som är specifikt inriktad till äldre barn (Pramling 

Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015 s. 8 och 10). Alla förskollärare var inte negativa till 

de åldersblandade barngrupperna. Det fanns även ett antal som såg fördelar med att ha stor 

ålderspridning. De såg positiva fördelar som att barn lär sig mycket av varandra och att 

arbetsbelastningen för personalen minskades (Pramling Samuelsson, Williams, Sheridan & 

Hellman, 2015, s. 451).  

 

2.3.3 Kamratkulturer 

Kamratkulturer är ett begrepp som kommer från den amerikanska sociologen William 

Corsaro. Enligt honom utvecklar barn kamratkulturer när de vistas tillsammans under en 

längre period. Inom barnforskning används ofta begreppet kamratkultur för att beskriva barns 

perspektiv och tolkningar av den verksamhet eller grupp de befinner sig i (Löfdahl, 2007, s. 

13). Det är viktigt att veta skillnad på barnperspektiv och ett barns perspektiv. Att ta ett 

barnperspektiv innebär att komma så nära barnens erfarenhetsvärld som det bara går. Men det 

är omöjligt för en vuxen att kunna ge en helt korrekt bild av barnets perspektiv. Ett barns 

perspektiv är barnets egna känslor, erfarenheter och uppfattning. Barnet är ett subjekt i hur de 

upplever sin livsvärld (Sommer, Pramling Samuelsson, Hundeide, 2011, s. 234). 

Corsaro har studerat barn och tagit del av barns världar för att få fram hur barn samspelar. 

Han har gjort forskning i förskolan och kommit fram till två grundläggande teman som 

förekommer inom kamratkulturer. Det första är att barnen får kontroll över sina egna liv och 

det andra att de delar kontrollen med varandra (Williams & Williams, 2001, s. 336). Enligt 

Lödfahl är ålder ofta en viktig del i barns kamratkulturer. Ålder används som en social och 

kulturell resurs när barn upprätthåller och skapar relationer. Barn använder ålder som makt för 

att exempelvis bli av med de yngre barnen i aktiviteter. När barn uttrycker sin ålder för att 

berätta hur gamla de är, bekräftar de samtidigt för varandra att de är den som är äldst som 
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bestämmer. I en barngrupp skapas tillslut en gemensam kunskap om en social ordning. Barn 

väljer ofta att leka med de som är äldre då barngruppen många gånger anser att det är de 

äldsta barnen som har högst status (2007, s. 33-35).  

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter   

I detta kapitel beskrivs vilka teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för studien. Två 

huvudsakliga begrepp är samlärande och den närmsta utvecklingszonen. 

 

2.4.1 Samlärande i förskolan 

Enligt Williams sammanfattning av olika teorier sker samlärande i barngruppen oavsett vilken 

gruppsammansättning som förekommer i förskolan. Samläran handlar om att barn lär sig av 

varandra i olika situationer oavsett vilken ålder de tillhör (2006, s. 98). Leken är en central del 

i förskolans värld. Det är ofta även där som barn möts och samspelar med varandra. Leken är 

en viktig del för att barnet ska kunna bearbeta och förstå sin omvärld. I leken tvingas barn att 

argumentera, förhandla och även ta in andra barns perspektiv. Detta bidrar i sin tur till att barn 

lär sig saker av andra barn i gruppen. I de fall där ålder och erfarenheter varierar, blir det en 

utmaning och barn utvecklas (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006, s. 52). För att lärande 

ska uppstå gäller det att barn vistas i situationer som är sociala och kulturella. Barn ska vara 

delaktiga i sitt eget lärande men det är av stor vikt vilken miljö och vilka människor som 

barnet vistas med (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006, s. 53). I en barngrupp är det 

viktigt att kunna se vad och hur barn lär sig av varandra. För att komma fram till det behöver 

pedagogerna veta var barnen befinner sig, vem barnet leker med och i vilka aktiviteter barnet 

ingår i. De sammanhang som barnet är delaktig i påverkar hur barnet formas (Williams, 2006, 

s. 32). Den kamratkultur som råder i barngruppen har också en stor del i hur barn är aktiva i 

sitt egna och andras lärande. Inom varje barngrupp finns det osynliga regler och rutiner som 

barnen följer. I barns samspel med varandra stärks dessa regler och rutiner. Det är viktigt att 

barnen är medvetna om dessa dolda koder för att de sociala sammanhangen ska fungera.  

Förskolans uppdrag är att uppmuntra samt hjälpa barnen i deras sociala relationer till 

varandra. Enligt Damon och Phelphs (1989) bidrar samspelet mellan barnen till att de får 

större förståelse för rättvisa, bättre självkänsla, större vilja till att dela omsorg samt att det 

främjar kommunikationsförmågan och utvecklar kritiskt och kreativt tänkande. Pedagogerna 

ska skapa tillfällen där barnen har möjlighet till samläran och på så sätt blir barnen medvetna 

om att de själva besitter kunskap och att de kan lära sig av andra i olika situationer (Williams 

& Williams, 2001, s. 335-336). 

Peer tutoring är ett begrepp som Damons använde sig av för att förklara när ett barn som kan 

lite mer, hjälper ett annat barn till utveckling. Grunden i begreppet ligger i Vygotskijs teorier 

om utvecklingszoner. Peer tutoring kan användas som ett arbetssätt för att skapa samlärande i 

barngruppen. I relation barn – barn är det lättare för barnet att ställa frågor och använda sina 

egna kunskaper än vad det är i lärsituationer vuxen-barn (1984, s. 338). Förutsättningarna är 

att det ena barnet kan mer än det andra och på så sätt kunna förmedla kunskapen. Det handlar 
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om yngre och äldre barn som sammarbetar eller jämngamla barn som har kommit olika långt i 

utvecklingen. Damon anser att det är bra för barn att både vara lärare och den som lär sig. När 

ett barn lär ett annat utvecklas båda barnen. Den som lär ut kunskap måste kunna 

omformulera sin kunskap för att sedan kunna lära ut och ge svar på den lärandes frågor (1984, 

s. 338). Ett annat arbetsätt är peer collaboration. Det arbetssättet handlar om att barn med 

liknande kunskapsnivå löser uppgifter och situationer som ingen av barnen har kunskap om 

sedan tidigare. Barnen sammarbetar då för att komma fram till en lösning på problemet. För 

det krävs det mycket kommunikation, vilket i sin tur leder till att barnen utvecklar nya 

tankemönster och hela tiden måste vara kritiska till sitt eget tänkande. Barn motiverar 

varandra för att tillägna sig mer kunskap som främjar deltagarnas utveckling (Williams, 

Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000, s. 55). Hur barn väljer att samspela och lära av 

varandra har även påverkar på vilken kamratkultur som råder i gruppen (Löfdahl, 2011, s. 11).  

2.4.2 Närmaste utvecklingszonen  

Den närmaste utvecklingszonen är ett begrepp som kommer från psykologen Lev Vygotskij. 

Det är en teori som har haft stor påverkan på den pedagogiska forskningen. Teorin handlar om 

att man ser på lärande som social aktivitet, där barnet lär sig med hjälp av en vuxen eller ett 

annat barn som kan lite mer (Lindqvist, 1999, s. 15). Barn lär sig genom att imitera och 

kommunicera med andra människor. Språket är en viktig del i lärandet, men innan barnet har 

det verbala språket lär de sig genom imitation (Williams, 2006, s. 41). Omgivningen runt 

barnet påverkar barnets utveckling. Det ligger stor vikt vid att barn sätts i situationer där de 

får möjlighet att utvecklas med hjälp av mer kompetenta hjälpsamma barn eller vuxna. Ett 

barns närmaste utvecklingszon är det som ett barn klarar av att göra tillsammans med någon 

som kan lite mer. Utvecklingszonen är också det som bestämmer vad barnet kommer kunna 

härnäst. Nästa dag kan det vara en verklig utvecklingszon. Detta leder i sin tur till utveckling 

av kognitiva färdigheter och barnet blir mer och mer självständigt (Lindqvist, 1999, s. 286). I 

teorin vinner båda parter på den interaktionen som uppstår mellan dem. Läraren utvecklas 

genom att de får träna på att formulera sin kunskap så att andra ska förstå. Den som lär sig får 

information genom utmaningar samt återkoppling på funderingar och frågor (Williams, 2006, 

s. 63). Vygotskij menar att man inte behöver vänta på barnets mognad utan att det är barnets 

omgivning som har stor påverkan på dess utveckling (Lindqvist, 1999, s. 270).  

 

3 Syfte och frågeställningar  
 

3.1 Syfte 

Studiens syfte är att få en förståelse för hur de äldre barnen på förskolan upplever att gå i 

åldersblandad barngrupp och hur de anser att de yngre barnen påverkar deras lärande. 
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3.2 Frågeställningar 

 Hur upplever de äldre barnen fördelar och nackdelar med att gå i åldersblandad 

barngrupp?  

 Hur upplever de äldre barnen att de lär sig av att gå i samma grupp som de yngre 

barnen? 

 Hur upplever de äldre barnen sin lärmiljö? Påverkas den av de yngre barnen? 

 Hur upplever de äldre barnen pedagogernas delaktighet? 

 

4 Metod 
I detta kapitel beskrivs studiens val av metod och etiska aspekter. Jag beskriver också hur 

genomförandet av metoden gick till, hur data bearbetades och avslutar med en 

metoddiskussion. 

 

4.1 Urval  

Genomförandet av studien har skett på en innerstadsförskola i Mellansverige. Förskolan 

består av fyra avdelningar där samtliga har åldersblandade barngrupper. Varje barngrupp har 

ett barnantal på tjugo barn mellan ett och sex år. Antal barn i respektive ålder framkommer i 

tabell 1. 

Tabell 1  

Avdelningar 1 år (2016) 2 år (2015) 3 år (2014) 4 år (2013) 5 år (2012) 6 år (2011) 

A 1 3 5 5 3 3 

B 0 1 3 4 12 0 

C 0 6 4 2 5 3 

D 0 5 6 4 3 2 

Tabellen visar hur många barn i de olika åldrarna som går på respektive avdelning. Barnen 

har kategoriserats utifrån deras födelseår och inte ålder i dagsläget.  

Jag valde att begränsa mig till den aktuella förskolan utifrån två olika anledningar. Den första 

anledningen var att jag redan hade en nära och god kontakt med förskolan. Jag kände 

personalen och barnen kände igen mitt ansikte. Att ha en tidigare relation till barnen anses 

som en fördel under barnintervjuer. Barn har lättare att dela med sig av sina tankar till den 

som intervjuar om de har en god kontakt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 27). 

Den andra anledningen var relaterat till tidsbrist. Eftersom god kontakt föredrogs så fanns det 

inte så stort urval av förskolor. Förutom den valda förskolan låg de andra dåligt till 

geografiskt. De negativa följderna av att bara använda en förskola är att resultatet bara 

behandlar ett fåtal barns perspektiv från en enhet. Det går därför inte att säga att det generellt 

är de äldre barnens perspektiv utan bara hur de äldre barnen kan uppleva verksamheten i 

åldersblandade barngrupper (Bell & Waters, 2016, s. 133).  
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Jag valde att begränsa mig till att intervjua femåringar och sexåringar trots att även 

fyraåringarna skulle vara aktuella i studien. Valet av begränsning är på grund av att det anses 

vara mycket enklare att intervjua en femåring eller sexåring mot en fyraåring. Enligt Trost 

beror det på att de äldre barnen kan koncentrera sig mycket längre och har även oftast ett mer 

utvecklat språk, som är en fördel för intervju (2010, s. 59). Trost anser är det är bättre att 

utföra några få intervjuer av hög kvalitet än många intervjuer. Han rekommenderar mellan 

fyra och åtta stycken. I de fall där det blir för många, är det svårt att analysera data (2010, s. 

144). Tanken var att utföra fyra intervjuer där två barn deltog vid varje intervju. Det ändrades 

sedan då det bara var sex medgivandeblanketter av trettioen som lämnades tillbaka. Det låga 

antalet godkända blanketter bidrog till att på avdelning B och D var det bara ett barn som 

deltog, medan på avdelning A och C deltog två barn vid varje intervju. Sammanlagt blev det 

fyra intervjuer där sex barn deltog. I tabell två under rubriken ”genomförande av 

barnintervju” går det att se hur lång tid varje intervju tog.  

 

4.2 Metod för datainsamling  

Metoden för denna studie är barnintervju. Intervju är den metod som används mest inom 

samhällsvetenskapen. Det som kännetecknar metoden är att det sker en muntlig 

kommunikation mellan två eller flera parter. Intervjuaren ställer frågor och förväntar sig att 

intervjupersonen svarar (Esaiasson Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 227 

och 232). Det viktiga för mig är att få fram vad barnen själva tycker om åldersblandningen i 

barngruppen, därför används barnintervju. Funderingar kring andra metodval har förekommit 

men varken enkätundersökning, observation eller textanalys är metoder som är aktuella för 

denna studie. Mitt syfte är att skapa en förståelse för vad barnen tänker och därför måste det 

användas en metod där det finns möjlighet till att finna aktuell information av mönster i 

barnens erfarenheter och upplevelser (Trost, 2010, s. 32).  

Det finns olika typer av intervjuer. Den intervjumetod som används i denna studie är 

samtalsintervjuundersökning (kvalitativ intervju) med respondentkaraktär. Anledningen är att 

i samtalsintervju ges det möjlighet till att få fram barns perspektiv, oväntade svar och även 

kunna ställa följdfrågor, vilket anses viktigt i denna studie (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Towns & Wängnerud, 2017, s. 251-252). Med responskaraktär menas att studien grundar sig 

på svarspersonernas egna tankar. Forskaren vill få fram vad varje enskild person tycker om 

det som undersöks. Det ställs därför samma frågor till alla svarspersoner (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 228). Fördelar med intervju är även att det ger 

möjlighet att ta del av barnens kroppspråk och tonläge. Genom anteckningar underlättar det 

för forskare att tolka vad barnet vill säga med sitt svar (Doverborg & Pramling Samuelsson, 

2000, s. 28). I denna studie har jag använt mig av anteckningar men jag har också spelat in 

intervjuerna. Jag använde mig av en mobiltelefon där jag hade möjlighet att både spela in ljud 

och bild. Att använda sig av inspelning i intervju är till en stor fördel i framförallt analysen av 

det insamlade materialet. I de fall där det inte används inspelning är det svårt att hinna med att 

anteckna allt barnen säger. Det kan bidra till att viktiga svarsresultat försvinner (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2000, s. 26). 
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 I denna studie har det utförts två enskilda intervjuer och två där det förekommit två barn vid 

varje intervju. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson ska intervjuaren tänka på vad hen 

vill få ut av intervjun och sedan göra sitt val om intervjun ska vara enskild eller i grupp. Ifall 

syftet är att få ut hur det enskilda barnet tänker föredras enskild intervju och ifall syftet är att 

se hur en grupp barn tänker föredras en gruppintervju. När barn intervjuas tillsammans blir det 

lätt att de påverkar varandra. De funderar kring varandras svar och det bidrar till nya frågor 

inom gruppen, vilket inte förekommer på samma sätt i enskild intervju. Fördelen med att barn 

intervjuas tillsammans är att de blir medvetna om att det finns olika sätt att tänka på och det 

kan även bidra till att barnen får ökad förståelse för frågeområdet. Viktigt att tänka på under 

grupp intervju är att alla barn ska får möjlighet till att prata och uttrycka sig. Det är inte bara 

det mest pratglada barnet som ska få göra sin röst hörd (2000, s. 29-30). Anledningen till att 

jag till en början ville intervjua barnen två och två var på grund av att jag inte ville att barnen 

skulle känna sig utsatta. Doverborg och Pramling Samuelsson har upplevt att en del 

pedagoger har samma tankar som jag hade och därför föredragit att intervjua barn tillsammans 

med en kompis eller i grupp. Deras egen åsikt kring enskilda intervjuer är inte densamma. De 

upplever att barn inte känner sig utsatta utan att barnen istället tycker att det kan vara 

spännande och roligt att gå iväg ensam med en vuxen (2000, s. 30).    

För att barn ska vilja och kunna delta är det viktigt att tänka på vad man som forskare vill få 

fram. Inom vissa områden har barn lätt att uttrycka sig, medan andra områden är betydligt 

svårare för barn att prata om. För att det ska bli en lyckad intervju underlättar det om barnen 

har en relation till området (Løkken, 1995, s. 110). Barngrupper är ett område som barnen 

ständigt har kontakt med, därför fungerar intervju som lämpligt insamlingsverktyg. Aspekter 

att tänka på i planering och genomförande av intervjuerna är att situationerna ska vara lika för 

alla barn, frågorna ska ställas på samma sätt och intervjuerna ska inte utsättas för 

slumpinflytelser. Genom att tänka på dessa punkter blir resultatet mer tillförlitligt (Trost, 

2010, s. 131). Utmärkande för samtalsintervju är att frågorna är enkla och raka. Det bidrar till 

innehållsrika svar och ett rikt material (Trost, 2010, s. 25). I barnintervjuer är det 

betydelsefullt att tänka på hur man ställer sina frågor. Intervjuaren måste förstå hur barnet 

uppfattar frågan, då det lätt kan bli missförstånd. För att undvika missförstånd och att 

resultatet inte kommer att stämma överens med verkligheten är det bra att testa sina frågor på 

olika barn innan man utför intervjun (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 31). I 

utformningen av frågor ska intervjuaren i största möjliga mån undvika ja och nej frågor, då 

den typen av frågor inte kommer åt hur barnet tänker. Man ska också undvika frågor där 

barnet kan välja att säga nej, exempelvis ”skulle du kunna berätta” eller ”vill du berätta”. Det 

är bättre att använda sig av ”berätta för mig” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 

34). Skillnaden mellan vuxenintervju och barnintervju är att vuxna kan minnas händelser och 

gå tillbaka. Barn har mycket svårare för det och det underlättar därför att ha konkreta frågor 

och använda sig av material som barnen kan relatera till (Trost, 2010, s. 60). I denna studie 

användes det bilder, böcker, ”gossedjur” och olika förskole-material för att göra det lättare för 

barnen att relatera till frågorna, se bilaga 4. Att använda sig av olika material har många 

fördelar. Det blir ofta lättare för barnet att fokusera på ett bestämt innehåll, komma ihåg 

exempelvis en bok, få barnet att relatera till egna erfarenheter och även kunna koncentrera sig. 

Att använda sig av gossedjur eller handockor hjälper barn att kunna leva sig in i situationen 
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som intervjuaren samtalar om. Bilder kan bidra till att det blir lättare att få fram hur barnen 

tänker och uppfattar något. Det intervjuaren ska tänka på är att barn lätt kan fastna i detaljer 

på bilderna och kan då behöva hjälpa barnet att koncentrera sig på det område frågarna 

handlar om (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 36).  

 

4.3 Etiska aspekter  

När jag har förberett och gjort mina barnintervjuer har jag utgått från etiska aspekter. I min 

studie har Vetenskapsrådets fyra etiska huvudkrav varit i fokus. Det är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (2002, s. 5-16).  

Informationskravet innebär att forskaren måste ge tydlig information om studien, som 

rimligen kan påverka undersökningsdeltagaren att delta. Forskaren ska också förmedla 

studiens syfte, deltagarnas uppgift, vilka villkor de har och att de har möjlighet att avbryta när 

de vill. Deltagaren ska även vara informerad om samtyckeskravet, vilket handlar om att 

deltagaren själv ska bestämma ifall hen vill delta i studien, hur länge hen vill delta och under 

vilka villkor (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7 och 9-10). För att på ett tydligt sätt förmedla 

studiens syfte, deltagarens uppgift, villkor och rättigheter har det skickats ut informationsblad 

och medgivandeblankett till vårdnadshavarna. I dokumenten stod det tydligt att de skulle 

förklara för barnet vad studien innebar och få deras godkännande till att delta (bilaga 1 och 2). 

Under intervjutillfället gick jag igenom allt ytterligare en gång för att vara säker på att barnet 

fått ta del av informationen.  

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas uppgifter ska ges konfidentialitet och 

personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. I det skrivna arbetet ska 

det inte finnas någon möjlighet till att identifiera deltagarna. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12-

13). I hela studien har det tagits hänsyn till konfidentialitetskravet då inga barn har kunnat 

identifieras. Jag har använt mig av anonymiserade namn på både barn, avdelning, personal 

och förskola. Inspelningarna av barnen och medgivandeblanketterna där barnens 

personuppgifter står, har förvarats på en plats där inga obehöriga kan ta del av dem. I hela 

studien har det även tagits hänsyn till nyttjandekravet. Det innebär att det forskaren samlar in 

bara får användas till studien. Uppgifter får inte användas till andra åtgärder eller beslut som 

påverkar den enskilda individen. Det finns däremot undantag om deltagaren har lämnat 

medgivande till det, med det har inte varit aktuellt i denna studie (Vetenskapsrådet, 2002, s. 

14). 

 

4.4 Genomförande av barnintervju 

Jag började med att kontakta enhetschefen på den aktuella förskolan via telefon och berättade 

om min studie. Hen var intresserad av att delta och kontaktade i sin tur de olika avdelningarna 

för medgivande. Jag besökte alla avdelningarna och berörd personal fick en beskrivning om 

studien och hur intervjuerna skulle gå till. Informationsbrev och medgivandeblanketter 

skickades ut till alla vårdnadshavare som hade barn födda 2011 och 2012 (bilaga 1 och 2). I 

informationsbrevet framgick det all information som vårdnadshavarna behövde veta för att 
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göra ett beslut om godkännande för sitt barns medverkan. I informationen framkom det syftet 

med studien, men inga intervjufrågor. Det var på grund av att studiens reliabilitet inte skulle 

påverkas genom att låta pedagoger eller vårdnadshavare få möjlighet att påverka barnens svar 

(Bell & Waters, 2016, s. 133).  

Doverborg och Pramling Samuelsson anser att tidpunkten för barnintervju är en viktig aspekt. 

Barnen bör inte vara trötta, hungriga eller vänta på någon speciell aktivitet. Det ska även 

finnas tillräckligt mycket tid så att inte intervjuaren blir stressad och skyndar på barnet på 

grund av att barnet exempelvis ska bli hämtat eller äta lunch (2000, s. 26). I denna studie togs 

det hänsyn till det. Tillsammans med personalen bestämdes det att intervjuerna skulle utföras 

efter barnens lunch. Beräknad tid för varje intervju var ungefär en halvtimme. Det är svårt att 

beräkna hur lång tid en barnintervju kommer att ta. Mycket beror på barnets ålder, men barnet 

kan även tröttna och vilja avbryta snabbt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 26). 

Resultateten av tiderna för intervjuerna kan ses i tabell 2.  

 Tabell 2 

Intervju på 

avdelning 

Tid i 

minuter  

A 22 

B 17 

C 23 

D 11 

Tabellen visar hur lång tid varje intervju tog på de olika avdelningarna. 

För att en barnintervju ska fungera bra och för att få barnen att vilja dela med sig av sina 

tankar, är det viktigt att få förtroende av barnen (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 

27). Jag har sedan tidigare en ytlig kontakt med alla barnen. De känner igen mitt ansikte och 

jag känner deras miljö väl. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson är det en fördel att ha 

en nära kontakt med barnen. Då jag bara kände barnen ytligt, valde jag att skapa ett förtroende 

på plats. Det gjordes genom att åka till förskolan i god tid så det fanns möjlighet till att vara 

en stund i barngrupperna innan intervjuerna började. Jag bad personalen att de skulle 

förebereda barnen inför intervjuerna, genom att berätta vilken tid och dag datainsamlingen 

skulle ske. För att undvika att barnen skulle tappa intresset och skapa en miljö för 

koncentration, valdes intervjuerna att utföras i ett ostört rum på barnens avdelning. Personalen 

informerades om var intervjuerna skulle utföras och att de inte skulle komma in under 

intervjutillfällena. Det fanns ordinarie personal i närheten så att barnen skulle känna sig 

trygga och ifall det skulle hända någonting. Dessa förberedelser har grundat sig på Doverborg 

och Pramling Samuelsson råd inför barnintervjuer (2000, s. 25 och 27). 

Innan intervjun började informerades alla barnen om sina rättigheter, vad studien handlade om 

och vad materialet skulle användas till. Detta för att skapa en bra samtalssituation och även 

förhålla intervjuerna till studiens etiska aspekter. Jag frågade barnen om de accepterade att 
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samtalet spelades in i form av ljud och bild med hjälp av en mobiltelefon. Inspelningen 

gjordes då det är svårt att hinna med att göra tillräckligt tydliga anteckningar under hela 

intervjun (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 26 och 28). Bildupptagningen gjorde 

även så att jag hade möjlighet att titta tillbaka på barnens kroppspråk i bearbetning av det 

insamlade materialet. Intervjufrågorna som användes presenteras i bilaga 3. Intervjun delades 

in i fyra olika kategorier. Varje kategori är relaterad till en av studiens frågeställningar. 

Intervjuerna är uppbyggda av huvudfrågor och planerade följdfrågor. I kvalitativa intervjuer 

använder forskaren sig ofta av frågeområden i stället för specifikt inriktade frågor. Till 

skillnad från vuxenintervjuer kan det vara svårt för barn att prata utifrån breda frågeområden, 

därför förekommer det en blandning av övergripande och specifika frågor för att få fram de 

svar som söks till studiens resultat (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 35). Under 

intervjun har det används två ”gossedjur”. Ett litet och ett stort. Det lilla ”gossedjuret” 

representerade de yngre barnen och det stora, de äldre barnen. När frågor ställdes användes 

”gossedjuren” för att barnen skulle få något konkret att titta på och relatera till. I samtal om de 

yngre barnen togs det lilla ”gossedjuret” fram och i samtal om de äldre togs det stora 

”gossedjuret” fram. ”Gossedjuren” kunde även fungera som samtalspartner ifall barnen kände 

sig tryggare med det (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000, s. 36). Andra föremål som 

användes i studien var böcker och bilder relaterade till frågorna om de specifika aktiviteterna 

högläsning, utflykter och experiment (bilaga 4). För att undvika att barnen fokuserade på en 

specifik bild istället för det aktuella området, användes olika sorters bilder och även förklaring 

kring området. I frågorna kring material användes olika leksaker/pysselmaterial som barnen 

kände igen sedan tidigare då de finns på alla barnens avdelningar. Barnen fick sortera upp 

dem i tre kategorier. De material alla fick använda, det bara de äldre barnen fick använda och 

det som bara de yngre barnen fick använda (bilaga 4). Att använda sig av föremål som barnen 

kan relatera till anser Trost är ett bra hjälpmedel då barn ofta har svårare att tänka tillbaka på 

situationer än vad vuxna människor har (2010, s. 60-61).  

 

4.5 Databearbetning  

Efter att alla intervjuer var klara analyserades insamlad data. För att studien ska uppnå en hög 

reabilitet är det viktigt att forskaren tolkat barnens svar rätt. Studien ska kunna göras om med 

liknande förutsättningar och få liknande svar (Trost, 2010, s. 131). Intervjuinspelningarna 

genomgicks noggrant genom att avlyssnas ett flertal gånger. Intervjufrågorna var redan 

uppdelade utifrån fyra kategorier som var kopplade till frågeställningarna. De flesta av svaren 

hörde till den grupp de var indelade i. Det underlättade i arbetet med att dra kopplingar mellan 

barnens svar och studiens frågeställningar. Sammanfattningar skrevs sedan av varje kategori 

och jag strök under det viktigaste i varje sammanfattning. De mest aktuella delarna som var 

nära kopplat till studiens syfte och intervjuguide transkriberades. Efter transkriberingen strök 

jag under allt som handlade om lärande, pedagogers delaktighet, miljö och barnens upplevelse 

av att gå tillsammans med de yngre barnen. I transkriberingarna gjordes även noteringar av 

barnens kroppspråk och tonläge vilket jag sedan använde mig av när jag tolkade barnens svar. 

Enligt Løkken handlar det om att se ett helhetsintryck för att kunna tolka svaren på rätt sätt 

(1995, s. 109).  
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4.6 Metoddiskussion  

Att kvalitativ barnintervju var en lämplig metod att använda sig av konstaterades fort. Det var 

den metod som kunde ge möjlighet till att få fram barns egna tankar kring området, vilket 

även visade sig i resultatet. Att studiens ämnesområde låg nära barnen tillhands i kombination 

med att jag hade en tidigare relation till barnen var medvetna val och gav den önskade 

positiva effekten av innehållsrika svar. 

Intervjufrågorna utformades utifrån studiens frågeställningar, för att på bästa möjliga sätt 

kunna täcka upp alla viktiga delar. Jag anser att jag lyckades med det. Ja och nej frågor, samt 

frågor där barnen hade möjlighet att inte svara undveks så gått det gick, vilket resulterade till 

att samtliga barn svarade på alla frågor. I största möjliga mån försöktes intervjuerna göras så 

likvärdiga som möjligt. Frågemallen användes under hela intervjuerna men beroende på 

barnens svar ställdes det ibland lite olika följdfrågor. Tydliga konkreta frågor användes för att 

barnen lätt skulle kunna fundera och uttala sig om frågorna. Hjälpmedel som ”gossedjur”, 

bilder, böcker och olika material användes för att barnen skulle kunna relatera till någonting 

och tänka tillbaka på situationer. Jag upplevde att det var till stor hjälp för barnen under 

intervjusituationen. ”Gossedjuren” hjälpte även till att skapa en trygg och rolig 

samtalssituation vid samtliga intervjuer. Ibland märkte jag att en fråga kunde missförstås och 

då fick jag rätta till frågan så att barnet förstod den. För att undvika detta problem skulle det 

varit bra om jag hade haft möjlighet att testa mina frågor innan genomförandet av studiens 

intervjuer. Jag hade tyvärr inte den möjligheten då jag inte hade kontakt med några andra barn 

som ingick i den urvalsgrupp jag önskade för denna studie.  

Att få tillbaka medgivandeblanketterna från vårdnadshavarna var svårt och bidrog till att det 

inte kunde göras något medvetet urval av barn. För att eventuellt få tillbaka fler 

medgivandeblanketter skulle jag kunnat formulera blanketterna på det sätt att de var tvungna 

att lämna in svarsblanketten oavsett om de ville att deras barn skulle delta eller inte. En 

negativ följd av att det var få som ville delta, var att under två av intervjuerna var det bara ett 

barn som deltog medan under de andra två deltog det två barn. Detta är någonting som haft 

påverkan på studiens resultat. Jag märkte att i de intervjuer där det deltog två barn påverkades 

de mycket av varandra i både positiv och negativ bemärkelse. Svaren i dessa intervjuer blev 

mer utförliga i och med att de tog hjälp av varandra. Till skillnad från de intervjuer där det 

bara deltog ett barn kunde svaren också bli påverkade av vad det andra barnet tyckte och 

tänkte. 

Stora delar av intervjuerna var användbara i resultatet vilket jag också förväntade mig. Genom 

en noggrann analys av materialet utifrån inspelningar och anteckningar anser jag att jag har 

fått en sann bild av hur barnen upplevde sin verksamhet i skrivande stund. För att få ett ännu 

säkrare resultat skulle jag kunnat transkribera hela intervjuerna och inte bara de delar som var 

närmast kopplade till studiens frågeställningar. Anledningen till att jag inte gjorde det var på 

grund av tidsbrist. Det som är viktigt att tänka på är att det bara är fyra avdelningar som 

representeras av sex barn. Resultatet ger därför bara en ytterst liten förståelse för hur barn kan 

tänka. Det går inte att använda detta resultat för att fastlägga hur de äldre barnen upplever sin 
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verksamhet i svenska förskolor. Syftet med studien var heller inte att få en sann bild av hur 

verksamheten i åldersblandade barngrupper påverkar de äldre. Syftet var att få en förståelse 

för hur de äldre barnen kan uppleva verksamheten och det tycker jag att studien har visat. 

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas studiens resultat som bygger på analys av barnintervjuerna. Resultatet 

redovisas utifrån de fyra huvudkategorierna upplevelse, lärande, pedagogers delaktighet och 

lärmiljö som är kopplade till frågeställningarna: 

1. Hur upplever de äldre barnen fördelar och nackdelar med att gå i åldersblandad 

barngrupp?  

2. Hur upplever de äldre barnen att de lär sig av att gå i samma grupp som de yngre 

barnen? 

3. Hur upplever de äldre barnen sin lärmiljö? Påverkas den av de yngre barnen? 

4. Hur upplever de äldre barnen pedagogernas delaktighet? 

 

Barnen är anonyma i arbetet och benämns efter den bokstav som deras avdelning har fått 

tidigare i studien (A, B, C, D). I de intervjuer där det har förekommit två barn används en 

siffra bakom bokstaven (barn A1, barn A2 och så vidare). De berörda avdelningarna är A och 

C. Alla barn som har intervjuats har deltagit till resultatet i studien, däremot har de bidragit 

olika mycket. Detta beror på hur öppet det enskilda barnet har varit med att svara. Hur lång tid 

varje intervju har tagit har sammanställts i tabell 2 under rubriken ”genomförande av 

barnintervju”. Hur åldersspridningen ser ut i de olika barngrupperna går att se i tabell 1 under 

rubriken ”urval”. 

 

5.1 1.”De är så söta” – De äldre barnens upplevelser kring att vistas med de 

yngre barnen 

De yngre barnen har en speciell plats i gruppen, i både positiv och negativ bemärkelse. 

Samtliga barn visar att det finns olika kategorier i barngruppen, de som räknas som ”små” 

barn respektive ”stora” barn. När barnen berättar om positiva upplevelser relaterar de till de 

yngsta barnen (1-2 år). När de berättar om det som de upplever är jobbigt ingår även 

treåringarna i kategorin. När frågan ”Berätta för mig vad det bästa är med att gå i samma 

grupp som de yngre barnen” ställdes, visade fem av barnen glädje i att prata om de yngre. I 

samtalet hade de ett ”gulligt” kroppspråk och tonläge, som man ofta även kan se hos vuxna 

vid tal om barn eller djur. Barn C2 skrattar och säger ”De är så söta, de är så knasiga och 

ibland jagar de oss”. Det var bara barn D som inte kunde komma på några positiva sidor av att 

vara tillsammans med de yngre barnen. När frågan ställdes tänkte hen en liten stund och 

uttrycker sig sedan med ett svagt ”vet inte”. De fördelar som de övriga barnen upplevde var 

relaterat till närhet, ansvar och lekfulla situationer. Barnen tyckte att de yngre var ”gulliga” 

och att de gjorde roliga saker. Lek i form av att de blev jagade av de små, tog tre av barnen 

upp som väldigt roligt. De uppskattade även att få hjälpa till med de yngre barnen, bära och ha 
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nära kontakt i form av kramar och klappar. Barn C1 säger ”Jag tycker att det är jätte kul att 

klappa dem för de är så mjuka” och C2 avbryter med ”Hålla i små bäbisar är kul, de är så 

gulliga”. Samspelet mellan yngre och äldre barn upplevde B1 som svårt. ”De lyssnar inte på 

mig, jag säger till dem men de lyssnar inte. De vill bara ibland jaga mig, ibland vill xx bara 

leka med xx istället”. Jag uppfattade det som att kommunikationen var svår mellan parterna 

och att samspelet bara fortlöpte utifrån de yngre barnens villkor. När yngre barn valde att vara 

med andra barn var svartsjuka någonting som även kunde uppstå på avdelning C. ”Jag önskar 

att bara xx skulle gilla oss två” säger barn C2 och menar hen själv och C1.  

Att gå tillsammans med de yngre barnen ansåg de äldre även hade sina negativa sidor. I 

frågan ”Är det någonting som ni inte tycker är så bra med att gå i samma grupp som de yngre” 

svarade barnen med tydliga svar. De yngre barnen påverkade de äldre i form av att de störde 

deras lekar, slogs, sprang och skrek/grät. ”Jag tycker att det tråkigaste med småbarnen är när 

jag och xx leker kommer xx, hon älskar xx fast hon är ett litet barn och brottar ner han. Hon 

nyper han i kinderna. Det är jobbigt och det tråkigaste” säger barn C2. A2 upplever de yngre 

barnens skrik som jobbigast och säger ”De skriker jätte mycket. Jag får ont i huvudet och kan 

inte leka”. Det håller även A1 med om. Barn B upplevde att det var jobbigt att de yngre och 

äldre barnen tyckte olika saker ”De tycker olika saker som de stora barnen (…). De tycker 

man ska slåss, de stora barnen tycker inte att man ska slåss”. Barn B berättade ett antal gånger 

att hen försökte att säga till dem att sluta men att de inte lyssnade. Även här har vi ett fall där 

kommunikationen mellan barnen blir en utmaning. De yngre barnen i relation till våld i form 

av att nypas, slåss och puttas förekommer i flertalet av barnens svar under hela intervjun. Det 

är någonting som upplevs som jobbigt och det är även det som alla barn förutom barn D 

upplever som en av de tråkigaste händelserna i förskolan.  

 

5.2  2.”Vi lär oss ingenting på dagis, det är vi som lär dem” - De äldre 

förskolebarnens tankar kring deras eget lärande i relation till de yngre 

barnen 

I frågan kring vem barnen lär sig av relaterar samtliga barn till lärande i relation till 

pedagoger, rättare sagt till någon som är äldre än de själva. Barn A1, A2, C1 och C2 nämner 

samma pedagog. Barn B nämner också denna pedagog i relation till lärande men inom en 

annan fråga. Det är en barnskötare som har en tvärgrupp för alla de äldsta barnen på 

förskolan. När barnen sedan får frågan om de lär sig av något annat barn, svarar samtliga barn 

ja. De barn som barnen beskriver är i samma ålder eller ett år äldre än de själva. I frågan vad 

de lär sig, har fem av barnen konkreta svar i form av exempelvis ”solfjädrar”, ”hjula” och 

”tåg”. Jag uppfattar det som att det är områden som ett annat barn kan lite mer om. Till 

skillnad från de andra barnen relaterar B i stället till lärande i sin helhet. Hur barnen lär sig 

varierar. Barn B beskriver lärandet som en social situation där kompisens mamma först lär sig 

saker som sedan kompisen berättar för hen. Barn B säger ”xx lär mig saker som hennes 

mamma lär sig först sen berättar hon det för mig”. Barn A1 beskriver i stället att lärande sker 

genom att hen tittar på vad en kompis gör. I detta fall beskriver barnet en specifik situation 

där hen håller på att lära sig att hjula ”När vi är ute eller i Hoppis så lär xx mig att hjula, jag 
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tittar på henne och gör likadant” (Hoppis är ett rörelserum på förskolan). Att barn lär sig av 

varandra är ingenting nytt men om de äldre lär sig någonting av de yngre är svårt att fastställa 

utifrån intervjuerna. Enligt barnens perspektiv förekommer det i låg grad. Däremot anser fem 

av barnen att de yngre barnen lär sig mycket av dem (A1, A2, B, C1, C2). 

”Vi brukar lära dem, vi brukar lära dem (…). Noll åringar att stå på fötter eller stå på ben och 

vi lär dem också att leka” (barn C2). 

”Jag lär dem att man ska inte springa och slåss, men de lyssnar inte, de springer och slåss 

ändå” (barn B).   

”Jag lär att man inte ska puttas och vara snäll” (barn A2).  

I samtal om lärande mellan äldre och yngre barn kommer fyra av barnen istället in på att de 

tar hand om de yngre barnen. De tröstar, håller handen, hjälper, ”gossar” och är ”jätte snälla” 

(A1,A2,C1,C2). Lärandet mellan äldre-yngre sker genom både socialt samspel, en hjälpande 

hand och i form av att de äldre visar hur man ska göra. I tal om lärande äldre-yngre upplever 

jag att barnen ser det som någonting positivt och självklart. I frågan kring om de lär sig 

någonting av att ha hand om eller lära de andra barnen någonting svarar bara ett barn ja. Barn 

B berättar att hen lär sig genom att se på konsekvenserna av de yngre barnens handlande när 

de inte lyssnar på vad hen säger. I detta fall relaterar hen till att man gör sig illa ifall man 

springer och slåss ”Jag lär dem att man ska inte ska springa och slåss men de springer och 

slåss i alla fall. De gör sig illa och då lär jag mig att man inte ska springa och slåss för jag vill 

inte göra mig illa”. Barn C1 är tydlig med att hen inte lär sig någonting och säger ”Vi lär oss 

ingenting på dagis, det är vi som lär dem”.  

 

5.3  3.”Inga bäbisar här” – De äldre barnens tankar kring deras lärmiljö  

I de teoretiska utgångspunkterna framkommer det att lärmiljön är en viktig del i barns lärande. 

Under intervjuerna har det ställts frågor kring material och vad de olika förskolerummen 

erbjuder. Alla barnens avdelningar ser olika ut. Tabell 3 visar en sammanställning i hur 

många rum respektive avdelning har och hur många av de rummen som de äldre barnen anser 

är rum där de yngre inte får vara.  

Tabell 3 

Avdelning Antal rum på avdelningen Antal rum för äldre barn 

A 5 2 

B 5 1 

C 4 1 

D 9 3 

Tabellen visar hur många rum det finns sammanlagt på varje avdelning och hur många av de 

rummen de äldre barnen upplever som rum där de yngre inte får vara.  

Samtliga barn fick börja med att sortera olika föremål. Glitter, mini plusplus, pärla, stort 

plusplus, plastbåt och nalle och dela upp dem i tre olika kategorier. Det de yngre barnen fick 
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använda, det de äldre barnen fick använda och det båda fick använda. För bild på föremålen 

se bilaga 4. Barnen sorterade föremålen snabbt och det var ingen tvekan om vilket material 

som bara de äldre barnen fick använda sig av. I tre av intervjuerna sorterade barnen exakt 

likadant. Glittret, mini pluspluset och pärlan ansåg de att bara de äldre fick använda och det 

stora pluspluset, plastbåten och nallen fick alla använda sig av. Barn D sorterade också 

sakerna i två högar men ansåg att det stora pluspluset, plastbåten och nallen var saker som 

bara de yngre barnen fick använda. Det material som de yngre barnen inte fick använda 

förvarades enligt barnen i de rum där de yngre inte fick vara, vilket barnen tyckte var bra. 

Fem av barnen berättade att de var tvungna att fråga om de fick använda materialet. Barn D 

fick alltid använda materialet och det var placerat så att hen kunde plocka fram det själv. Värt 

att notera var att barn D gick på en avdelning som var så pass stor att de äldre barnen hade tre 

egna rum i jämförelse med de andra barnen som bara hade ett eller två rum. Materialet som 

båda eller de yngre barnen fick använda var placerat i barnens nivå och de fick när som helst 

använda sig av det. Barn B berättade däremot att man var tvungen att fråga om man fick 

använda nallen då den var placerad högt upp. När frågan kring varför den var placerad där 

svarade hen att det var på grund av att när huset byggdes så gjordes det en hylla som var högt 

upp. En följdfråga uppstod i form av varför de äldre barnens material var placerat högt upp. 

Barn B svarade då att det var för att de yngsta inte skulle nå det ”De små barnen får inte nå 

pärlan och glittret, de är för små för att använda det. De kan sätta i halsen eller hälla ut allt 

glitter på en gång”.  

På alla avdelningar fanns det rum där de yngre inte fick vara. Samtliga barn var väl medvetna 

om vilka rum de yngre barnen inte fick vara i och vilket material som de inte fick använda. 

Barn C2 var tydlig med att inga yngre barn skulle vara i ”deras” rum och uttrycker sig genom 

att säga ”Inga bäbisar här, det är förbjudet”. Jag uppfattade det som att den största 

anledningen till att de yngre barnen inte fick vara där, var för att det förekom små föremål i 

rummet som de kunde sätta i halsen ”Det är farligt för de små” säger C2 och C1 lägger till 

”Ja, de är för små. De kan äta saker”. De rum alla barnen beskrev var målarrum och bygg och 

konstruktionsrum. På avdelning B och C hade ett rum många syften. Barn D beskrev även att 

de hade ett eget lekrum som bara var till för de äldre ”De små har ett lekrum och vi har ett 

nytt lekrum, där får inte de små vara. Vi kan klä ut oss där och xx, xx, xx brukar leka hund. 

Ibland går de små barnen in där, men då hämtar vi en fröken eller knuffar ut dem”. I frågan 

varför de yngre barnen inte fick vara där svarar D ”De är för små”. På samtliga avdelningar 

var barnen tvungna att fråga om de fick gå till de rum som bara var till för de äldre barnen. 

Det fanns även vissa tillfällen på dagen där barnen inte fick vara i ”deras” rum. Exempel på 

tider de inte fick vara där var innan lunch, på morgonen och innan de blev hämtade på 

eftermiddagen. Barn D ville helst vara i de rum som var till för de äldre barnen. Övriga barn 

uppskattade alla rum oberoende på vilka som fick befinna sig där. De fanns inga tecken på att 

de valde bort rum där det förekom yngre barn. Däremot i tidigare fråga kring vad de tyckte 

var roligast i förskolan svarade barnen pärlplatta, plusplus, rita, lego och pyssla. Det är 

material som barnen berättat finns i de rum där de yngre inte får vara. De flesta barnen 

upplevde inte att de saknade någonting i sin förskolemiljö, förutom ett av barnen som sa med 

ett skratt att hen ville ha en stor swimmingpool på gården. 
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5.4  4.”Om det skulle finnas fyra fröknar skulle det vara lätt”– Barns 

perspektiv på pedagogers delaktighet  

Att barn vistas tillsammans med kompetenta och hjälpsamma vuxna är en viktig del i deras 

utveckling enligt Vygotskij. Under denna rubrik behandlas de resultat som handlar om 

pedagogernas delaktighet i barnens vardag. Alla barn visade att de uppskattade att vara 

tillsammans med pedagoger. I de fall där barnen kände att personalen inte hade tid med dem 

var det inte på grund av de yngre barnen utan de relaterade till att pedagogerna skulle gå hem 

eller ha rast. ”Efter maten brukar jag vilja mysa med xx men då har hon inte tid för att hon ska 

gå på rast” (B), ”Jag vill ibland leka med xx men xx är inte alltid här” (A1), ”Efter mellanmål 

vill jag vara i Hoppis med xx men då vill hon gå hem” (A2) (xx är olika pedagoger som 

arbetar på avdelningarna). 

I frågan var personalen befann sig under den fria leken, svarade samtliga barn att de 

framförallt var i de rum där det förekom blandade åldrar. Enligt barn A1 går personalen runt 

och håller koll så att ingen gör någonting dumt i de olika rummen. I de frågor som relaterar 

till vem de vuxna tillbringar mest tid med framkom det olika svar. Barnen på avdelning A och 

barnet på avdelning D anser att de vuxna tillbringar mer tid med de yngre barnen. 

Anledningen är att de behöver mer omsorg. Barnen tar upp specifika tillfällen som att de 

behöver hjälp när de ska äta och att personalen behöver byta blöja på de yngre. Barn D säger 

”De måste ha hjälp att äta annars kastar de maten på marken”. De yngre barnens 

omsorgsbehov är även någonting som de andra barnen tar upp, trots att de inte tycker att 

personalen tillbringar mer tid med de yngre barnen. Barn C2 tillägger också att personalen 

måste vara hos de yngre barnen för att de inte ska göra någonting dumt som exempelvis slåss. 

Barn C1 fortsätter meningen med ”om det skulle finnas fyra fröknar skulle det vara lätt, då 

skulle xx kunna se till oss och xx och de andra se till barnen” (xx är namn på pedagoger). 

Med barnen menar hen de yngre barnen på avdelningen. Barn B anser till en början att de 

vuxna är lika mycket med de äldre och de yngre barnen men tillägger sedan ”men allra mest 

ser jag att de är med de som är lika gamla som Krocko” (Krocko är gossedjuret som användes 

i intervjuerna för att representera de äldre barnen). Barn A1 anser senare i intervjun att 

personalen är lika mycket med alla och det håller A2 med om. Samtidigt som de säger det 

berättar de att de ofta får vara själva i de rum som är till för de äldre barnen och det upplever 

båda barnen som positivt. I och med detta svar uppfattar jag det som att barnen upplever att 

personalen är lika mycket med alla, men i praktiken tillbringar de mer tid med de yngre.   

Planerade aktiviter förekom på alla avdelningar. De flesta av barnen relaterade planerad 

aktivitet till deras tvärgrupp där alla de äldsta barnen deltog. I tvärgruppen förekom det både 

planerad och fri aktivitet. Det barnen lade stor vikt vid var den sociala relationen till 

kompisarna de möter under lärtillfället. Barnen benämnde social relation i form av att de 

berättar om gemensamlek. Barn B berättade att man måste lyssna på varandra och prata med 

varandra för att komma fram till vad man ska leka, men även att det kan lösa sig så smidigt 

som att båda vill leka samma sak. ”Om båda vill leka en lek då leker man bara den leken” sa 

barn B och ryckte på axlarna. I tidigare forskning kring pedagogers perspektiv på 

åldersblandade barngrupper ansåg de att aktiviteter som behövde mycket personal ofta blev 
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lidande för de äldre barnen. Tre specifika områden som togs upp var experiment, utflykter och 

högläsning (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015 s. 8 och 10). Ett val som 

gjordes i studien var att lägga fokus på dessa områden, för att komma fram till vad barnen 

upplevde kring dem. I frågan kring högläsning framkom det att högläsning förekom på alla 

avdelningar. I frågan kring om de läste böcker med mycket eller lite text visades två olika 

slags böcker upp. En med mycket text och en med lite text (bilaga 4). Barnen upplevde att det 

fanns en stor valmöjlighet för dem att själva välja vilka böcker som skulle läsas och det 

förekom både böcker med lite och mycket text. På avdelning D läste de böcker varje dag efter 

maten medan de yngre barnen sov barn D säger ”Vi läser alltid böcker efter maten” jag 

frågade hur det valde bok och barn D svarade ” Det är ett barn som får välja bok, ibland väljer 

vi samma”. På avdelning B hade det ingen specifik tid för läsning men vid önskemål förekom 

det dagligen. Experiment var ett ämne som inte förekom i samma bredd som högläsning. Det 

fanns ett intresse för experiment och barnen relaterade till olika experiment, men i förhållande 

till vad de ville göra och vad de sett på tv. På avdelning B förekom det experiment, men min 

uppfattning utifrån barnets tveksamma svar förekom det väldigt sällan. Efter lång betänketid 

och en berättelse om ett födelsedagskalas säger barn B ”En gång på xx födelsedag gjorde vi 

det på samlingen”. Barn B fortsatte sedan ett berätta om ett vattenexperiment. Utflykter var 

däremot någonting som förekom minst en gång i veckan på samtliga avdelningar. I utflykter 

räknades längre utflykter som man behövde åka med kollektivtrafik till och även kortare 

utflykter som närliggande parker. Det var de korta utflykterna som förekom en eller flera 

gånger i veckan. Utflykter sågs som någonting positivt som barnen gärna ville delta i. Det var 

framförallt de äldre barnen som gick på utflykter men det förekom också i helgrupp och att 

bara de yngre barnen gick iväg. 

 

5.5 Sammanfattning av resultat   

De resultat som framkom utifrån intervjuerna var att de äldre barnen i förskolan visat både 

positiva och negativa upplevelser av att gå tillsammans med de yngre. De äldre har förståelse 

för de yngre barnens behov av tillsyn och omvårdnad. Hur barnen upplever pedagogers 

delaktighet varierar mellan avdelningarna. Inget barn visar att de upplever svartsjuka 

gentemot de yngre barnen och dess relation till pedagoger. De flesta barnen uppskattade att 

vara tillsammans med och bidra till de yngre barnens utveckling. De lär de yngre barnen 

moral och regler i verksamheten. De äldre barnen upplever att de framförallt lär sig av 

pedagoger eller barn som är lika gamla eller äldre än de själva. De lär sig genom socialt 

samspel och imitation.  

Det de äldre barnen upplever som negativt, är att de yngre barnen är livliga. De springer, 

slåss, puttas, gråter och skriker. De störde även deras lek och kommunikationen med de yngre 

upplevdes som svår. I frågor kring miljön var de äldre väl medvetna kring vilka regler som 

förekom på de olika avdelningarna och det var även det som presenterades i barnens svar. Det 

fanns rum där de äldre bara fick vara och material som bara de äldre fick använda. Dessa rum 

uppskattades, men det gjorde även de rum som var till för alla åldrar. Materialet som var till 

för de äldre var oftast mer otillgängligt i jämförelse med det som alla fick använda. På alla 

avdelningar förekom det planerade aktiviteter. Samtliga barn lade stor vikt vid en tvärgrupp 
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där alla de äldre barnen deltog. Högläsning förekom dagligen i verksamheten och utflykter 

minst en gång i veckan. Experiment var däremot någonting som förekom i liten utsträckning.  

 

6 Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat. Jag har delat in diskussionen utifrån de fyra tidigare 

kategorierna som nämndes under rubriken ”resultat och analys”. Resultatdiskussionen 

sammanfattas sedan i en kort slutsats. 

 

6.1 Upplevelser  

Enligt skollagen ska barngruppen vara sammansatt på ett lämpligt sätt, så att den bidrar till att 

alla barn får en bra lärmiljö (Skollagen, 2011, s. 125). Förskolan som intervjuerna grundar sig 

på anser att en åldersblandad barngrupp är en lämplig sammansättning. Utifrån barnens 

perspektiv finns det olika uppfattningar om det. De flesta av barnen kan se både positiva och 

negativa upplevelser med att vistas med de yngre. Att ta hand om och visa omsorg mot de 

yngre barnen upplevs som positivt. Det är även det som familjestödsutredningen år 1981 

ansåg skulle ge positiva effekter för de äldre, när det infördes åldersblandade barngrupper 

(1981, s. 237). Det finns tyvärr ingen forskning som tyder på att de yngre bidrar till några 

positiva effekter för de äldre. I Williams och Willimams forskning tar de däremot upp vikten 

av att barn är i sociala relationer och att det leder till att barn lär sig visa omsorg till varandra 

(2001, s. 335-336). 

Enligt Johansson påverkar de yngre de äldre barnens lek negativt (1989, s. 75). Det är resultat 

som stämmer överens med denna studies resultat. Att de yngre barnen störde de äldres lek 

ansågs som jobbigt. Samtidigt uppskattade en del av barnen att leka tillsammans med de 

yngre, fast bara i en begränsad utsträckning. Johansson och Pramling Samuelsson anser att i 

lek förekommer det argumentationer, förhandlade och att barnen måste förstå varandras 

perspektiv (2006, s. 53). Dessa tre aspekter upplever de äldre barnen att de yngre har svårt 

med. Kommunikationen upplevs som svår och att samspel bara sker utifrån de yngre barnens 

vilja. Yngre barn har oftast inte samma verbala språk som äldre och enligt mig kan det vara 

det som påverkar samspelet mellan barnen. De äldre upplevde att de yngre slogs och skrek. 

Det kan vara ett sätt för de yngre att sätta gränser i jämförelse med de äldre, som har 

möjlighet till ett mer utvecklat verbalt språk. Det kan också handla om att de yngre barnen 

inte har förstått gruppens oskrivna regler och rutiner som deltagarna måste ha förståelse för i 

sociala situationer (Williams & Williams, 2001, s. 336). Utifrån denna synvinkel har jag en 

förståelse för att de äldre kan uppleva de yngre barnen som jobbiga. 

 

6.2 Lärande  

I studiens resultat visas det tydligt att de äldre barnen relaterar sitt lärande till personer som är 

äldre eller lika gamla som sig själva och inte till de yngre barnen. Detta kan bero på att barnen 

värderar och lägger status på ålder istället för kunskap (Lödfahl, 2014, s. 33-35). Kunskapen 
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förmedlas genom sociala situationer eller genom imitation av någon som kan lite mer. 

Barnens tankar kring sitt lärande kan delvis kopplas till Vygotskijs teori om den närmsta 

utvecklingszonen (Lindqvist, 1999, s. 15). Att de yngre barnen lär sig på ett liknande sätt men 

att de själva agerar som medhjälpare, är en självklarhet för de flesta av barnen. Däremot 

upplever inte barnen att deras bidrag till de yngres utveckling har positiv påverkan på deras 

eget lärande. Det stämmer inte överens med Vygotskijs teori där han anser att båda parter 

gynnas av den sociala situationen (Williams, 2006, s. 63). Jag har förståelse för att det kan 

vara svårt för barn att ha uppfattning om vad de lär sig av att lära ut till andra barn. Utifrån ett 

barns perspektiv lär det sig i stort sett ingenting, men utifrån deras svar går det att koppla att 

äldre och yngre samlär med varandra. Barnen på avdelningarna vistades tillsammans i många 

olika sociala situationer. Både lek och argumentationer för regler och moral togs upp vid ett 

flertal tillfällen under intervjuerna. Barnen visade även att de i hög grad kunde ta in de yngre 

barnens perspektiv. Johansson och Pramling Samuelsson påstår att dessa aspekter bidrar till 

att lärande sker mellan båda parter. Att ålder samt erfarenhet varierar anser de bara är positivt 

då det bidrar till utmaning för barnen, som i sin tur leder till utveckling (2006, s. 52). Jag 

upplevde inte att peer collabration förekom som arbetsätt i samma grad som peer tutoring 

gjorde. Anledningen till detta resultat kan bero på att studien och intervjufrågorna var mer 

inriktade till att få svar på om äldre barn lär sig av de yngre. Då ålderspridningen var så pass 

stor var det även störst chans att fem och sexåringarna hade mer kunskaper än ett till 

tvååringar inom de flesta områden. Det leder till att lärande utifrån arbetssättet peer tutoring 

framkommer i högre grad än peer collabration utifrån intervjuernas resultat. 

Barnen valde framförallt att umgås med barn som låg nära i ålder. Det är ett liknande resultat i 

jämförelse med det som presenteras i tidigare forskning (Sundell, 1995, s. 49). Vilka barnen 

valde att umgås med och vilka de lärde sig någonting av var inte alltid relaterat till varandra, 

vilket jag upplevde som intressant. Att de äldsta barnen på förskolan hade en status position 

visades tydligt och det var även de barnen som nämndes i relation till lärande mellan barn-

barn. Att barn anser att ålder är viktigare än kunskap framkom i Ellis och Gauvains forskning 

(Williams, Sheridan, Pramling Samuelsson, 2000, s. 80) och i Lödfahls bok om 

kamratkulturer (2014, s. 33-35). Att ålder har en stor betydelse för barn kommer fram även i 

denna studie, vilket visar att barnens tankar kring lärande inte stämmer överens med 

Vygotskijs teori om att ålder inte spelar någon roll (Lindqvist, 1999, s. 270). Det är viktigt att 

tänka på att Vygotskijs teori inte utgår från ett barns perspektiv utan en vuxens.  

 

6.3 Miljö 

I frågor kring hur barnen upplever sin fysiska miljö kretsar många av svaren runt regler som 

finns i förskolan. Att miljön är anpassad så att den ska vara säker för alla barn framkommer 

tydligt i intervjuerna och det är samtliga äldre barn väl medvetna om och tar hänsyn till. Det 

är en självklarhet att pedagogerna måste anpassa verksamheten så att den även är säker för de 

yngre barnen, det står det också i allmänna råd om måluppfyllelse för förskolan (Skolverket, 

2017, s. 16-17). De Konsekvenserna jag kan se av att pedagogerna försöker skapa en 

verksamhet som är säker för blandade åldrar, är att de äldre barnens material inte är lika 

tillgängligt som övrigt material. Det framkommer i intervjuerna att barnen måste fråga om de 
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får gå till de rum där det bara förekommer äldre barn till skillnad från de andra rummen. Jag 

upplever det som att det är en begränsning för de äldre barnen i deras fysiska miljö. Barnen i 

intervjuerna reflekterar inte kring att det är en begränsning utan de upplever sina ”egna” rum 

som positiva och roliga, samtidigt som de även uppskattar de andra rummen. Det man får 

tänka på är att dessa barn inte har upplevt en förskolemiljö som bara är anpassad efter deras 

egen ålder. Barn D som går på en betydligt större avdelning där det förekommer tre rum som 

bara är utformade utifrån de äldre, har annorlunda svar i jämförelse med de andra. Hen 

föredrar att bara vistas i de rum som är till för de äldre. Ifall detta beror på att avdelning D ger 

större möjlighet till en bredare variation av lek i de äldres rum eller om det beror på barn D 

som person, är svårt att veta. Hen berättade i intervjun att ifall ett yngre barn kom in i rummet 

så avvisade hen det direkt. Jag tolkar det som att barn D inte vill att de yngre barnen ska vara 

med. Att hen bara ville vistas i de äldre barnens rum kan även vara ett sätt för barn D att 

skydda sitt interaktionsutrymme och ha kontroll över sin egen situation (Williams & 

Williams, 2001, s. 336). 

Utifrån intervjuerna framkommer det att personalen vistas mindre i de äldre barnens rum. Ett 

av barnen upplever att de blir ”tilltittade” men att det inte alltid förekommer någon som 

ständigt är delaktig i det som händer i rummet. Mina tankar kretsar kring om en förskolemiljö 

som är utformad för åldersblandad barngrupp verkligen når upp till Skolverkets råd om att 

miljön ska vara anpassad för alla barns säkerhet och bidra till utveckling (2017, s. 16-17). 

Williams anser att det är viktigt att pedagogerna vet vem barnen är med, var de är och vad de 

gör för att kunna se vad barnen lär sig av varandra (2006, s. 32). Min fråga är då om 

pedagogerna vet vad som händer i rummen om barnen bara upplever att de blir ”tilltittade”?  

 

6.4 Pedagogers delaktighet  

I förskolans läroplan står det att pedagogerna ska skapa en verksamhet där alla barn får 

möjlighet till samspel med vuxna (Lpfö 98, 2016, s. 7). I tidigare forskning framkommer det 

att de yngre barnens behov har negativ påverkan på hur mycket tid de äldre barnen får 

tillsammans med pedagoger (Pramling Samuelsson, Williams & Sheridan, 2015, s. 8). En del 

av barnen i studien upplever att de yngre får mer tid medan andra tycker att de äldre får mer 

eller lika mycket tid som de yngre. Utifrån barnens svar på var pedagogerna befinner sig lutar 

det mot att de tillbringar mer tid med yngre barn, men att det inte är någonting som de äldre 

reflekterar kring. Det barnen upplever att pedagogerna gör med de yngre är relaterat till 

omsorg, medan det som de gör med dem själva är relaterat till lärande i form av lek och 

aktiviteter. I resultatet framkommer det att de äldre barnen upplever de yngre barnens 

omsorgsbehov som självklart. Brist på pedagogers delaktighet relaterar barnen till personalens 

raster och arbetstider. Det finns inget som tyder på att de upplever en brist på pedagogers 

uppmärksamhet i relation av de yngre barnens omsorgsbehov, vilket förskollärarna i Pramling 

Samuelsson, Williams och Sheridan studie gjorde (2015, s. 8 och 10).  

Att de äldre barnens planerade aktiviteter skulle påverkas på grund av de yngre är ingenting 

som barnen upplever i intervjuerna. Det framkommer heller inte att barnen upplever 

verksamheten som tråkig som Sundell påpekar i sin forskning (1995, s. 124-125). En aktivitet 
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som återkom under flera tillfällen och verkade uppskattad hos barnen var deras tvärgrupp där 

alla de äldre barnen deltog. Denna tvärgrupp bidrog till sociala situationer mellan både barn - 

barn och barn - vuxen. Den pedagog som deltog i denna tvärgrupp var även den pedagog som 

många av barnen tyckte att de lärde sig saker av. Det kan vara på grund av att just den här 

pedagogen var väldigt duktig eller att sammanhanget skapade en viss situation. I gruppen 

förekom det ingen stor ålderspridning vilket kan ge större chans till att deltagande barn har 

kommit ungefär lika långt i utvecklingen. Aktiviteterna kan därför anpassas till barnens 

utveckling och det är större chans att det berör det enskilda barnets närmsta utvecklingszon, i 

jämförelse med de aktiviteter där både ettåringar och sexåringar deltar. Att dessa tvärgrupper 

skapas är just av den anledning att kunna möta barnens utvecklingsnivå på bästa sätt anser 

Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan (2010, s. 10).  

Tre aktivitetsområden som Pramling Samuelsson, Williams och Sheridan anses påverkas 

negativt för de äldre barnen är experiment, högläsning och utflykter då det behövs mycket 

personal för dessa aktiviteter. Det stämmer inte överens med denna studies resultat (2015, s. 

10). På samtliga avdelningar förekommer det relevant högläsning och utflykter i hög grad. 

Experiment är däremot någonting som sällan förekommer. Om de har påverkan på att barnen 

går i en åldersblandad barngrupp är svårt att fastställa utifrån intervjuerna då barnen inte 

upplever att personalens delaktighet har något att göra med de yngre barnen i barngruppen.  

 

6.5 Slutsats 

En intressant slutsats i studien är att de äldre barnen inte ser de yngre barnen som ett hinder i 

verksamheten. Att verksamheten ska vara en säker plats för de yngre där de får god omsorg, 

lägger de flesta äldre barnen högre vikt vid, än att deras eget behov är i centrum. I de fall där 

de upplever att de yngre påverkar deras verksamhet är det i relation till att de direkt blir 

påverkade. Exempelvis att de yngre störde deras lek eller att de tyckte att det var jobbigt när 

de yngre skrek. Utifrån ett försök att få barns perspektiv på verksamheten har jag fått 

upplevelsen av att de äldre barnen inte har någonting emot att vistas tillsammans med de 

yngre barnen, men de upplever heller inte att de har några större bidragande positiva effekter 

för dem själva. 

  

7 Yrkesrelevans och fortsatt forskning 
I detta kapitel presenterar jag varför jag anser att denna forskning är relevant för förskollärare 

och vad jag anser kan vara intressant fortsatt forskning.  

 

7.1 Yrkesrelevans  

Studien bidrar till en förståelse för hur de äldre barnen kan tänka kring att gå tillsammans med 

de yngre barnen. I de förskolor där det förekommer åldersblandade barngrupper är det i 

högsta grad relevant att tänka kring hur sammansättningen av barn påverkar gruppen. Genom 

att vara medveten om dess fördelar och nackdelar finns det större chans till att skapa en 
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verksamhet av hög kvalité till samtliga barn. De negativa upplevelserna kan förhindras och de 

positiva kan stärkas. Att ha kunskap om barnintervju som metod anser jag är aktuellt för alla 

förskollärare, oberoende på vilket område man vill undersöka. Barnens egna perspektiv på 

verksamheten är en viktig del för att kunna skapa en verksamhet där alla trivs och utvecklas.  

 

7.2 Fortsatt forskning  

Det finns relativt lite nyare forskning kring åldersammansättningar inom alla plan. Fortsatt 

forskning utifrån denna studie skulle kunna vara att använda sig av observation, för att få fram 

en bild av hur verksamheten fungerar utifrån en annan synvinkel. I användning av metoden 

observation skulle forskaren kunna ta reda på exempelvis var pedagoger befinner sig, vilket 

material som erbjuds och vilka barnen väljer att samspela med. Att intervjua lågstadielärare 

för att undersöka om de olika åldersammansättningarna har påverkan på hur det går för 

barnen i förskoleklassen, är även någonting som skulle vara intressant att undersöka.  

Forskning utifrån barns perspektiv på åldersblandade barngrupper i förskolan har inte hittats 

vid sökningar till denna studie, därför kan forskning som berör barns perspektiv också vara 

aktuellt att fortsätta med. En fördjupning inom området och problematisera en liten del av 

studien skulle bidra till en djupare förståelse för hur de äldre barnen upplever att gå 

tillsammans med de yngre. I aktuell studie behandlas bara ett fåtal barn där samtliga bara har 

upplevt att gå i åldersblandad barngrupp. Det skulle vara intressant att intervjua ett flertal barn 

i både åldersindelade och åldersblandade barngrupper för att få båda gruppernas tankar kring 

verksamheten. Det kanske inte är de yngre barnens närvaro som påverkar att de inte arbetar 

med exempelvis experiment i förskolan? Upplever barn pedagogernas delaktighet lika mycket 

i åldersblandade som åldersindelade barngrupper?  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 - Medgivandeblankett  

 

Till vårdnadshavare för _____________________ på avdelningen _____________.  

Medgivande till deltagande i en studie. Studien, som kommer att handla om de äldre barnens 

perspektiv på åldersblandade barngrupper i förskolan, kommer att utföras inom ramen för ett 

självständigt arbete. Studien utförs av Isabelle Klockare som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid 

Uppsala universitet. 

Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie. Jag har 

tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 

intervjuas i sin förskolemiljö, samt att det kommer ske en inspelning av intervjun som 

kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 

uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 

Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt 

att deltagarna inte kan identifieras.  

Jag har informerats om att mitt barns medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas, 

både av mig och av mitt barn.  

 

Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 

 

Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 

....................................................................... 

Ort och datum    

.......................................................................  

Underskrift vårdnadshavare  

....................................................................... 

Barnets underskrift (om möjligt) Blanketten lämnas in till personalen på din avdelning senast 

den 13 /3 – 2017. 

Mvh Isabelle Klockare  
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9.2 Bilaga 2 - Informationsblankett  

 

Till vårdnadshavare för _______________________________. 

 

Information om en studie av de äldre barnens perspektiv på åldersblandade grupper i 

förskolan  

Hej! Jag, Isabelle Klockare är en lärarstudent som går sista terminen på 

förskollärarprogrammet. Jag har nyligen påbörjat ett självständigt arbete 

vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 

universitet. 

Studien handlar om sammansättning av barngrupper i förskolan. Jag har 

valt att fokusera på sammansättningar utifrån ålder med fokus på 

åldersblandad barngrupp. De vanligaste gruppsammansättningarna i 

Sverige är åldersblandade barngrupper (1-5år), småbarnsavdelningar (1-3år) och 

storbarnsavdelningar (4-5år). Det har gjorts forskning kring ämnet och det finns både för och 

nackdelar med alla gruppsindelningarna. Det jag anser saknas i forskningen är barnens 

perspektiv. Därför har jag valt att fokusera min studie på hur de äldre barnen i förskolan 

upplever att gå i åldersblandade barngrupper samt hur de upplever att de yngre barnen 

påverkar deras lärande. För att på bästa sätt kunna få ett barns perspektiv så har jag valt att 

använda mig av metoden barnintervju och har fått tillåtelse att göra det på er förskola.  

Deltagandet i studien innebär att jag kommer att intervjua ert barn på ett lustfyllt sätt under 

max trettio minuter. Intervjun kommer ske i förskolemiljö där ordinarie personal är i närheten. 

Tid kommer att diskuteras med ert barns pedagoger så att det inte påverkar barnets vanliga 

aktiviteter negativt. Jag kommer att använda en mobiltelefon, för att spela in ljud och bild av 

intervjuerna, för att sedan kunna analysera data. Datainsamlingen kommer att ske under mars 

månad. Insamlade data kommer att analyseras under innevarande termin. Data kommer att 

hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt från 

personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara borttagna.  

 

Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 

datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår. Om ni är positiva till 

deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att delta. Därefter 

undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och lämnar det till personalen på 

er avdelning. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta mig eller 

min handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  

 

Isabelle Klockare 

Tel: 070xxxxxxx  

e-post: Isabelle.Klockare.9840@student.uu.se 

Studiens handledare: Marianne Touminen   

e-post: Marianne.Tuominen@edu.uu.se 

Uppsala den 28/2 2017 
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9.3 Bilaga 3 - Intervjufrågor  
 

Barns upplevelser 

Fråga 1 – Berätta för mig vad som är roligast i förskolan. 

1a) Berätta för mig vad som är tråkigast i förskolan.  

 

Fråga 2 Berätta för mig vad som är det bästa med att gå i samma grupp som yngre barn. 

2a) Är det någonting som ni tycker inte är så bra med att gå i samma grupp som yngre barn? 

vad? 

 

Barns lärande  

Fråga 3 – Berätta för mig vem ni brukar lära er saker av på förskolan. 

3a) Finns det några barn som ni lär er saker av? Vilka? (ålder på barnen) 

3b) Berätta för mig vad ni lär er av de barnen.  

3c) Berätta för mig på vilket sätt ni lär er. Brukar ni prata med varandra? 

3d) Berätta för mig vad ni lär er av de yngre barnen. 

3e) Lär ni de yngre barnen något? Vad? 

3f) När ni lär de yngre barnen xxx. Brukar ni lära er någonting av det? Vad? 

  

Lärandemiljö  

Fråga 4– Berätta för mig vilka ni brukar leka med (ålder).  

4a) Berätta för mig i vilket rum ni brukar vara i. Vad brukar ni göra där? 

4b) Berätta för mig vilka som får vara i det rummet. Får alla barn vara i alla rum? 

 

Fråga 5- (lägger fram olika typer av leksaker och material och ber barnen sortera dem efter 

vilka barn som får använda vad. De kategorier som finns är yngre barn, äldre barn och båda).  

5a) Berätta för mig när ni får använda det material som de äldre barnen bara får använda. 

5b) Berätta för mig var materialet förvaras. Önskar ni att det var placerat på en annan plats? 

Var?   

5c) Berätta för mig om det är något ni saknar i er miljö. 

 

Pedagogers delaktighet  

Fråga 6 – Berätta för mig var xx (personal) brukar befinna sig under den frileken. 

6a) Berätta för mig vilka personalen är mest med. Er eller de yngre barnen? 

6b) Är det någoting som de gör med er som de inte gör med de yngre barnen? Vad? 

6c) Är det någoting som de gör med de yngre barnen men inte med er? Vad?  

  

Fråga 7 - Berätta för mig vad ni har för planerade aktiviteter. 

7a) (Lägger fram böcker, bild på utflykt, bild på experiment). Hur ofta har ni högläsning? 

Vilken typ av böcker brukar ni läsa? Hur ofta går ni på utflykter? Hur ofta gör ni experiment? 

7b) Känner ni att ni skulle vilja göra någonting med xx (personal) som de inte har tid med? I 

så fall varför tror ni inte att de har tid med det? 
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9.4 Bilaga 4 - Hjälpmedel till intervjuerna  

 

Bilder som visades i tal om utflykter  

 

Bilder som visades i tal om experiment 

  

Böcker som visades i tal om högläsning   

 

 

 

  

 

 

Föremål som användes i tal om barnens förskolemiljö   

 

 

 


