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Syftet med följande studie är att undersöka hur samspel och 

utvecklingsmöjligheter hos barn i olika åldrar ser ut på två förskolor med 

syskonavdelningar. Vår studie är kvalitativ och vi använder oss av intervjuer och 

observationer för att samla in data som är relevant för studien. Resultatet visar 

på att pedagogerna ser stora utvecklingsmöjligheter och väl fungerande samspel 

på syskonavdelningar samt att barnen umgås i blandade åldrar. Syskon och barn 

i blandade åldrar är hjälpsamma vid all utveckling, även vid inlärning av språk. 

Vår slutsats är att erfarenhetsutbytet på syskonavdelningarna är stort och att 

syskonavdelning är en form som är positiv för utveckling och samspel för många 

barn. 
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1. Inledning 

I en tidigare genomförd pilotstudie om gruppindelning kom vi fram till att barn gynnas 
av samspel med barn i olika åldrar och olika utvecklingsnivåer. Strandberg (2009) 
förstärker detta genom att nämna att barn just inspireras och lär sig av varandra, något 
som kan relateras till det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. 
Denna innebär att barn hjälps åt och influerar varandra genom sina egna erfarenheter 
till att uppnå gemensamma mål och barn som har mycket kunskap inom ett visst ämne 
kan också hjälpa barn som har mindre kunskap inom samma område.  
 
Vi vill härmed fortsätta fokusera på blandade åldrar och utvecklingsnivåer genom att 
titta på hur syskonavdelningar på förskolor ser ut gällande utvecklingsmöjligheter och 
samspel hos barn. Läroplanen (Skolverket, 2016) lägger även vikt på samspel och hur 
barngruppen fungerar och vi vill ta reda på hur syskonavdelning arbetar med just 
samspel mellan alla åldrar. I läroplanen (Skolverket, 2016) står det att det är viktigt att 
barn får möjligheten till att hantera konflikter, förstå sina rättigheter och skyldigheter 
i grupp och enskilt samt ta ansvar för gemensamma regler. I denna uppsats har vi 
därför valt att studera två förskolors syskonavdelningar, för att på så vis kunna utröna 
hur barns utvecklingsmöjligheter och samspel ser ut och möjliggörs i en miljö som 
präglas av blandade åldrar, utvecklingsnivåer och erfarenheter. Vi undersöker också 
hur språkutveckling ser ut för barn med annat modersmål eftersom det innefattar både 
utvecklingsmöjligheter och samspel. Vi vill genomföra studien för att få en bättre 
uppfattning av hur barns utveckling och samspel ska kunna gynnas på bästa sätt i 
förskolor samt höja förskolans kvalitet.  

1.1. Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur utvecklingsmöjligheter och 
samspel ser ut på två förskolor med syskonavdelningar. Våra forskningsfrågor är 
följande:  

 Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för barn i olika åldrar på 
syskonavdelningarna?   

 Hur ser samspelet ut mellan barnen på syskonavdelningarna? 

1.2. Uppsatsens disposition 

Detta avsnitt beskriver hur uppsatsen är upplagd.   
 
Under rubriken bakgrund börjar vi med att redogöra för vilka databaser vi använt oss 
utav för att hitta forskningen samt vilka sökord vi använde. Sedan redogör vi för 
begreppsdefinitioner. I kapitlet tar vi upp tidigare forskning och presenterar även det 
teoretiska perspektiv, Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen, som vi har 
valt att använda för att förstå vår empiri.   
 
I metodavsnittet tar vi sedan upp våra val av metoder, metodbearbetning och urval. Vi 
redogör även för de etiska reglerna som rör till exempel sekretess med mera samt 
studiens validitet och reliabilitet innan vi presenterar resultat, analys och vår tolkning. 
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Avslutningsvis diskuterar och granskar vi vårt resultat liksom vår metod. Vi avslutar 
dessutom med att gå igenom studiens pedagogiska relevans, förslag till fortsatt 
forskning och vi presenterar därtill en slutsats. 

2. Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi ta upp relevant forskning inom ämnet samspel och 
utvecklingsmöjligheter på syskonavdelning. Vi lyfter exempelvis hur samspel och 
utvecklingsmöjligheter kan yttra sig mellan olika åldrar samt syskonpar och hur leken 
kan se ut. Vi tar även upp hur språkutveckling ser ut mellan syskonen. Avslutningsvis, 
i kapitlet, presenteras också Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. 
  
Den forskning som vi kommer att lyfta har vi funnit genom sökningar i följande 
databaser: Eric, Artikelsök, Google Scholar, Jstor, Libris, Swepub, DiVA. Aktuella 
sökord har varit: preschool, siblings, cooperation, proximal delevopment, play, 
language, teacher, interactions, influence, förskola, syskon, proximala 
utvecklingszonen, samspel.  

2.1. Begreppsdefinitioner 

Utvecklingsmöjligheter: Möjligheter för att utvecklas vidare där utveckling 
innebär en process där något förändras och ofta blir mer avancerat eller värdefullt 
(Nationalencyklopedin, 2016). 

Utvecklingsnivå: Utvecklingsnivå är den plats ett barn befinner sig i med en viss 
kunskap. Vygotskij menar på att det finns två typer av utvecklingsnivåer, den aktuella 
och den potentiella. När ett barn går från den aktuella utvecklingsnivån till den 
potentiella sker det som Vygotskij kallar för den proximala utvecklingszonen. Barn går 
från den aktuella utvecklingsnivån till den potentiella i erfarenhetsutbyte tillsammans 
med ett annat barn (Vygotskij, 1978).  
 
Samspel: Samspel innebär ett gemensamt handlande mellan olika parter där 
kommunikation sker. Barns samspel kan innebära flera olika saker, exempelvis ett 
utbyte genom kroppsspråk, verbalt språk, känslomässiga uttryck och ansiktsuttryck 
(Nationalencyklopedin, 2016).   
 
Samlärande: När utveckling sker genom kommunikation och imitation i ett samspel 
(Vygotskij, 1986).   

2.2. Tidigare forskning  

Dessvärre verkade det finnas få nyare artiklar som berörde ämnet. En del vetenskapliga 
artiklar var till och med cirka 40 år gamla, vilka vi ändå valde att använda, då de kunde 
tänkas vara relevanta eftersom de berört ämnet som vi undersökt. Vi tänkte att om våra 
resultat inte skulle stämma överens med artiklarna skulle vi ändå ha ett 
diskussionsmaterial. Dessa artiklar var de som var mest relevanta för vår studie oavsett 
hur gamla de var. Det som vi uppmärksammande under vår artikelsökning var att det 
inte verkade ha gjorts några senare studier kring syskonavdelningar, vilket vi anser är 
beklagligt med tanke på att det finns många syskonavdelningar idag. Man kommer inte 
ifrån att dela in barnen i grupper och man bör forska och komma fram till vilken 
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indelning som kan vara mest optimal för barnen på förskolan. Noterbart är även att vi 
hittade få svenska källor när vi sökte bland vetenskapliga artiklar. Detta kan ses som 
ganska märkligt med tanke på att Sverige haft förskollyftet och satsat på förskolan men 
ändå inte forskat mycket alls inom detta område. Men vi använde oss utav de artiklarna 
vi hittade, undersökte detta ämne själva och förhoppningsvis bidrog vi med nya 
slutsatser. 

2.2.1 Syskon som lär av varandra 
 
Harrist, Achacoso, John, Pettit, Bates och Dodge (2014) skriver att det finns studier 
som visar att syskonrelationer kan bidra med positiv utveckling i tidig barndom. 
Författarna skriver att syskonrelationer som erbjuder stöd och erfarenhetsutveckling 
kan underlätta utvecklingen av förståelse för känslor och självinsikt, vilket bådar väl 
för positiva kamratrelationer. Författarna menar att relationsbildande med andra barn 
även kan underlättas. Syskonens gemensamma erfarenheter kan bidra till att de lär sig 
olika sociala förmågor så som exempelvis att kunna bjuda in andra barn till lek samt 
att bete sig på ett sätt som accepteras av kamrater. Syskons individuella olikheter 
gynnar deras sociala utveckling inom samspelet (Harrist et.al, 2014). 
 
I Harrist et. al (2014) och Lambs (1978) studier om syskons samspel i fri lek framgår 
det att de yngre syskonen uppmärksammar vad de äldre syskonen gör och är benägna 
att imitera deras beteende eller ta över deras leksaker. De yngre syskonen är troliga att 
betrakta de äldre barnens aktiviteter medan de äldre barnen interagerar mer direkt. 
De äldre barnen är mer troliga att erbjuda leksaker och prata med sina småsyskon. 
Ändå är de yngre barnen de som mest håller kontakten levande. De yngre barnen lär 
sig hur de äldre leker med leksaker, dock så utvecklas det mycket sällan en parlek 
mellan de båda. De äldre syskonen tar sällan initiativ till lek med de yngre syskonen. 
Detta är de yngre syskonen medvetna om men försöker ändå hålla sig nära sina äldre 
syskon genom att imitera och betrakta (Lamb, 1978).  
 
Gregory (2001) tar upp i sin studie att om den vuxne eller äldre lär den yngre betyder 
det att den andra parten är passiv, men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att båda 
parterna har en roll i meningsskapandet. Syskonen leker och lär tillsammans. Lärandet 
mellan syskonen i alla aktiviteter som de utför tillsammans är mycket mer än att vara 
bara från den mer erfarne till den mindre erfarne. Istället så finns det ett samarbete 
där syskonen agerar som handledare i varandras lärande. Äldre barn lär yngre syskon 
och på samma gång så utvecklar de sitt eget lärande. Det yngre barnet kan agera som 
en inspiration för det äldre barnet att lära sig, det äldre barnet får en ”vuxenroll” i leken 
och när de gör detta översätts kunskapen till ett delat meningsskapande. På detta sätt 
kan båda parter träna på det som de redan kan. Äldre syskon tränar på skol-, samhälls- 
eller hemspråk och läsförståelse med iver och har mer än villiga ”elever”, det vill säga 
yngre syskon som lär sig saker i lek innan de prövar det på riktigt (i klassrummet, 
samhället eller i hemmet). Vad som är viktigt är också att det yngre barnet ger det äldre 
barnet möjligheter att öva och få pröva sin kunskap i en trygg miljö. Äldre barn lär sig 
exempelvis genom att medvetet öva på vad de redan vet och genom att översätta 
meningsskapande för det yngre barnet (Gregory, 2001). 
 
Gregory (2001) lyfter i sin studie att språk och läsförståelselek mellan syskon erbjuder 
barnen en chans att pröva olika röster med en partner som förstår och vet vad som ska 
göras. Till skillnad från föräldrar så är kanske äldre syskon mer nära i ålder och bara 
ett steg framför sina småsyskon i sitt lärande. Syskonparet går möjligen i samma skola, 
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spelar samma spel, tittar på samma tv-program, lyssnar på samma musik och ibland 
läser samma böcker. Därför menar Harrist et. al. (2014) och Gregory (2001) att de 
äldre syskonen är i en unik position att översätta kunskap och skolinnehåll till 
personligt meningsskapande för det yngre barnet. På samma gång har storasyskonen 
en besvarande publik och är givna utmärkta tillfällen att pröva ny kunskap från 
exempelvis skolan. Lamb (1978) nämner att när interaktion sker mellan förälder och 
barn är det oftast på förälderns initiativ och när det passar för dem och inte med 
samma lättförståeliga referenser, som när syskon kan interagera med varandra.  
 

2.2.2 Vuxnas påverkan på barns samspel 
 
I Lambs (1978) studie om syskons samspel med varandra tillsammans med sina 
föräldrar så framkommer det att de yngre barnen tittar mycket på sina äldre syskon 
medan de äldre syskonen mer tittar på sina föräldrar. Författaren nämner att både de 
yngre och de äldre barnen hellre interagerar med sina föräldrar än med varandra. Det 
förekommer mer interaktioner med samtliga i rummet, både barn och vuxna, när det 
bara är en vuxen jämfört med när det är flera vuxna i rummet. Barnen leker dock mer 
med samma leksaker när det är fler än en vuxen i rummet. Enligt Lamb (1978) föredrar 
barnen ofta att interagera med vuxna när de har chansen. Dock så interagerar barnen 
mer med miljön när de är tillsammans än vad de gör när de interagerar med de vuxna.  
 
Vandell (1987) tar upp att de längsta interaktionerna sker mellan mor och småbarn. 
Dessa kan vara längre än de interaktioner som inträffar mellan barnen. Småsyskonen 
samspelar mer med sina syskon än vad de gör med kamrater i samma ålder. Dock så 
visar sig den direkta interaktionen, samtal, vara större mellan kamrater i samma ålder 
än mellan syskon. De barn som interagerar mer med sina mödrar är även mer troliga 
att interagera extra mycket med sina syskon, vilket Vandell (1987) anser stämmer 
överens med Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen. Detta eftersom att 
barnen fått träna på att kommunicera och fått erfarenhetsutbyte med vuxna, då har de 
även lättare att samspela med andra barn sedan. Studien tar upp att mödrarnas tidiga 
interaktion med sina barn kan underlätta barnens sociala interaktionsfärdigheter och 
utveckling av språk. De barn som tog initiativ till att interagera med sina syskon vid 6 
månaders ålder är till exempel också mer troliga att ta initiativ till att interagera med 
kamrater vid 9 månaders ålder.   
 
2.2.3 Rolltagande mellan barn 
 
Brody (1982) skriver i sin studie om rolltagande mellan syskon och deras kamrater 
utifrån observationer där de spelar brädspel. Författaren skriver att de äldre syskonen 
främst tar på sig den dominanta rollen när de spelar med sina småsyskon. 
Storasyskonen tar däremot främst på sig rollen lekkamrat och är ganska jämställda när 
de spelar med sina vänner. När alla tre parter spelar tillsammans så tar storasyskonet 
på sig en roll mittemellan de tidigare två rollerna. Det äldre syskonet fokuserar mindre 
på det yngre syskonet när alla tre parter spelade. Det vill säga, det äldre syskonet är 
mer av en lärare och ledare när syskonparet spelade själva utan några kamrater 
närvarande. Detta visar att barnen har olika interaktionssystem. Brody (1982) nämner 
bland annat att storasyskonens ”roller” såsom lärare, omhändertagare, barnvakt eller 
lekkamrat underlättar utveckling. Studien framhäver att utlärning ökar både inlärning 
och organisering av kunskaper. Samt att utveckling sker i interaktion där människor 
tar på sig flera olika roller. När barnen tar sig an och tränar sig inom en roll så lär de 
sig även de komplementterande rollerna som är med i bilden. Teoretiskt bör 
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situationen där storasyskonet får rollasymmetrier i och med att delta i två 
interaktionssystem samtidigt vara fördelaktig för utveckling. Barnen får både chansen 
att utöva ledande och jämlika roller. Storasyskonen riktar dock fler lärarledda utspel 
mot småsyskonen när de är ensamma utan någon kamrat närvarande. I smågrupper 
kan man se unika utspel mellan individer som inte sker när också en tredje part är 
närvarande. I par sker det mer individuellt deltagande än när det är tre eller fler barn 
som leker tillsammans.  
 
2.2.4 Könsskillnader 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) nämner att barns samspel 
påverkas utav olika faktorer, bland annat kön. Författarna skriver att barn i 
åldersblandade grupper först och främst väljer att leka med barn av samma kön och 
därefter barn i samma ålder. När barn av olika kön leker med varandra förväntas de 
förhålla sig utifrån underförstådda normer. Lamb (1978) och Brody (1982) nämner i 
sina studier att flickor och kvinnor i vår kultur är mer uppfostrade till att vara 
omhändertagande och därför har forskarna en hypotes kring att de äldre flickorna 
interagerar mer med yngre syskon än pojkarna, men studien visar inga skillnader. 
Brody (1982) spekulerar kring att man bör se större skillnader då aktiviteten som 
utförs har mer att göra med omhändertagande. Ett undantag i Lambs (1978) studie är 
att både äldre och yngre pojkar är mer troliga att slå och imitera sina syskon än vad 
flickorna är. Brody (1982) nämner att det är skillnad mellan när flickor och pojkar 
umgås med sina vänner. Flickorna har mer av jämlika lekkamratroller medan pojkarna 
mer byter mellan lärarrollen sinsemellan. Det tycks som att flickorna har andra 
interaktionsregler och normer än vad pojkarna har. Sammanfattningsvis nämner 
Brody (1982) att flickor delar mer mellan sig medan pojkar mer delar utifrån 
prestation.  
 
2.2.5 Lek och lärande 
 
Gregory (2001) skriver i sin studie om samspel mellan syskonpar. Han skriver 
exempelvis om brittiska barn samt barn som ursprungligen kommer från Bangladesh. 
Författaren skriver att barns motivation för att lära sig språk och kultur är mycket 
större i lek med deras kamrater jämfört med formell undervisning i klassrum. 
Fantasilek har i många studier visat ha stor betydelse för barnens lärande. Williams, 
Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) nämner även att en fördel med lekfullt 
kamratlärande är att barnen är mer jämlika än vad de skulle varit med en vuxen lärare 
och att det undervisande barnet inte besitter auktoritet över det lärande barnet. Barnen 
kan då känna sig tryggare att föra sin talan. Williams, Sheridan och Pramling 
Samuelsson (2000) nämner även att självförtroendet för det barnet som undervisar 
stärks och motivationen blir större för att hitta ny mer utmanande kunskap. Ramani 
(2012) nämner också i sin studie att när barn har en lekfull inställning till olika 
aktiviteter resulterar det i mer komplexa och kompletta skapelser exempelvis inom 
teknik eller bygg. Vid exempelvis läsning mellan syskon lär sig yngre barn genom att 
lyssna och svara på illustrationer. Äldre barn lär sig genom att träna på en svår text i 
en avlsappnad och lekfull situation. Storasyskon kan ha förståelse för att texter kan 
vara för svår för småsyskon att förstå och kan då hänvisa sina småsyskon till 
illustrationerna.  
 
Gregory (2001) tar även upp att läsning mellan syskonpar som kommer från 
Bangladesh kan vara mer formell. Storasyskonet där har som mål att lära sitt 
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småsyskon. Småsyskonet är också förväntat att svara rätt på frågor. Alltså lär hen sig 
regler från en läsningslektion, att lyssna, komma ihåg och bli förhörd. Dessa 
“lektioner” är väldigt lika de som tar plats i deras faktiska klassrum. Innehållet kan 
beskrivas som väldigt likt och det äldre syskonet imiterar en lärare med hjälp av 
exempelvis röst och gester. Yngre syskon är utmärkta elever, artiga, kunniga och villiga 
att ge rätt svar. Det äldre barnet lär sig genom att träna medan det yngre barnet gör sig 
bekant med skolan och innehållet av lektioner. Barnen från Bangladesh upplevs i 
studien vara mer formella i sin lek och mer skolorienterade än de engelska barnen. 
Detta kan vara logiskt med tanke på att deras undervisning är mer formell samt att 
deras engelskalärare kan vara deras enda förebild för det engelska språket (Gregory, 
2001). 
 
Ramani (2012) förklarar i sin studie om lek att när barn samspelar inom 
problemlösning såsom exempelvis att bygga ett torn av klossar, så kan det ge en bättre 
förståelse av problemområdet vilket även gynnar deras kognitiva utveckling och 
lärande. Ramani (2012) menar att samspel är nödvändigt och särskilt gynnar de yngre 
barnens kognitiva utveckling. Författaren nämner att genom samspel med äldre eller 
jämngamla kan det resultera i att de yngre utvecklas inom ämnen som matematik och 
språk. Yngre barn tar inspiration från äldre barn för att lyckas med olika 
problemlösningar i styrda lekar. Författaren har observerat att när barn i olika åldrar 
leker brukar de sätta upp mål, planera, lösa problem, kombinera deras beteenden till 
att bättre kunna samspela, kommunicera och fortsätta leken tills deras gemensamma 
mål uppnås. När barn leker i förskolan brukar de tillsammans dela upp ömsesidiga och 
kompletterade roller till varandra.  
 
Ramani (2012) tar upp att när barn löser problem tillsammans är det viktigt att de har 
förståelse för varandra och varandras tolkning av hur målet ska uppnås. Genom 
diskussioner kan barn få förståelse för deras kamraters perspektiv och därefter 
tillsammans testa om det fungerar i praktiken. När barnen väl prövar sina tekniker och 
koncept kan de andra barnen ge råd och berätta om sina förståelser av hur problemet 
kan lösas. Ramani (2012) nämner att när yngre barn leker tillsammans med äldre barn 
kan de äldre barnen ge ord för föremål som leks med vilket därmed resulterar i att de 
yngre får ord för olika föremål eller handlingar. Barn kan även inspirera varandra med 
synonymer på olika föremål exempelvis en björn kan vara en nalle, gosedjur, djur och 
liknande.  
 
Ramani (2012) nämner att lek bidrar till att barn behöver lära sig att kommunicera 
verbalt eller icke verbalt för att skapa gemensam interaktion, uppnå gemensamma mål 
och för att förstå sig på lekens regler. Skulle det uppstå konflikter inom leken löser 
barnen dem genom gemensamma kommunikationsfaktorer som alla involverade 
förstår. Det är nödvändigt att de barn som leker tillsammans har en gemensam 
förståelse för lekens mål och tillsammans strävar för att uppnå dessa. Barns kreativitet, 
förhandlingsförmågor och strävan till att tillsammans uppnå lekens mål bidrar till 
förståelse för samspel.  
 
2.2.6 Kamratkulturer  
 
Skånfors (2013) förklarar i sin doktorsavhandling att barns lek innefattar bekanta och 
manusbaserade teman, aktiviteter eller rutiner. Bekanta teman och händelser kan 
stödja, guida och underlätta barns problemlösnings- och planeringsförmågor. När 
barn har en gemensam förståelse av ett problem blir det enklare för dem att diskutera 
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och komma överens om och lösa problemet. Barn som delar erfarenheter och 
ansvarskänslor med varandra tenderar att planera mer avancerade och effektiva 
lösningar på problemet. Här ser vi att syskonpar kan vara till stor hjälp för varandra 
när det kommer till problemlösning.  
 
Gregory (2001) tar upp att Vygotskij menar att kognitiv utveckling sker vid deltagande 
i sociala aktiviteter där man har gemensamma regler som alla frivilligt står bakom. 
Både sociala aktiviteter och dess regler blir utlärda när barn leker fantasilek. Ännu mer 
än vad kamrater så är syskon som är nära i ålder mycket troliga att dela ett gemensamt 
“språk” och social kultur. Skånfors (2013) menar att barns kamratkulturer går ut på att 
försöka förstå och hantera olika sociala händelser i vardagen genom att skapa 
gemensamma kunskaper med andra. Barn förhandlar om ordning och sociala 
relationer i olika aktiviteter under vardagen. Skånfors (2013) beskriver kamratkulturer 
som en trygg och stabil uppsättning av värderingar och rutiner som två eller flera barn 
delar. Dessa barn utvecklar även särskilda normer tillsammans som passar in på deras 
sociala liv.  
 
För att ingå i en kamratkultur gäller det även att barn spenderar tid tillsammans 
regelbundet exempelvis i förskolan. Barn som ingår i olika kamratkulturer har olika 
sätt att leka och handla på, exempelvis kan ett barn leka annorlunda med sina syskon 
än med jämngamla kompisar. Skånfors (2013) nämner att det positiva med 
kamratkulturer är just att barn tillsammans skapar nya kunskaper, olika metoder för 
bättre förståelse av nya kunskaper samt reproducerar kulturellt innehåll. Barns första 
möte med kultur sker i familjen som blir ett sorts kulturcenter och därefter möter barn 
kulturer i olika sociala arenor som exempelvis förskolan. Det kulturella innehållet från 
olika arenor tillägnar barn i sina kamratkulturer och skapar en sorts gemenskap med 
andra barn som är likasinnade eller har likheter i sitt kulturella bagage.  
 
Skånfors (2013) nämner att barn har olika styrkor inom olika områden vilket resulterar 
i att maktpositioner hos barn förändras beroende på vad för aktivitet utförs. Åldern 
spelar ingen större roll för barns maktposition med tanke på att barn inom samma 
ålder har olika styrkor inom olika områden samt ligger på olika utvecklingsnivåer så är 
det inte en avgörande faktor för vilken position de har. Resurser och aktiviteter 
förändras i förskolans verksamhet vilket därmed även resulterar i att barns positioner 
förändras (Skånfors, 2013). Barngrupper med blandade åldrar bidrar till att det finns 
olika grupperingar och kompetenser hos barnen vilket är en fördel för det ger barn 
möjligheten till att känna få känna sig sedda vid olika aktiviteter eller inom vissa 
grupper. 

2.3. Teoretiskt perspektiv 

Vygotskijs teori den proximala utvecklingszonen innebär att barn imiterar och 
inspireras av varandra och ett erfarenhetsutbyte sker vilket bidrar till utveckling och 
lärande i samspel mellan två barn eller fler. Vygotskij hävdar just att utveckling sker 
tillsammans med andra som har mer erfarenheter än en själv (Strandberg, 2009). 
Vygotskij menar att kompetens skapas av sociala interaktioner och samspel. Barn som 
är erfarna inom vissa områden inspirerar och lär de barn som inte är lika erfarna inom 
samma område vilket resulterar i att barnen inspirerar varandra till att lösa problem 
på olika och nya sätt.   
 
Strandberg (2009) skriver att samspel är grunden för att individer ska kunna utbyta 
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erfarenheter med varandra. I erfarenhetsutbyte får barn exempelvis bättre förståelse 
för världen och deras sociala kompetens utvecklas i samspelet. Författaren menar att 
om man har meningsfulla interaktioner bidrar det till en rik lärandemiljö. Strandberg 
(2009) nämner att Vygotskij anser att intellektuell utveckling sker när olika 
kunskapsprocesser sammanstrålar vilket vi uppfattar sker när barn exempelvis 
diskuterar eller löser ett problem tillsammans. De inspireras av varandra och använder 
sig av olika metoder för att lösa problemet vilket gynnar båda barnen och också leder 
till en sorts utveckling.   
 
Vi kommer att titta på om vi kan identifiera situationer eller aktiviteter i förskolan där 
barn lär av varandra inom zonen för proximal utveckling. På syskonavdelningar finns 
det väldigt blandade åldrar och utvecklingsnivåer, och ett antagande från vår sida när 
vi påbörjade vår studie var att vi skulle få syn på lärande och utveckling i den proximala 
utvecklingszonen i förskolornas verksamhet.  

3. Metod 

3.1. Datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss utav intervjuer och observationer som kvalitativa 
datainsamlingsmetoder i denna studie. Intervjumetoden är kvalitativ med öppna 
intervjufrågor för att kunna ta del av de intervjuades personliga erfarenheter och 
synsätt för att därefter kunna komma fram till ett gemensamt resultat (Bryman, 2011). 
Med öppna frågor får man möjlighet till att få långa och fylliga svar med exempel. Vi 
genomförde 4 stycken intervjuer. Vi valde också att utföra 6 stycken kvalitativa 
observationer som berörde barns samspel med varandra i olika åldrar samt 
utvecklingsmöjligheter i samspelet. Observationerna genomfördes med fokus på fri lek 
både inomhus och utomhus.   
 
Vi valde att tillsammans intervjua fyra pedagoger på syskonavdelningar på två olika 
förskolor. I intervjuerna hade vi frågor som främst fokuserade på samspelet och 
utvecklingsmöjligheterna mellan barn i olika åldrar samt hur alla barn utmanades. 
Intervjufrågorna var halvstrukturerade för att informanterna skulle få möjlighet att 
kunna reflektera och komma med sina erfarenheter och tankar. Vi hade även planerade 
följdfrågor för att säkerställa att få ut svar som berör de områden som vi ansåg ha 
relevans för vår studie (Bryman, 2011). Intervjuerna, som tog ungefär en halvtimme, 
ägde rum i mindre rum på förskolorna för att undvika att bli störda. För att få möjlighet 
att kunna lyssna på informanternas svar och erfarenheter flera gånger och för att 
kunna återge dem korrekt spelades intervjuerna in. Efter intervjuerna var genomförda 
delade vi upp dem mellan oss och transkriberade intervjuerna. Därefter gick vi igenom 
alla intervjufrågor och svar samt sorterade och sammanställde dem i ett resultat.  
 
Våra intervjuer följdes också upp med observationer på förskolorna. Observationerna 
genomfördes i olika miljöer, såsom inomhus, utomhus, i en bokbuss, på förskolans 
gård och i ett lekrum. Vi hade planerat att observera inomhus och utomhus, för övrigt 
följde vi verksamheten och barnen. Under observationerna tittade vi främst på barnens 
samspel mellan varandra. Observationerna var olika långa och på olika platser. Under 
två av observationerna valde vi att följa vissa barn under en hel förmiddag för att 
materialet skulle få en helhet som gav relevans för studien där man tydligt såg barnens 
samspel under längre tid. Vi satte alltså i vissa fall ihop flera observationer där vi följde 
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vissa barn till en enda observation. Vi följde framförallt barn som hade syskon och barn 
som samspelade i blandade åldrar, men även barn som samspelade inom samma ålder.  
Observationerna utgick snarare utifrån barnens samspel än bara tidsintervaller. 
Observationerna formades snarare utifrån hur barnen samspelade och agerade än 
någon egen mall kring hur lång tid vi skulle observera. Vi registrerade det observerade 
på plats i verksamheten med stöd av så kallad spaltdokumentation. Vi skrev ner vad 
som sades och gjordes samt lite kring hur miljön barnen interagerade med såg ut 
(Bryman, 2011). I observationerna kunde vi definiera och se den proximala 
utvecklingszonen när barn vid flertal tillfällen utbytte erfarenheter med varandra eller 
visade/hjälpte varandra i deras gemensamma lek. Efter att vi observerat sorterade och 
sammanställde vi datan i resultatet. Under tiden observationerna skedde så namngav 
vi barnen utifrån vad de hade för färg på mössa och kläder, därefter vid bearbetning av 
materialet gav vi barnen fingerade namn. Alla barnen är anonymiserade.  

3.2. Databearbetningsmetod 

Intervjuerna spelades in för att lyssnas igenom och transkriberas. Efter intervjuerna 
delade vi upp intervjuerna mellan oss och lyssnade igenom dem ett flertal gånger. Vi 
skrev därefter ner materialet, de intervjuades exakta ord. Vi sorterade svaren utefter 
frågorna och sammanställde samtliga intervjuer i ett dokument. Sedan letade vi efter 
mönster, skillnader och likheter. Vi sammanfattade de intervjuades svar genom att 
lägga ihop de svar som informanterna var eniga om, och lyfta fram citat som var mer 
individuella där informanterna exempelvis lyfte fram exempel eller liknande. Citaten 
är till för att ge inblick i pedagogernas mångåriga erfarenheter på syskonavdelningarna 
samt för att göra intervjuerna personliga.  

Observationerna skrevs ner för hand på plats i verksamheten. Därefter 
sammanfattades och renskrevs dem. Barnen gavs fingerade namn och sedan sorterade 
och valde vi ut de observationer som var mest relevanta för studien. Vi jämförde 
observationerna med intervjuerna och hittade mönster, därefter sorterade vi sedan 
observationerna under kategorier tillsammans med intervjusvaren. Dessa kategorier 
gjorde vi till underrubriker som slutligen blev resultat.  

3.3. Urval 

Intervjuerna som vi genomförde var med fyra pedagoger 1  som arbetar på 
syskonavdelningar. Tre förskollärare och en barnskötare. Vi valde att ha med två 
förskolor för både intervjuerna och observationerna för att få material från mer än en 
förskola. Till intervjuerna ville vi ta med en barnskötare för att få in erfarenheter från 
fler olika yrkeskategorier samt för att undersöka hur de olika pedagogerna såg på 
utveckling och samspel på syskonavdelningarna. Vi valde att fokusera på syskonpar 
och barn som leker i olika åldrar. Vi följde flera olika konstellationer av barn såsom 
exempelvis syskon, blandade åldrar och barn i samma ålder. Detta för att få en bra 
inblick i hur barnen samspelade med varandra mellan olika åldrar på 
syskonavdelningen. I observationerna 4.1.2, 4.3.2, 4.5.2 och 4.6.2 deltog syskonpar. Vi 
hade ett målinriktat urval av deltagande i studien för största möjliga relevans (Bryman, 
2011). Både informanterna och barnen har fingerade namn, det vill säga de heter 

                                                 
1 Begreppet pedagoger innefattar förskollärare och barnskötare. 
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egentligen något annat. Se nedanstående tabell för informanternas bakgrund. 
    

Informant Yrke Antal år 
som 
pedagog 

Antal år på 
syskonavdelning 

Antal 
syskonpar 

Eva Förskollärare 13,5 13,5 2 

Anna Barnskötare 30 30 2 

Karin Förskollärare 24 15,5 7 

Malin Förskollärare 2,5 2,5 7 

3.4. Etiska överväganden 

Den första kontakten med informanterna skedde via telefon och även via ett missivbrev 
som skickades ut där vi informerade om syftet, de etiska reglerna samt vad studien gick 
ut på. Vi skickade även ut ett annat missivbrev till vårdnadshavare för information och 
godkännande för deras barns medverkan i studien i observationerna. Alla barns 
vårdnadshavare i de två barngrupperna godkände deras barns medverkan i studien 
innan utförande av observationer. Missivbreven finns att se som bilaga (bilaga 2 och 
3).  
 
Vi informerade om de etiska reglerna innan intervjuerna och spelade även in med 
godkännande från de intervjuade. Vi informerade även informanter samt barnens 
vårdnadshavare att medverkandet kunde avbrytas om så önskas (Vetenskapsrådet, 
2011). Vi observerade barnen anonymt i spaltdokumentation och efter studien gjorde 
vi oss av med den information som vi fick ut av studien. Inget sparades förutom det 
som står i resultatavsnittet i den färdiga studien. Förskolor som medverkar i studien 
nämns heller inte vid namn.  

De etiska reglerna som vi följer är (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011):  

 Informationskrav – Deltagarna ska vara medvetna om deras innebörd för 
studien samt informeras om att deras deltagande är frivilligt. 

 Samtyckeskrav – Deltagarna måste samtycka för att kunna vara med i 
studien. Barns föräldrar ska skriftligt godkänna att deras barn deltar i studien.  

 Konfidentialitetskrav – Deltagarna ska anonymiseras och lovas att 
informationen inte delas såvida de inte godkänt det.  

 Nyttjandekrav – Den information vi får ska inte föras vidare eller användas 
till något annat än studien (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011).  

3.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Validitet och reliabilitet innebär att datamaterialet som samlas in bearbetas på ett 
pålitligt sätt samt hur det insamlade datamaterialet uppfattas och tolkas (Bryman, 
2011). Validiteten förstärks i vår studie eftersom informanterna har olika erfarenheter 
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vilket bidrar till en större bredd och uppfattning. Vad som också gör resultatet 
trovärdigt är att vi inte känner informanterna och vi har därför inga förutfattade 
meningar om dem.   
 
Vi intervjuade pedagogerna enskilt vilket kan bidra till högre tillförlitlighet.  Med tanke 
på att intervjuerna ägde rum utanför verksamheten så kunde informanterna vara mer 
avslappnade och ta mer tid till att besvara frågorna utifrån sina erfarenheter. Vi 
lyssnade även på intervjuerna tillsammans och läste igenom transkriberingarna för att 
vara säkra på att vi tagit med all viktig information vilket även höjer undersökningens 
validitet. Vi formulerade även i vårat missivbrev innan intervjuerna att våra 
förväntningar var att informanterna skulle svara ärligt och utefter sina personliga 
erfarenheter. Vi kan anta att de faktiskt gör det eftersom att de tog upp flera exempel 
och vissa informanter som arbetar på samma arbetsplats tog även upp exakt samma 
exempel.  
 
Eftersom vi även använde en kvalitativ intervju som metod så är det ju informanternas 
personliga erfarenheter som vi ville åt och då finns bara deras egna absoluta sanning. 
Vi hade inspelningar av intervjusvaren för att återge informanternas svar på ett 
kvalitativt sätt (Bryman, 2011). Vi ville ha både intervjuer och observationer för att få 
ett mer tillförlitligt resultat eftersom intervjuer ger erfarenheter utifrån flera år medan 
observationer utspelar sig under enstaka tillfällen. När vi samlat in mycket material på 
detta sätt så är det lättare för oss att dra slutsatser som är sanningsenliga. En bredd i 
materialet är till en fördel när det kommer till generaliserbarhet. Har man mycket 
material är det lättare att se alla mönster som kan förekomma, man utelämnar inget 
centralt för studien. Observationerna beror visserligen på dagsform med mera, men 
visar även hur verkligheten ser ut där och då. Vi observerade i olika miljöer, utomhus 
samt inomhus i fri lek för att bäst kunna se barnens naturliga samspel, dels i olika 
situationer och dels just i fri lek där barnen själva kunde välja med vilka de skulle leka 
och vad de skulle göra. Detta för att vi skulle få sanningsenligt material att analysera. 
Vi valde att inte lägga oss i barnens lek eller börja kommunicera med dem för att inte 
avbryta eller störa barnens lek. Vi försökte också vara en bit ifrån barnen i bakgrunden 
för att inte påverka observationerna. Under observationer ska man eftersträva att inte 
påverka de observerade samt vara objektiv (Vetenskapsrådet, 2011).  

4. Resultat och analys 

I följande kapitel tar vi upp det resultat som har kommit fram i intervjuer och 
observationer samt analyserar detta. Vi har strukturerat materialet under 
temabaserade rubriker, där intervjusvar och observationer, som ingår i samma tema, 
presenteras tillsammans. I resultatanalysen kopplar vi resultatet till syfte, 
forskningsfrågor och teoretiskt perspektiv.  

4.1. Utvecklingsmöjligheter och samspel mellan äldre och 
yngre barn  

4.1.1 Intervjuer  
 
När det kommer till fördelar och nackdelar gällande barns utveckling och samspel på 
syskonavdelning tar samtliga pedagoger upp att det är en fördel att barnen lär av 
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varandra. Alla pedagoger menar att de har sett att både de yngre barnen och de äldre 
barnen gynnas av att vara tillsammans. De berättar till exempel att de yngre barnen 
blir kompetenta fort av att titta på de äldre och att de äldre hjälper de yngre väldigt 
mycket och tar mycket ansvar. De berättar också att de äldre får bättre självkänsla av 
att kunna förklara och visa medan de yngre motiveras av de äldre och har dem som 
förebilder.  
 
Samtliga pedagoger menar att samspelet fungerar bra och att alla barnen leker med 
varandra oavsett ålder och har stark samhörighet. Eva berättar exempelvis att de på 
avdelningen i princip bara ser fördelar. Eva lyfter att det är väldigt bra samspel, att de 
kan ha hela barngruppen inne och att det inte märks eftersom samspelet är så bra och 
att barnen uppmuntras till att lösa konflikter själva och tillsammans. Den enda 
nackdelen som Eva skulle kunna se är att de äldre ibland tycker att det är lite jobbigt 
att känna det som att de måste finnas där för sina småsyskon.   

De yngre ser upp till de äldre och de äldre måste lära sig att ta hänsyn till de 
yngre. De måste anpassa sig och ibland kommer de i kläm. Men är man väl 
medveten om det som pedagog så kan man även uppmärksamma de äldre. Vi 
jobbar mycket med att se till att de äldre också får, och att de yngre inte tar 
över. (Eva) 

Anna menar att det finns massor av fördelar med syskonavdelning. Barnet får till 
exempel vara på avdelningen från att det är litet till att det blir stort och 
föräldrasamarbetet underlättas. Det blir en trygghet för alla parter. Anna kan inte 
tänka sig att arbeta åldershomogent. Hon anser nämligen att det är positivt att 
syskonen har möjligheten att vara tillsammans.   
 
Karin menar däremot att det är viktigt att barn i olika åldrar har valmöjligheten till att 
både få vara själva och tillsammans. När barnen är tillsammans menar hon att 
pedagoger hela tiden behöver tänka på syftet exempelvis vad ska de yngre få för 
utmaning här? Om man ser möjligheterna och föräldrar och pedagog kommer överens 
är det en stor fördel med blandade åldrar annars kan det bli en nackdel. Även Karin 
nämner att det är positivt att man får följa barn och föräldrar under en längre tid och 
får väldigt starka band, man arbetar nära föräldrarna och samma sak gäller även 
arbetslagen. Om man arbetar under en längre tid med samma kollegor får man kanske 
ett fördjupat och långsiktigt arbete i att bygga upp verksamheten. Om pedagoger byter 
avdelning varje år blir det mer flyktigt och föränderligt och hon har sett att det innebär 
mindre ansvar och man tänker inte långsiktigt gällande miljön.   
 
Karin berättar även att när hon arbetade på en åldershomogen avdelning blev arbetet 
med att pedagoger skulle flytta med barnen till nästa avdelning väldigt labilt. Detta på 
grund av att det var många nyexaminerade lärare där och många av dem skaffade barn 
samtidigt, vilket innebar stora personaländringar och då fanns ingen personal som 
kunde följa barn och det blev inte tryggt för barnen. Karin menar att som pedagog 
trodde hon inte på det konceptet. Karin tänker att man som pedagog behöver förmedla 
något man tror på och då hon inte gjorde det i detta fall började hon istället arbeta på 
en syskonavdelning.  Malin uttrycker att fördelarna är att barnen lär av varandra, de 
lär sig att umgås i olika åldrar samt att ge och ta. Nackdelen kan vara att det blir svårt 
att utforma miljön så att den passar alla.  

4.1.2 Observationer  
 
I följande observation såg vi fyra barn i olika åldrar som samspelade med varandra. I 
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samspelet såg vi just det som nämndes i intervjuerna, att barnen i de olika åldrarna tog 
hänsyn till varandra. I denna observation följde vi främst tre av barnen hela 
förmiddagen, varav det fjärde barnet senare bjuds in under samling inomhus. Barnet 
(Ella) som bjuds in under samlingen är lillasyster till Johan, hon är ungefär 1,5 år. 
Jenny och Johan är ungefär 5 år. Kelly är 3,5 år. Observationen börjar utanför 
bokbussen, därefter fortsätter den i en lekpark och slutligen avslutas observationen 
inomhus med samling och dans.   
 
Barnen sitter i varandras knän i en rad och ropar samtidigt ”Kolla!” och vinkar hejdå 
till bokbussen. Barnen verkar skoja med varandra. ”Vad gör du?” säger Johan till Jenny 
och alla barnen börjar skratta. Barnen börjar springa i en cirkel och helt plötsligt 
ramlar Kelly. De två andra barnen stannar till och väntar på Kellys reaktion. Kelly 
ställer sig upp och fortsätter springa och likaså gör de andra två. Barnen håller hand 
och hoppar runt i en cirkel och Jenny säger ”det blir lite tungt i handen” och alla barnen 
släpper varandras händer.   
 
I lekparken tar Jenny på sig ledarrollen och säger ”Ska vi leka att vi är kattungar i det 
här hålet” till Johan. Johan svarar ja och de börjar jama och leka att de är kattungar. 
Barnen inleder en ny lek. Jenny kallar Johan för storebror. Jenny säger ”Jag är 
storasyster” och Kelly säger ” och jag är bebis”. Jenny nickar och säger att hon fryser. 
Johan hjälper henne med att ta ut vantarna ur hennes luva. Jenny och Johan springer 
ifrån Kelly och verkar bara vilja leka de två. Kelly ropar efter dem ”lillasyster är på 
dagis”. Hon springer efter de andra två. Hon lägger sig på en bänk och säger ”bebis 
sover”. De andra två barnen verkar ignorera och springer till hängställningen och leker 
att de hela tiden ramlar. De visar olika sätt att ramla på för varandra. Kelly ligger 
fortfarande kvar på bänken som är en bit ifrån hängställningen och ropar ”Nu får ni 
komma hem”. De två barnen tycks inte höra vad hon ropar och fortsätter snurra runt 
hängställningen. Kelly ligger kvar på bänken en liten stund till, ger upp, sätter sig och 
observerar Jenny och Johan. Kelly låtsas vara en hund och börjar skälla, barnen 
uppmärksammar henne och går mot bänken. Alla tre barnen håller hand och går till 
pedagogerna som ropar ”det är dags att gå tillbaka till förskolan”. Under samlingen 
sitter Jenny, Johan och Kelly bredvid varandra och Ella sitter mitt emot de tre barnen 
och observerar dem mestadels av samlingen och härmar Johans handrörelser. 
Pedagogerna föreslår dans under samlingen och Jenny, Johan och Kelly håller 
varandra i handen och dansar. Jenny går och hämtar Ella och kommer tillbaka till de 
två andra barnen. Alla fyra barn dansar i en cirkel. Jenny säger åt Johan och Ella att 
sätta sig ner och att alla tre ska nudda med fötterna som en stjärna. Ella förstår inte 
vad Jenny menar och sitter med utsträckta ben så Jenny visar hur de ska ha benen. 
Kelly sätter sig ner bredvid Johan men då ställer han sig upp. Alla barnen ställer sig 
och börjar dansa igen. Kelly börjar dansa i mitten och syskonen dansar tillsammans. 
Jenny lägger sig ner på golvet och låtsas sova. Kelly föreslår att alla barnen ska snurra 
i en cirkel. Jenny frågar Ella om hon är okej med att snurra runt.  

4.2. Material och miljö som ska passa alla åldrar 

4.2.1 Intervjuer 
 
Miljö och material är verktyg som påverkar stimulans och inlärning samt kan inbjuda 
till lek mellan barnen. Angående om materialet och om innemiljön passar alla åldrar 
svarar alla att miljön är anpassad efter barnens olika åldrar för att stimulera dem samt 
att de även tänker mycket på säkerhet för de yngre barnen. Exempelvis har de grindar 
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och dörrar in till sådant som saxar, pärlor och smålego. Eva berättar att personalen 
försöker vara utplacerad så att de håller koll och kan hjälpa till och enligt henne 
fungerar det väldigt bra. Hon säger att materialet har olika nivåer och att de har 
material för de äldre barnen i genomskinliga backar så barnen kan se vad de frågar 
efter. Hon säger också att de har dörrar på avdelningen som har en röd hand på och att 
barnen har förståelse för att de inte får gå in dit.  
 
Anna berättar att förutom rum som främst är till för de äldre barnen sker det även 
ibland att de äldre barnen får åka ut ur lekhallen om de inte sköter sig eftersom den 
främst är för de små. Karin säger att de jobbar mycket med hur miljön ska se ut och att 
det finns platser där alla barn kan mötas samt att det finns platser för enbart de äldre 
eller de yngre. Hon berättar även att efter inskolningarna och när barnen introducerats 
till verksamheten kan man ha framme lite mer material. Malin beskriver att de har 
olika stationer anpassade för olika åldrar och att material som är anpassat för olika 
åldrar är på olika nivåer. De har även rum för de äldre där de kan stänga dörren och 
vara ifred. Malin menar på att de yngre ibland kommer in och river ner saker när de 
äldre leker men vid sådana stunder brukar de äldre ropa på pedagogerna och då 
vägleder de dem yngre.   

I en renodlad storbarnsgrupp är det lättare att ha limpistoler och sådant 
framme men detta kan man även ha med småbarn. Jag jobbade på en 
småbarnsavdelning med Reggio Emilia-inspiration där de har haft väldigt 
mycket material framme trots att det var tvååringar på avdelningen. Det kräver 
enormt mycket tålamod och förberedelser samt att man introducerar 
materialet för att det ska fungera. (Malin)  
 

4.2.2 Observationer  
 
I följande observation såg vi hur barnen använde sig av material och leksaker inomhus. 
I observationen följde vi två jämnåriga flickor på 2,5 år (Bella och Sandra) som lekte 
med dockor i ett hörn av lekrummet under fri lek. Barnen hade möjlighet att använda 
allt material och alla leksaker i rummet. Senare kommer det in tre äldre flickor 
(Michelle, Lisa och Kerstin) och en yngre (My). I samband med observationen berättar 
en pedagog att de yngre barnen har förtur att leka med dockorna på avdelningen.  
 
Bella och Sandra leker med varsin docka på en studsmatta. Båda barnen sitter ner och 
har en låda med dockleksaker mellan sig. Bella gungar dockan i sin famn och sjunger 
tyst för den. Sandra undersöker en flaska med vit vätska i sig. Bella säger till sin docka 
”nu ska du dricka lite” och för sin flaska till dockans mun. Sandra observerar när Bella 
matar sin docka och gör sedan samma sak. Bella pussar dockan och tar fram en sked 
och tallrik från lådan och ger föremålen till Sandra. Michelle kommer fram och frågar 
vad de gör. Bella svarar att de leker med dockor. En pedagog tittar in i rummet och 
säger till Michelle ”Du får vara med och leka med dockorna, Michelle”. Michelle går till 
fram till flickorna och sätter sig vid Bella och leker med dockan tillsammans.  
 
Lisa springer in i rummet och säger ”du ska leka med lego, inte med dockor” till 
Michelle. Michelle svarar ”Men jag får leka med dem” och tittar ner på dockan som hon 
håller i sin famn. Bella plockar ut föremål ur lådan och ger dem till Sandra. Det kommer 
in tre andra barn. Två femåringar (Lisa och Kerstin) och en ettåring (My). Lisa och 
Kerstin går fram till en filt som ligger på golvet och börjar leka med den. Kerstin lägger 
sig under filten medan det andra barnet lägger filten över och säger ”pompelo, 
pompelo, vem gömmer sig under min mossa?” och drar bort filten. Båda barnen 
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skrattar. De turas om. My sitter i träbilen och observerar de äldre. Lisa säger ”jag har 
en idé” och går fram till My. ”Vill du vara med och leka?” frågar Lisa och drar med sig 
My till filten. Barnen placerar My under filten och säger ”pompelo, pompelo, vem 
gömmer sig under min mossa?”. Barnet under filten uppfattas som oroligt. De äldre 
barnen drar bort filten och alla barnen börjar skratta. ”Du är liten, du är liten” säger 
Lisa. My ställer sig upp och går iväg och de äldre barnen fortsätter leken med varandra. 

4.3. Utvecklingsmöjligheter och samspel i mindre grupper 

4.3.1 Intervjuer 
 
Angående hur barnen delas in i smågrupper vid exempelvis aktiviteter svarar 
informanterna följande i intervjuerna: Informanterna tar upp flera olika aspekter men 
gemensamt för alla pedagogers svar är att de tar upp och utgår utifrån barnens 
utvecklingsnivå, mognad och behov. Samtliga pedagoger säger att det är positivt att de 
får chansen att se varje enskilt barn och samtliga pedagoger har svårt att se nackdelar 
med gruppindelningarna. Angående hur samspelet ser ut så svarar alla pedagogerna 
olika. Eva säger att de tittar mycket på just detta oberoende av barnens ålder. Vid vissa 
stunder utgår de bara utifrån ålder också exempelvis 5-årsgrupp som är lite mer 
skolförberedande. Eva säger att de som pedagoger ser till att alla barnen får vara med 
och utföra aktiviteter i grupperna och om det finns ett behov att ett barn behöver vara 
med i aktiviteten mer än en gång så löser de det. Eva berättar att i smågrupperna 
försöker pedagogerna få barnen att prata och lösa konflikter med varandra och de 
uppmuntrar även barn att leka med olika åldrar. Anna menar att de även delar upp 
barnen utifrån deras lekkamrater när de ska på utflykter. Anna nämner att det är en 
fördel att låta barnen vara med sina kamrater exempelvis när de ska gå till lekparken. 

Tänk dig själv att du ska gå till en lekpark, men ingen av dina bästa kompisar 
får följa med för att de inte är lika gamla som dig. De är äldre än dig, så kan vi 
inte göra! (Anna) 

Anna förklarar att samspelet fungerar bra eftersom de oftast är med sina kamrater och 
även barn som de utvecklas tillsammans med. Karin förklarar att barnen delas upp 
efter ålder i fyra olika grupper, två grupper med yngre barn och två grupper med äldre 
barn. Utifrån gruppernas utvecklingsnivå gör de olika aktiviteter som barnen klarar av. 
De utgår också mycket utifrån barnens behov vid gruppindelning, exempelvis om 
barnet inte kan det svenska språket så kan de vara med de yngre för att lättare förstå 
ett sammanhang. Karin arbetar med de yngsta barnen och hon ser att även om de inte 
har ett verbalt språk så kommunicerar de jättemycket genom kroppsspråket och 
pedagogen ser mycket samspel mellan barnen. Och att man som pedagog måste titta 
och lyssna när det gäller de här små barnen, och att om man inte ser barnet som 
kompetent så ser man inte allt det här. Malin förklarar att de anpassar olika aktiviteter 
utifrån gruppens förutsättningar. De delar in efter ålder, utvecklingsnivå, behov och 
dagsform. Hon förklarar att det gäller att vara flexibel och alltid ha en plan B när det 
inte går som de tänkt sig. Malin lyfter fram att barnen oavsett ålder ligger på olika 
utvecklingsnivåer och att det är en fördel när exempelvis en fyraåring kan vara med 
tvååringarna när behovet finns. Malin förklarar att samspelet fungerar jättebra och att 
barnen är måna om att bygga upp en vi-känsla, denna vi-känsla resulterar i att barnen 
vet vart de ska och vilka de ska vara med och det blir väldigt tryggt för dem. 
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4.3.2 Observationer 
 
I följande observation kan vi se ett samspel i en mindre grupp av kamrater i fri lek. 
Denna lek sker utomhus på förskolgården. Fri lek innebär att barnen är fria till att välja 
vad de vill leka, med vem och med vad, här kan vi alltså se ett frivilligt samspel mellan 
kamrater mellan fyra kamrater varav ett syskonpar. Barnen ser ut att vara i ungefär 
samma ålder då syskonparet är tvillingar. Pelle och Karl är tvillingar. Anton har ett 
yngre syskon på avdelningen och Kalle har ett äldre syskon.   
 
Syskonparet hittar någonting på marken, båda böjer sig ner samtidigt och viskar 
sinsemellan medan de pekar på marken. Båda barnen ställer sig upp och börjar springa 
mellan bladlösa buskar i närheten av där de hukade sig. ”Ska jag kasta pinnen där” 
säger Pelle. Pelle kastar en pinne mot staketet som avskiljer förskolgården från 
allmänheten, pinnen träffar staketet och ramlar ner på marken. Anton observerar Pelle 
och tar upp en annan pinne och kastar mot staketet, denna gång kommer pinnen över 
staketet och landar på andra sidan. Anton vänder sig och observerar förskolbyggnaden 
medan Pelle tar upp en pinne och kastar mot ett fönster. Var och en av barnen plockar 
upp en varsin pinne och går närmre byggnaden. Kalle viftar med sin pinne framför Karl 
och båda börjar fäktas. Pelle gör även slagrörelser. Kalle vill ha Karls pinne och kliver 
fram och försöker ta ifrån barnet pinnen men ger upp när Karl vägrar ge ifrån sig sin 
pinne. Pelle och Karl börjar fäktas. Anton går ifrån barnen och står några meter ifrån, 
han ropar på de andra barnen att komma. En pedagog kommer och ber barnen att 
lugna ner sig. Pedagogen står vid barnen och observerar dem i några minuter, dock så 
samspelar barnen inte med pedagogen.   
 
Efter några minuter går pedagogen iväg och barnen fortsätter sin lek. Kalle petar med 
sin pinne på ett staket som hindrar barnen från att komma nära en sandhög. Barnet 
vänder därefter blicken neråt och uppmärksammar en brunn med ett ihåligt lock på. 
Kalle hukar sig och försöker kika igenom de små hålen för att se ner. Karl observerar 
Kalle och springer till honom och hukar sig bredvid. Båda barnen sticker ner sina 
pinnar i hålen på ovansidan av brunnen. Pelle säger ”man ska inte göra så, ska säga till 
fröken”. Kalle knuffar på Karl som vänder sig bort och tittar på sandhögen bakom. En 
pedagog kommer fram till barnen och berättar för dem att göra sig iordning för 
utflykten till Bokbussen. Det vi ser under observationen är att barnen inspireras av 
varandra genom olika aktiviteter exempelvis att Pelle kastar en pinne och därefter 
kastar Anton också en pinne. Vi uppmärksammar även att barnen är mer benägna att 
samspela med varandra än pedagogen och att pedagogen hämmar deras lek. I slutet av 
observationen nämner även Pelle att han ska kalla på en pedagog för att avbryta Karls 
och Kalles aktivitet. 

4.4. Tecken på erfarenhetsutbyte i verksamheten 

4.4.1 Intervjuer  
 
Gällandes om informanterna sett att barnen utbyter erfarenheter i verksamheten och 
hjälps åt, exempelvis om de äldre hjälper de yngre, svarar samtliga pedagoger att det 
sker hela tiden. Exempelvis kan det ske vid påklädnad, pyssel, tröstande med mera. 
Anna menar att hela den åldersblandade gruppen hjälper varandra och att syskonen 
främst hjälper varandra i början under inskolningen men att de sedan faktiskt hjälper 
varandra mindre än andra barn.   
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Barnen hjälper varandra jättemycket. Skulle vi sätta ett streck varje gång de 
stora hjälper de små skulle pappret vara fullt direkt. Barnen hjälper även 
varandra utan att ens tänka på det. De små är lite ledsna under inskolningar 
och då försöker de stora få de gladare med alla medel. (Anna) 

Karin nämner att deras arbete på avdelningen bygger på att hjälpas åt och att barnen 
uppmuntras till att fråga sina kompisar om hjälp.  

4.4.2 Observationer  
 
I denna observation såg vi två äldre flickor som leker, där den ena tar på sig rollen som 
barn som behöver hjälp och den andra som en hjälpsam vuxen. Observationen tog plats 
i ett lekrum inomhus under fri lek.  
 
Lisa och Kerstin leker med varandra vid rutschkanan. Lisa säger ”jag är liten, hjälp 
mig”. Kerstin tar Lisas hand och leder upp henne för rutschkanans trappa. ”Hjälp mig 
ner också” säger Lisa. Kerstin håller Lisas hand när hon åker ner för rutschkanan. 
Kerstin tar fram en dockvagn åt Lisa och går mot en träbil och Lisa kryper bredvid. 
Kerstin leder Lisa till bilen. Lisa sätter sig i dockvagnen och Kerstin knuffar på. När 
barnen kommer fram till träbilen hjälper Kerstin Lisa med att komma ut ur vagnen. 
”Nu ska jag vara bråkig” säger Lisa och börjar vifta på armarna och sparka med benen. 
Lisa säger ”Du är mamma” och därefter säger Lisa även ”du är en bajskorv”. Lisa 
föreslår ”Nu ska du köra mig till förskolan”.   
 
Kerstin leder Lisa till vagnen och klättrar själv in i bilen och låtsas köra iväg. ”Bebisen 
är borta” säger Lisa. Lisa säger ”jag är en bråkig bebis på dagis, du ska vara fröken och 
ringa mamma, ring”. Kerstin låtsas svara i sin telefon och säger ”Hallå?”. Lisa som nu 
byter och tar på sig rollen som förskollärare ber mamman (Kerstin) att komma till 
förskolan trots att den är stängd (för att det är kväll enligt Lisa). Kerstin går i en cirkel 
och låtsas komma fram till förskolan och ringa på dörrklockan. Lisa bestämmer att 
mamman råkade trampa på bebisen och att den nu är sjuk. Lisa sätter sig i dockvagnen 
och Kerstin kör hen till ”sjukhuset” som är en filt på golvet. Lisa lägger sig på filten och 
säger åt Kerstin vad hon ska säga. ”Säg att du råkade bara stå i vägen i rutschkanan när 
jag skulle åka ner” säger Lisa. Kerstin säger ”Jag råkade bara stå i vägen..” och så börjar 
hon skratta. Lisa säger åt henne att ge henne en spruta. Kerstin tar fram en 
leksaksgaffel som ligger på golvet och stoppar den i Lisas mun och låtsas mata henne. 
Sen låtsas Kerstin ge Lisa en spruta. Lisa säger åt Kerstin att säga ”Oj, jag råkade ta 
dödssprutan”. Båda skrattar. 

4.5. Betydelsen av ha sitt syskon på avdelningen 

4.5.1 Intervjuer 
 

Angående ifall syskonen är delade eller i samma grupp vid gruppindelning svarar 
samtliga informanter att de oftast delar på syskonen vid planerade aktiviteter av olika 
anledningar. Syskonen får dock vara tillsammans vid utflykter och liknande aktiviteter 
om de så önskar det. Eva menar att eftersom de delar upp barnen utifrån 
utvecklingsnivå mest och syskonen inte brukar ligga på samma nivå faller det naturligt 
att de oftast får vara i olika grupper. Hon förklarar även att vid sådana tillfällen 
uppmärksammar pedagoger oftast det yngre barnet mer och det äldre barnet kan bli 
mer bortglömt, därför utgår de ifrån utvecklingsnivån bland annat.   
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Eva berättar att det är en trygghet för barnen att ha sitt syskon på förskolan, särskilt 
för de barn som inskolas. I de fall där det skulle vara en nackdel för syskonen att vara 
tillsammans är redan föräldrarna medvetna om detta och väljer att ha barnen på olika 
avdelningar istället så att syskonen har varandra brukar bara vara positivt. Karin 
förklarar att de brukar dela syskon för att kunna se dem individuellt. 

Oftast har det blivit att vi har delat syskonen i grundverksamheten. Vi har ett 
tvillingpar här som är tillsammans. Vid aktiviteter delar vi på dem för att se 
dem individuellt och inte som ett par bara för det är ju två individer. Sen finns 
det delar på dagen de önskar att vara med varandra och då låter vi dem. (Karin) 

Malin menar att det kan var positivt att dela på syskonen om de ligger nära i ålder 
eftersom det då kan hända att de nöter på varandra. Ibland kan det även hända att det 
äldre syskonet är överbeskyddande mot det yngre och då är det bra att dela på dem, 
eftersom då kan det yngre barnet hitta sig själv i sin utveckling.   

Jag tror ju att alla barn klarar av att vara på förskolan utan sina syskon. Jag tror 
inte att det är något barn som inte skulle klara av det, sedan kan man se där det 
kan underlätta situationer. (Malin) 

 

4.5.2 Observationer  
 

I följande observation såg vi hur ett tvillingpar, Pelle och Karl, samspelade med 
varandra i en bokbuss. Vi kunde även se hur de utforskar och lär tillsammans:  
 
Syskonen tittar på böckerna tillsammans, tar varsin bok och sätter sig på bänken 
bredvid varandra. Syskonparet bläddrar i sina böcker och pekar på bilder och säger 
”titta här, ambulansen”. En pedagog uppmärksammar att den bok som Pelle har valt 
är en och samma bok som Karl valde under förra besöker på bokbussen. Trots att det 
är väldigt många böcker inne i bokbussen valde de samma. Boken handlar om tåg. 
Bibliotekarien går fram till syskonparet och frågar ”Vad är det ni läser?”, barnen svarar 
inte. Bibliotekarien hjälper Pelle med att hålla i hans bok eftersom han har svårt att 
hålla den på grund av bokens storlek. Karl blir intresserad av Pelles bok och de tittar i 
den tillsammans och pekar. Efter några sekunder tappar syskonparet intresset och går 
tillsammans till boklådorna för att leta efter fler böcker.   
 
Vi uppmärksammar att tvillingparet är de enda barn som väljer att titta i böcker 
tillsammans jämfört med resten av gruppen. Pelle tar fram en bok och visar den för 
Karl som nickar. Barnen går tillbaka till bänkarna och sätter sig bredvid varandra. Den 
valda boken heter Alfons och Mållgan. Pelle håller i boken och båda pekar på bilder 
och säger ”titta”. Barnen pratar tyst om något med varandra ur boken. Karl pekar på 
en bild och säger ”titta”. Pelle ställer sig upp och går mot boklådorna och lägger tillbaka 
boken. Karl följer efter sitt syskon. Det kommer in ett nytt barn i bokbussen som vill 
kolla hur det ser ut i framsätet. Bibliotekarien föreslår att alla barn går fram och tittar. 
Karl leder Pelle till framsätet genom att hålla i hans arm. Efter några sekunder när 
barnen kommit fram till framsätet vänder sig Pelle och går tillbaka till bänken för att 
bläddra i sin bok. När Pelle satt sig ner tittar hen efter sitt syskon. Helt plötsligt sätts 
det på ett tutande-ljud. Alla barn springer fram till dörren och tittar ut. Karl tittar ut 
genom den inglasade dörren, ler och går tillbaka till sitt syskon som bläddrar i boken. 
”titta där” säger Pelle. Barnen skrattar. ”titta så många” säger Karl. Barnen ställer sig 
upp och går mot dörren, Karl tittar på öppningsknappen för dörren och väntar på att 
en vuxen ska öppna dörren. Under observationen sker ett samlärande mellan barnen 
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när de läser böcker. Som det nämndes i intervjuerna är barnen väldigt nära varandra 
och utför handlingar tillsammans.  

4.6. Syskon med annat modersmål – deras språkutveckling och 
samspel 

4.6.1 Intervjuer 
 

Gällandes hur syskonpar som har ett annat modersmål än svenska samspelar samt om 
det stjälper eller hjälper inlärningen av det svenska språket är pedagogerna överens 
om att barnen hjälper varandra med språket och att de oftast pratar svenska på 
förskolan och modersmålet hemma. Anna tar upp ett gammalt exempel när de hade ett 
syskonpar som inte kunde ett ord svenska, då blev det tolk och mycket kroppsspråk, 
även barnen använde sig av det. Den äldre kunde hjälpa den yngre med vad hen trodde 
att pedagogerna sa. Anna påpekar också att det ju också är så att barn lär sig språk 
väldigt snabbt. Hon förklarar även att personal som också har annat modersmål än 
svenska är en stor tillgång och att man använder sig av mycket bilder i inlärningen av 
svenska språket. Karin uppmärksammar att barn med annat modersmål härmar 
kroppsspråk, mimik och rörelser. Hon tycker att modersmålet är viktigt eftersom att 
om de inte kan sitt modersmål blir det tuffare att lära sig det svenska språket. Hon 
förklarar att språket oftast brukar lossna vid 3-årsåldern. Hon tar även upp ett exempel 
där ett äldre barn blev en tolk för nya yngre barn och hjälpte dessa. Dock förklarade 
barnet alltid på svenska först och ville prata svenska på förskolan och uppmuntrade de 
andra till att prata svenska med hen. Hon tar även upp ett till exempel: 

Vi skolade in ett barn vars syskon redan gick här på förskolan på en annan 
avdelning. Mamman kunde inte svenska, barnet kunde inte svenska, 
storasyster kunde inte svenska. Storasystern stod utanför vår dörr och grät när 
lillebror skolades in här, och båda grät när de skiljdes åt. Det blev inte hållbart, 
varken storasyster eller lillebror utvecklades. Vi bestämde oss för att ha 
syskonen på samma avdelning och det blev en trygghet för båda. (Karin) 

Malin nämner att hon inte ser några nackdelar med inlärningen av det svenska språket 
över huvud taget snarare att det är en fördel att syskonen är tillsammans och kan 
hjälpas åt med språket. Hon påpekar även att det också har förekommit att barn som 
inte är syskon tolkar för varandra på modersmålet. Att det inte bara är syskon som 
hjälper varandra med språket. 
 

4.6.2 Observationer  
 
I följande observation följde vi en storasyster (Emma) med annat modersmål och 
härkomst från ett annat land. Observationen ägde rum under en hel förmiddag. Flickan 
är storasyster till en pojke på avdelningen (Benjamin). Dock samspelar inte syskonen 
med varandra här. Emma tog dock en del vuxenkontakt, och även kontakt med oss när 
vi observerade.  
  
Emma går under promenaden till bokbussen vid vagnen och vid sidan av en pedagog. 
Hon håller i vagnen och går lugnt medan de andra barnen springer och får uppdrag på 
vägen av pedagogerna. En yngre flicka kommer fram till Emma och frågar om hon kan 
hjälpa till med att sätta på flickans vantar. Emma hjälper barnet och följer därefter 
efter flickan och observerar när de andra barnen leker med varandra. Emma vänder 
sig mot oss och säger ”Vi är ute”. På vägen tillbaka till förskolan går Emma återigen 
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lugnt bredvid vagnen med en pedagog. Under samlingen innan lunchen har Emma ett 
yngre barn i knät och fixar med hennes hår. Det yngre barnet tappar sitt armband och 
Emma tar upp det och hjälper det yngre barnet med att sätta på sig det. Sedan säger 
pedagogerna att det är dags för dans. Emma står i närheten av Benjamin men 
Benjamin står och gungar och klappar händerna till musiken själv. När Benjamin 
upptäcker att Emma kommer nära skriker han och visar med sitt kroppsspråk att hon 
ska gå iväg. Emma börjar dansa med flera yngre flickor, de håller hand och Emma leder 
dem och vägleder dem till att göra en piruettsnurr. 

4.7. Resultatanalys 

4.7.1 Erfarenhetsutbytet på syskonavdelningarna 
 
Utifrån intervjuerna ser vi att samtliga informanter menar att barnen hela tiden hjälps 
åt på syskonavdelningarna vilket också stämmer överens med våra förväntningar kring 
att det skulle ske. Informanterna nämner i intervjuerna exempel såsom att de äldre 
med mer erfarenheter hjälper de yngre vid påklädning, matsituationer, tröstande med 
mera. De säger att detta sker mellan de olika åldrarna och inte bara mellan just 
syskonen. Vi uppmärksammade även detta under våra observationer. Exempelvis såg 
vi en äldre flicka hjälpa yngre flickor med olika saker, såsom exempelvis att ta på den 
yngre sin vante (observation rubrik 4.6.2). Vad vi konstaterat i vår tidigare pilotstudie 
är att ålder inte är direkt kopplat med den proximala utvecklingszonen, utan att det 
främst handlar om erfarenheter och utvecklingsnivåer. Därför kan vi även ta upp ett 
annat exempel från våra observationer, där två jämngamla flickor leker med dockor, 
men det är den ena som är mer aktiv medan den andra betraktar och imiterar 
(observation under rubrik 4.2.2).   
 
Vi uppmärksammade även att det skedde mycket samlärande mellan barn i samma 
ålder men även mellan barn i olika åldrar. Barnen kompletterade varandra med ord, 
idéer till leken, motoriska rörelser och problemlösningar i samlärandet. Detta visar på 
att barn i samma utvecklingsnivå även kan befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen eftersom även dessa kompletterar varandra och utbyter 
erfarenheter. Vi kan konstatera att inga barn är i exakt samma utvecklingszon, alla är 
olika och därför lär alla barnen av varandra. Vygotskij tar upp det han kallar 
utvecklingens allmänna lag, vilket innebär att utveckling sker i samspel mellan 
människor och att utveckling uppenbarar sig två gånger; först socialt och sedan på en 
individuell nivå. I samspelet bli det alltid ett utbyte av erfarenheter (Strandberg, 2009).  

Även i intervjuerna menar pedagogerna att det är bra att barnen får vara både i grupp 
med barn i liknande utvecklingsnivå och även i mer blandat sällskap. De berättar 
främst om att vid planerade aktiviteter blir det större meningsskapande om alla barn 
ligger på liknande nivå, då blir det enklare för pedagogerna att fokusera på alla barn, 
när det är större skillnader menar pedagogerna att de behöver fokusera mer där 
behovet är störst. Detta kan vi relatera till, vi såg inte så mycket pedagog-barn samspel 
i våra observationer eftersom att vi ville fokusera på barnens samspel främst, däremot 
så kunde vi se i observationen under rubrik 4.1.2 en äldre flicka som tog på sig 
ledarrollen och var väldigt pedagogisk gentemot det yngsta barnet av de hon lekte med. 
Även bland barnen kan vi alltså i detta exempel se att man fokuserar där behovet är 
störst. När det kommer till samlärande där utvecklingsnivån är väldigt lik mellan två 
eller fler parter så kan vi i observation under rubrik 4.5.2 se ett tvillingpar. Dessa två 
ligger troligtvis ganska nära varandra i utvecklingsnivå och särskilt erfarenheter 
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eftersom att de bor och lever tillsammans. Vi kan ändå se att de tycks stötta varandra 
till att utforska och undersöka miljön tillsammans, troligtvis mer än när de är själva. 
Vi noterade exempelvis att de tittade på böckerna tillsammans när de skulle välja dessa 
och den pojken som tidigare valt tåg-boken visade förmodligen denna för sin bror, 
barnen introducerar alltså material för varandra. De tittade och kommenterade även 
tillsammans, samma gällde på promenaden till och från bokbussen då den ena sprang 
runt ganska mycket och visade sin bror saker såsom pinnar och löv han hittade på 
vägen. Det tycks som att de tar för sig lite mer av miljön när de är tillsammans, när de 
var ifrån varandra tycktes de lite mer tillbakadragna och observanta. Dessa utforskade 
främst tillsammans och när de hittade något visade de varandra. Exempelvis när den 
ena pojken leder den andra fram i bokbussen för att visa hur det ser ut där. 
 
I observationen under rubrik 4.4.2 ses två äldre jämngamla flickorna leka vad som kan 
tolkas som en lek  inom den proximala utvecklingszonen. Det vill säga de leker att den 
ena är ”liten” och behöver hjälp av den äldre som har mer erfarenheter i detta fall. Den 
äldre hjälper den yngre till vagnen och tar på sig en mamma-roll. Barnet blir även 
busigt och stökigt och mamman gör sitt bästa och tar på sig rollen som problemlösare. 
Detta innebär i den proximala utvecklingszonen att det yngre barnet får lära sig hur 
man går vidare och hanterar problem såsom att ta sig upp för rutschkanan. Den äldre 
lär sig att lösa problem och ta ansvar. Det barnet som tog på sig mammarollen tar även 
på sig läkarrollen och ska hjälpa det yngre barnet att bli friskt. Barnen kan ha fått 
inspiration till denna lek genom att ha hjälpt de yngre barnen samt av att ha blivit 
hjälpta av föräldrar och pedagoger. Detta innebär alltså att barnen leker utifrån 
erfarenheter i deras liv och utifrån det kan vi konstatera att barnen brukar befinna sig 
i den proximala utvecklingszonen och att de även är medvetna om det. 

4.7.2 Utvecklingsmöjligheter för barn i olika åldrar 
 

Gällandes hur pedagogerna ser på utvecklingsmöjligheterna på syskonavdelningarna 
anser samtliga pedagoger att de är väldigt stora. Detta med tanke på att de dels kan 
dela på barnen i mindre grupper som är formade för att vara optimala för deras 
utveckling och förstärka fokus på uppgiften som ska göras eller det som ska utföras. 
Dels kan de låta barnen vara blandade och då lär sig alla barnen att ta hänsyn och 
respektera varandra. Alla pedagoger är måna om att barnen får valmöjligheten till att 
kunna vara ensamma eller med barn i sin egen ålder samt att de alltid tänker på syfte. 
Exempelvis vad får de yngre barnen för utmaning här? I den blandade vardagen lär sig 
de mer erfarna att ta ansvar, leda och visa samt deras självkänsla stärks enligt 
pedagogerna. De yngre barnen lär sig nya saker genom att iaktta och imitera de äldre 
barnen. De yngre barnen är i en optimal position där de kan ta in erfarenheter som är 
nya för dem men ändå inte på alltför hög nivå såsom kanske vuxnas erfarenheter är. 
Detta gör att barnen förmodligen har lättare att ta till sig den nya informationen på 
syskonavdelningar än på åldershomogena. Med tanke på att det finns barn med så 
många olika åldrar och erfarenheter så finns där ett hav av ny information som alla kan 
ta del av utifrån vad just dem behöver, och därifrån de behöver för att kunna gå vidare. 
Mycket ny information och kunskap erbjuds på alla olika nivåer att ta del av bara i 
förskolornas vardag. Pedagogerna menar också att trygghet främjar utveckling och 
inlärning och pedagogerna menar att syskonavdelning ger barnen trygghet i synnerhet 
vid inskolningen. Känner barnen sig trygga snabbare kan de börja utforska och 
undersöka tidigare. Båda arbetslagen har material på olika nivåer som barnen kan ta 
del av.   
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Vi har i intervjuer och observationer kommit fram till att utvecklingen mellan de 
blandade åldrarna främjas. Inom utveckling finns förstås även språkutveckling, denna 
kan man se ganska tydligt bara genom att observera därför valde vi att även fokusera 
på språkutveckling. Både för att det finns yngre barn på avdelningen som inte har 
språket än men även för att det finns nyanlända syskonpar med annat modersmål och 
vi ville undersöka hur deras språkutveckling påverkades av att vara tillsammans med 
barn i olika åldrar. Av det vi fick fram från intervjuerna kan vi se att språkutvecklingen 
för flerspråkiga barn är positiv på syskonavdelningarna. Detta på grund av att de barn 
med mer erfarenhet inom svenska språket tolkar och stöttar de barn som är nya på 
avdelningen. Även här ser vi tecken på att barnen befinner sig i den proximala 
utvecklingszonen, de barn som har mer erfarenheter och kunskap inom det svenska 
språket hjälper och lär de som har mindre. Barnen med samma modersmål blir en 
trygghet och hjälp för varandra. En informant påpekade även att alla barn med samma 
modersmål hjälper varandra inte bara syskonpar. En annan pedagog nämnde även att 
flerspråkig personal är till stor hjälp och att barnen lättare lär sig svenska om de har 
sitt modersmål.   
 
Under observationerna (se observation under rubrik 4.6.2) lade vi märke till en äldre 
flicka med annan härkomst som mest höll sig till vuxna och yngre barn. Eftersom hon 
själv var en av de äldsta barnen på avdelningen så kunde hon inte hitta ett barn med 
mer erfarenheter som kunde tolka åt henne, därför tolkar vi det som att hon höll sig 
mest till de vuxna och de yngre barnen för att lättare förstå sammanhang. Strandberg 
(2009) skriver om just detta och tar upp ett exempel där han nämner att när ett barn 
inte kan hitta någon att ingå i nästa utvecklingszon med bland sina kompisar så får hen 
vända sig till mer erfarna i andra klasser. Författaren menar också på att åldersblandat 
lärande är bra vid sådana här situationer och vuxna som hjälper till. Det faktum att 
Emma umgås mest med yngre barn anser vi inte påverkar hennes samspel negativt 
utan snarare positivt. Emma får möjligheten att förstå sammanhang och lek och vi såg 
även såg att andra barn som hade språket frivilligt också lekte med exempelvis yngre 
barn. Att leka med yngre barn är alltså inte ovanligt på avdelningen, utan vi såg tydliga 
exempel där alla barn frivilligt lekte i just olika åldrar. Dessutom såg vi att hennes 
utvecklingsmöjligheter gynnades av detta erfarenhetsutbyte: hon fick språket och de 
yngre barnen fick problemlösningsförmågor och ny information. Hon uppfattades vara 
hjälpsam och pedagogisk och tog en stor roll i den proximala utvecklingszonen som 
erfarenhetsgivare. Sedan kan även hennes nya språkkunskaper hjälpa hennes lillebror 
och andra barn med samma modersmål. Alltså kan vi konstatera att syskonavdelning 
tenderar att vara positiv för barnens utvecklingsmöjligheter, även för 
språkutvecklingsmöjligheter.   
 
4.7.3 Samspelet mellan barnen på syskonavdelningarna 

Angående hur samspelet ser ut på syskonavdelningarna anser informanterna att det 
fungerar bra eftersom de är ganska öppna med hur de delar in barnen, barnen är med 
de barn som de fungerar med och i den vardagliga verksamheten berättar de att barnen 
är väldigt hjälpsamma med varandra och har en stark vi-känsla och kommer bra 
överens. De äldre barnen hjälper de yngre och blir som medpedagoger vilket vi också 
såg i observationerna. Genom att de äldre vägleder och de yngre imiterar så blir det 
som en övningsarena där de får tillgång till olika metoder till hur man ska exempelvis 
lösa ett problem (Strandberg, 2009). Den här hjälpsamheten bidrar till att skapa ett 
bra klimat och sammanhållning i barngruppen. Pedagogerna menar också att det 
främst är positivt att syskon får vara tillsammans, de gånger som det skulle vara 
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negativt så är föräldrarna redan medvetna om detta och då sätter de inte syskonen på 
samma avdelning helt enkelt.   
 
Pedagogerna berättar att om de små barnen exempelvis kommer in och avbryter de 
äldre barnens lek så stoppar pedagogerna detta och tar med sig det lilla barnet att leka 
någon annanstans. En av pedagogerna berättar att vissa äldre syskon ibland kan känna 
press på att de behöver se efter sitt småsyskon men pedagogerna förklarar då för dessa 
att de inte behöver det. Pedagogerna uppmuntrar barnen till att leka i olika åldrar men 
såvida det fungerar bra för båda parterna. Det vi uppmärksammade i observationerna 
var just det att barnen var väldigt hjälpsamma och inbjudande och välkomnande 
gentemot varandra. Eftersom att vi observerade fri lek där barnen själva kan välja vilka 
de ska leka med så var det positivt att se att många lekte och bjöd in varandra i 
blandade åldrar. Även där det var väldigt stora åldersskillnader (se observation under 
rubrik 4.2.2 och observation under rubrik 4.1.2). I observationen under rubrik 4.3.2 
kan vi se fyra barn som frivilligt leker tillsammans utomhus. Här ser vi att alla barn är 
aktiva deltagare i leken och att de tillsammans skapar regler och utformar leken. Alla 
fyra barnen leker med varandra vid olika tillfällen, till en början leker syskonparet och 
därefter delar de på sig och leker med de andra två barnen och slutligen börjar alla fyra 
barnen leka med varandra samtidigt.  

5. Diskussion 

I detta kapitel kommer vi kritiskt granska och diskutera vårt resultat, tidigare forskning 
och vår metod. Vi kopplar resultat till litteratur och besvarar våra forskningsfrågor.   

5.1. Resultatdiskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka hur utveckling och samspel ser ut på två 
förskolor med syskonavdelningar. Studiens frågeställningar var: 

 Hur ser utvecklingsmöjligheterna ut för barn i olika åldrar på 
syskonavdelningarna? 

 Hur ser samspelet ut mellan barnen på syskonavdelningarna? 

Vi anser att vi har besvarat våra frågeställningar. Det vi har kommit fram till utifrån 
resultat är sammanfattningsvis att utvecklingsmöjligheterna är stora på 
syskonavdelningarna. Vi har genom intervjuerna och observationerna sett att barnen 
befinner sig i den proximala utvecklingszonen ofta och att de gynnas av varandra. 
Barnens behov tillmötesgås också mycket väl utifrån deras individuella 
utvecklingsnivåer och pedagogerna är flexibla med barngruppen i sig. Gällande 
samspel på syskonavdelningarna så har vi utifrån resultatdelen sett att alla barn hjälps 
åt och umgås oavsett ålder, vilket Strandberg (2009) beskriver som optimalt tillfälle 
för barn att gå från en utvecklingszon till en annan. 

5.1.1 Utvecklingsmöjligheter och samspel på syskonavdelningarna 
 

Lamb (1978) skriver om att de yngre barnen tittar på de äldre barnen. I intervjuerna 
pratar informanterna mycket om att de yngre också motiveras till lärande av de äldre, 
men Gregory (2001) menar att det motsatta sker: Att det yngre barnet är en inspiration 
för det äldre barnet att lära sig. Detta ser vi även i observation 4.1.2, där ett av de äldsta 
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barnen visar för det yngre barnet hur de ska ha sina ben för att kunna skapa en stjärna 
med sina ben tillsammans med sina andra kamrater. Alltså framgår det tydligt att både 
de äldre och de yngre gynnas av varandra vilket även samtliga informanter var överens 
om i intervjuerna.   
 
Brody (1982) skriver att utveckling sker i samspel där individer tar på sig flera olika 
roller. När barn tar sig an och tränar sig inom en roll lär de sig även de kompletterande 
rollerna. I observationerna där vi ser barn i olika åldrar som leker så har de lite olika 
roller i leken och då kommer detta lärande att ske. Även när de yngre barnen betraktar 
de äldres aktiviteter får de yngre en uppfattning av de äldres roller vilket de sen kan 
imitera även om de själv haft en annan roll under aktiviteten.   
 
Lamb (1978) skriver att barn i alla åldrar föredrar att interagera med vuxna framför 
sina syskon. Detta stämmer inte enligt våra resultat. Det enda tillfällena vi 
uppmärksammade att barnen interagerade direkt med vuxna var mest för att antingen 
visa upp något eller så höll de sig bara nära de vuxna utan att kommunicera direkt med 
dem. Barnens direkta utspel till de vuxna var för det mesta väldigt korta medan 
samspelet med andra barn var mer rikt och skedde under längre tidsintervaller. De 
vuxna verkade vara en sorts trygghet utan att det skedde stort aktivt muntligt samspel. 
De gånger de vuxna och barnen pratade med varandra var det mest uppmaningar från 
pedagogerna till barnen och inte samtal. Trots att de vuxna bjöd in sig till barnens 
samspel i observation 4.5.2 i bokbussen ignorerade barnen dem och fortsatte titta 
tillsammans. Bibliotekarien blev snarare ett hjälpmedel att hålla i boken medan barnen 
själva samspelade kring bokens innehåll. Vi såg i samtliga observationer ett rikt 
samspel mellan barnen. Här stämmer alltså även Gregorys (2001) teori om att barn 
lättare kan få ett meningsskapande tillsammans än vad de kan med vuxna. Detta pekar 
på tyngden av barnens samspel tillsammans och hur viktigt det är att barnen även får 
ha mycket tid till fri lek med varandra och i olika åldrar förutom lärarstyrda aktiviteter. 
 
Ramani (2012) tar upp att lek bidrar till att barn behöver lära sig att kommunicera på 
olika sätt för att skapa gemensamt samspel, uppnå gemensamma mål och för att förstå 
sig på lekens regler. Detta innebär ju att lek blir en motivation till lärande, därför är ju 
även lek i olika åldrar en positiv sak. Ramani (2012) nämner också att när yngre barn 
leker med äldre kan de äldre sätta ord på saker vilket resulterar i att de yngre får ord 
för saker eller handlingar vilket är en positiv sak med blandade åldrar. I intervjuerna 
nämner också informanterna att barnen är väldigt hjälpsamma med varandra när det 
kommer till språk, och att de äldre ofta tolkar för de yngre. Detta bidrar även till att 
bygga upp barnens ordförråd samt förståelse för världen. Gregory (2001) skriver också 
att språk och även läsförståelselek mellan syskon ger barnen chanser till att pröva olika 
röster med en partner som förstår och vet vad som ska göras.  
 
Gregory (2001) nämner att när barn är nära i ålder jämfört med exempelvis en vuxen 
och ett barn har de två barnen lättare att ha ett meningsskapande eftersom de har 
liknande erfarenheter och referenser. I observation 4.2.2 såg vi att tre barn lekte 
”pompelo pompelo” och det yngsta barnet förstod inte riktigt att hon ens var med i 
leken och blev lite skrämd när de andra två äldre barnen lade en filt på henne. Här blev 
det alltså möjligen lite för stor skillnad erfarenhetsmässigt som det ofta kan bli mellan 
ett barn och en vuxen. För att barnen ska kunna befinna sig i den proximala 
utvecklingszonen krävs det ett erfarenhetsutbyte mellan parterna, kanske hade leken 
blivit mer givande om det yngsta barnet hade fått betrakta de äldres lek innan hon blev 
inbjuden eller att hon hade fått börja med att inte vara den som ligger under själva 
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filten utan istället hjälpt till att lägga på filten på en annan äldre.   
 
I alla de andra aktiviteterna som de äldre utförde så fick det yngsta barnet god tid på 
sig att betrakta det som inträffade och klarade då av att utföra innehållet. Så när det är 
väldigt stora skillnader mellan utvecklingsnivå kan det vara positivt att den med 
mindre erfarenhet ändå får bli förberedd på det som ska ske. Detta beror säkert också 
på aktivitet, för just denna aktivitet var inte direkt svår utan snarare skrämmande och 
plötslig. Det yngre barnet blev överrumplat. Vi tror att barnet hade fått ett större 
erfarenhetsutbyte om det hade varit en mindre skrämmande aktivitet samt om barnet 
med mindre erfarenhet hade fått betrakta aktiviteten under en längre tid först. Om det 
hade funnits ett mer kontinuerligt samspel mellan barnen hade det förmodligen också 
gått bättre eftersom de äldre barnen i princip bara överrumplade henne och slängde 
filten på henne. Det blev inte en gemensam aktivitet då. Först efter att de tog bort filten 
blev flickan glad och verkade förstå att det var en lek. Så nästa gång kommer det 
förmodligen gå bättre när barnen leker ”pompelo pompelo”.   
 
Brody (1982) skriver att syskon vanligtvis tar på sig den dominanta ledarrollen när de 
leker med sina småsyskon men i våra observationer såg vi inget sådant beteende alls. I 
observation 4.1.2 har vi observerat fyra barn varav två är äldre. Den ena är storasyskon 
medan det andra äldre barnet, som är jämngammalt med storasyskonet, bjuder in det 
andra barnets småsyskon och agerar som just dominant ledare och initiativtagare. Vi 
såg även att ett annat storasyskon var ledare åt andra yngre barn än sitt eget 
småsyskon. Brodys (1982) slutsatser stämmer således inte i någon av våra 
observationer.   
 
Gällandes könsskillnader och mönster uppmärksammade vi att ett av storasyskonen 
som var pojke och hade en lillasyster umgicks med bara flickor i olika åldrar. Vi 
uppmärksammade att det Brody (1982) skriver, att flickor skulle ha mer jämlika 
lekkamratroller än pojkar inte stämmer då vi i observation 4.4.2 uppmärksammade att 
mellan två jämngamla flickor som verkade vara goda kamrater inte alls hade jämlika 
lekkamratroller utan snarare att en av dem bestämde allt i leken, även vad den andra 
skulle säga och göra. Här ser vi också att det Skånfors (2013) skriver om 
maktpositioner och ålder verkar stämma. Flickorna är i samma ålder men det spelar 
ingen roll, utan det är den ena som får bestämma hur allt ska gå till. Än en gång har vi 
kommit fram till att ålder bara är en siffra. Lamb (1978) och Brody (1982) nämner att 
flickor är mer uppfostrade till att vara omhändertagande än pojkar och att de äldre 
förväntades ta hand mer om sina småsyskon. Vi såg i observation 4.6.2 att en flicka var 
väldigt omhändertagande, dock inte av sin lillebror utan mer av yngre flickor. Denna 
flicka tog även mest kontakt med vuxna jämfört med alla andra barnen och i enlighet 
med Vandell (1987) gör detta också att barnen tar initiativ med andra barn. Detta 
gjorde hon med yngre barn men inte med barn i sin egen ålder. Vi funderar på om detta 
kan vara en fråga om språket då hon hade ett annat modersmål, att hon hade lättare 
att förstå sammanhang med de yngre barnen eller med pedagogerna än med barn i sin 
egen ålder.   
 
Brody (1982) skriver att det sker mer individuellt deltagande i smågrupper och fler 
unika utspel vilket stämmer överens med vad informanterna anser utifrån 
intervjuerna. En pedagog säger just det att de tror och anser att lärandet sker i mindre 
grupper och alla informanter tar upp att det är viktigt att barnen ska kunna få vara 
ifred när de behöver, exempelvis att de större barnen kan stänga dörren och fokusera 
ostört. En pedagog nämner också att om de ser att en lek pågår vill de inte avbryta den 
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eller att den ska störas av andra barn. I smågrupper nämner även informanterna att de 
kan se barnens enskilda lärande bättre och stötta utifrån det.   

5.2. Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativ metod i form av muntliga intervjuer med fyra 
pedagoger på syskonavdelningar samt av strukturerade observationer. Vilket innebär 
att vi iakttog barns samspel i olika situationer (Bryman, 2011). Intervjuerna var öppna 
och gav de intervjuerna möjligheter att dela med sig av sina erfarenheter som de fått 
under många år. Vi valde också att spela in deras svar och transkribera det för att få ett 
korrekt resultat. Från början hade vi tänkt att även intervjua barn och föräldrar men 
eftersom tiden för studien var väldigt begränsad så beslöt vi att lägga fokus på 
pedagogerna, deras erfarenheter och hur de arbetade med syskonavdelning. Samt 
observera för att se om vi i verksamheten såg det som de talade om och för att observera 
hur barnens samspel och utvecklingsmöjligheter såg ut samt vilka barnen valde att leka 
med i fri lek. Ifall de valde att umgås med barn med samma ålder ungefär, olika åldrar 
eller syskon exempelvis och hur deras samspel och lek såg ut. Samt vilket lärande som 
vi kunde observera. Observationer var en bra metod att välja eftersom vi ville observera 
samspel både när barnen var tillsammans med sina syskon samt när de var utan dem. 
Samt hur barnen interagerade mellan olika åldrar.   
 
Vi spekulerade kring att enkäter skulle kunna vara en möjlig metod att använda sig av 
inom gruppindelning av barn på grund av att se flera olika förskolor men vi valde bort 
enkäter eftersom vi kände att det inte skulle gett samma djupa inblick i verksamheten. 
Vi ville inte åt korta svar utan vi ville fördjupa oss inom två förskolor för att få en bra 
förståelse för verkligheten där utifrån pedagogernas erfarenheter. Tidsbrist var också 
en kritisk faktor. Vi kände att man lättare tar reda på barnens samspel och 
utvecklingsmöjligheter av att komma ut i verksamheten och möta den och se barnens 
interaktioner samt få fylliga och detaljerade svar utifrån pedagogernas erfarenheter.  
  
Under observationerna pratade vi med respektive förskolor så att vi skulle kunna 
observera både inomhus och utomhus. Detta för att få mer bredd. Med tanke på att vi 
fick väldigt mycket data från observationerna utomhus från förskola 1 så bestämde vi 
oss för att vara inomhus en hel förmiddag på förskola 2. Den tiden räckte gott och väl, 
vi såg väldigt mycket och fick in väldigt mycket data vilket vi därefter sorterade för att 
få fram det mest relevanta resultatet för studien. Vi antecknade och använde oss av 
spaltobservation där vi skrev både vad som sades och gjordes. Det var dock lite svårt 
att höra vad som sades utomhus. Vi kunde inte gå för nära barnen eftersom det skulle 
avbryta deras lek. Vi skrev ner det som vi hörde. Inomhus var det desto lättare att höra 
vad barnen sade. I observationsschemat skrev vi ner exakt vad som skulle observeras 
och varför och vi följde även de personer som var centrala för just observationen under 
flera tillfällen under dagen. Vi valde i några av observationerna (observation 4.1.2 och 
4.5.2) att följa vissa barn under dagen och lägga ihop dessa tillfällen till en observation 
för att få ett helhetsperspektiv av deras samspel och beteende. Innan vi började 
observera så frågade vi pedagogerna vilka barn som var syskon och vi hade detta i 
bakhuvudet under observationerna. Vi antecknade ner barnen genom vad de hade för 
mössa och tröja på sig. Vi valde att fokusera på samspelet mellan de barn som utmärkte 
sig för studien mest, exempelvis när barn lekte åldersblandat och vi följde dem lite 
extra under dagen. Dock så tittade vi på alla barn.   
 
Hade vi haft mer tid på oss för studien samt om vi inte hade haft ett begränsat antal 
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med observationer och intervjuer så hade vi kunnat kontakta flera förskolor med 
syskonavdelningar och gjort fler intervjuer och observationer för att få mer av en 
helhetsbild. Vi hade kunnat observera och jämföra hur samspel såg ut när syskonen 
var tillsammans och ifrån varandra, i synnerhet tvillingarna. Framförallt hade vi 
kunnat intervjua barnen och föräldrarna vilket vi egentligen hade tänkt göra från 
början. Vi ville höra vad barnen själva tyckte och trivdes samt vad föräldrarna sett och 
tycker. Vi anser att det var en stor fördel att ha två olika förskolor eftersom den ena 
avdelningen enbart hade två syskonpar och den andra sju stycken, så där fanns det en 
ganska stor skillnad. Det var även givande att intervjua en barnskötare förutom 
förskollärare för att få med erfarenheter från en annan yrkeskategori. Det var också 
givande att informanterna arbetat olika länge, en av dem var ganska nyexaminerad och 
en annan hade arbetat i 30 år.   
 
Intervjuer kan bli problematiska om frågorna blir missvisande men vi valde att ställa 
ganska många frågor samt ha följdfrågor för att få fylliga svar och vi ställde följdfrågor 
om vi ansåg att frågan inte besvarades. Att vi spelade in intervjuerna var positivt 
eftersom det då inte blev några misstolkningar från vår sida, eftersom vi kunde lyssna 
igenom svaren noggrant samt se det på papper när vi skrivit ner citaten. Frågorna finns 
att se som bilaga. Vi valde också att maila frågorna till pedagogerna en vecka innan 
intervjuerna för att ge dem tid att gå igenom frågorna och känna sig bekväma med att 
besvara dessa och fråga oss om något var oklart. Vi hade ju även innan det tagit kontakt 
med dem över telefon samt skickat dem ett missivbrev. Även föräldrarna fick ett 
missivbrev där de också fick godkänna att vi observerade deras barn, dessa missivbrev 
finns att se som bilagor.   
 
Med tanke på att vi bestämde oss för att utföra fyra intervjuer och sex observationer 
under två dagar kände vi ingen stor tidspress utan vår studie följde vårt planerade 
tidsschema. Hade vi dock bestämt oss för att även intervjua föräldrar och barn hade vi 
troligtvis inte hunnit färdigt med studien. I synnerhet med tanke på att det vid tiden 
för studiens genomförande var jultider nu samt att man måste anpassa sig efter 
föräldrarnas scheman och mycket tid skulle även gå till godkännande. Vi känner att 
trots att vi inte utförde intervjuer med föräldrar och barn fick vi mycket material till 
vår studie och i observationerna såg man hur barnen samspelade med varandra samt 
deras verklighet på avdelningen. Vi såg också vad de trivdes med och vad de ville 
eftersom vi bestämde oss för att observera under deras fria lek och där valde barnen 
själva vilka de samspelade med och hur. Vi fick även med några observationer under 
styrd lek men valde att sortera bort dem med tanke på att då var det mer samspel 
mellan pedagoger och barn jämfört med mellan barnen själva. Syftet med studien var 
som sagt att observera barns samspel med varandra på syskonavdelning. 

5.3. Pedagogisk relevans 

När det kommer till syskonavdelningar har vi kommit fram till att det gynnar 
syskonparen men även barn som inte har syskon på avdelningen. Klimatet och 
samspelet på avdelningarna kändes väldigt naturligt och trivsamt och utvecklingen för 
samtliga barn verkade stimuleras och gynnas. Med tanke på att barnen på 
syskonavdelningarna har så många olika erfarenheter faller det naturligt att de får ett 
stort erfarenhetsutbyte. Detta gynnar samtliga barn i olika åldrar på avdelningen, inte 
bara syskonen.  
 
I förskollärarutbildningen får man inte möjlighet att läsa om just syskonavdelningar 
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och vi uppmärksammade även att det inte gjorts någon aktuell forskning inom ämnet 
då all litteratur vi hittade var väldigt gammal. Vi hoppas att vi med denna uppsats får 
upp ögonen för fler förskollärare hur viktigt det är att dela in barnen efter deras 
personliga behov och utvecklingsnivåer snarare än att så pass mycket titta på barnens 
ålder. Samt att man kan arbeta på olika sätt, och vi vill även att föräldrar ska vara 
medvetna om att det finns olika val att göra. Vi vill förstås att alla barn ska få de bästa 
möjligheterna till utveckling efter sina personliga behov och intressen.  

Vi kan också tänka oss att barn i behov av särskilt stöd skulle trivas bra på en avdelning 
med blandade åldrar där barnen lättare kan hålla sig till den nivå de behöver inom 
olika områden. Det är lättare att på en åldersblandad avdelning variera sig snabbt inför 
flera områden då ett barn kanske kommit långt inom matematik men har svårt med 
språk eller motorik. Då kan barnet vara i en grupp med hög nivå som ska utföra något 
inom matematik och i en annan aktivitet kring språk vara i en grupp med lite lägre 
nivå. 

Sammanfattningsvis har studien relevans genom att den ger mer insikt kring hur 
åldersblandat arbete kan se ut och även hur man kan arbeta med gruppindelning på 
ett optimalt sätt. Studien har den relevansen att den som sagt kan hänvisa föräldrar 
och barn till en passande förskola, samt även ge andra förskollärare en insikt i arbete 
mellan utvecklingsnivåer. Den kan även eventuellt inspirera till att arbeta mer öppet 
och varierat och utgå mer utifrån barnens behov, intressen och trivsel. På lång sikt har 
studien relevans för att höja förskolans kvalitet och vi känner att vi har bidragit med 
forskning inom ämnet som annars saknas. Vi anser att det bör forskas mer kring 
gruppindelning eftersom det är något förskolorna inte kommer ifrån och som påverkar 
barnens lärande och utveckling.  

5.4. Fortsatt forskning 

Förslag till hur man skulle kunna gå vidare med studien är att just intervjua barn och 
föräldrar samt jämföra flera olika förskolor med varandra och se vilket arbetssätt som 
är mest lämpligt och även intervjua flera olika personalkategorier. Man skulle kunna 
forska på ifall syskonparens förskole vistelse tillsammans påverkar hur barnen beter 
sig med varandra hemma. Om det exempelvis verkar påverka deras ansvarstagande 
och deras relation emellan. Beter de sig annorlunda mot varandra sedan de börjat på 
syskonavdelning jämfört med innan? Hur ser samspelet ut mellan barnen när de blivit 
äldre och börjat skolan? Påverkar det att syskonen har varit tillsammans i hur de beter 
sig med sina skolkamrater sedan?   
 
Fortsatt forskning skulle kunna fördjupa sig just på syskonen på syskonavdelningar 
eftersom att vi redan har sett att åldersblandade barngrupper är en bra form för 
barnens lärande och utveckling även för barn som inte har syskon i gruppen. Det är en 
bra sammansättning att ha på avdelningar på förskolor enligt både forskning och våra 
resultat, det vi har sett i båda våra studier. Just därför skulle man kunna börja byta 
fokus från åldersblandat till enbart syskon och fördjupa sig i vilka konsekvenser 
syskonavdelningen har på barnen hemma och långsiktigt.  

5.5. Slutsats 

Vår slutsats är att på de förskolor vi undersökte ger formen syskonavdelning stora 
utvecklingsmöjligheter och detta stämmer överens med vårt teoretiska perspektiv. 
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Barnen får stort erfarenhetsutbyte i och med att det finns många olika 
utvecklingsnivåer i barngruppen. Samspelet fungerar också bra eftersom barnen som 
är på syskonavdelningar gynnas av detta. De gånger det inte skulle fungera finns det 
möjlighet att separera syskonen och det finns även möjlighet till åldershomogena 
avdelningar. Så vår slutsats är att det är olika från barn till barn. Därför är möjligheten 
att välja vilken form av avdelning som passar barnets behov bäst nödvändig. 
Sammanfattningsvis så säger vi inte att syskonavdelning är bäst för alla utan snarare 
att det viktigaste är att varje enskild individ får möjligheter att vara där de själva 
utvecklas och trivs bäst. Med trygghet och trivsel kommer rikt samspel och effektiv 
utveckling vanligtvis naturligt. Vi har sett att syskonavdelning är ett väldigt bra 
alternativ i synnerhet kanske för barn som har behov av lite extra stöd, exempelvis 
inom språk för barn med annat modersmål. Vi anser även att alla barn har lite större 
behov i något område och att alla kan vinna på erfarenhetsutbyte. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor 

Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat som pedagog? 

 Hur länge har du jobbat på syskonavdelning? 

 Vad fick dig att börja jobba på syskonavdelning? 

 Hur många syskonpar har ni? 

 Har ni några barn som inte är syskon? Om ja, hur påverkas dessa av 
resterande syskonpar? 

Helgrupp 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med syskonavdelning när det 
kommer till barnens utveckling och samspel? 

 Upplever du att det är skillnad för er/barnen/föräldrarna på 
syskonavdelningen i jämförelse med de andra avdelningarna? 

 Har du sett att Vygotskijs proximala utvecklingszon skett i 
verksamheten där exempelvis de äldre hjälper de yngre? Exempel? 

 Har du sett att både de äldre och de yngre har gynnats av att vara 
tillsammans? 

 Hur ser material och innemiljö ut med tanke på att ni har barn i olika 
åldrar? Passar materialet alla åldrar? 

 Blir det någon kompromiss för de äldre barnen gällandes material? 

Smågrupper 

 Hur delar ni in barnen i smågrupper exempelvis vid aktiviteter? 

 Är syskonen delade eller i samma grupp? Varför? 

 Vad finns det för fördelar och nackdelar med den gruppindelning som 
ni har i verksamheten? 

 Hur ser samspelet ut mellan barnen i smågrupperna? 

Syskonpar 

 Har ni något syskonpar som har ett annat modersmål än svenska och 
hur samspelar de med varandra och andra? Stjälper eller hjälper det 
inlärningen av det svenska språket? 

 Finns det vissa barn som gynnas särskilt av att vara på förskolan 
tillsammans med sina syskon? 
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Bilaga 2: Missivbrev pedagoger 

Information om samspel och utveckling på syskonavdelningar  
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning  

 

Vi heter Linnéa Gard och Joanna Heier och är två studenter från Mälardalens högskola 

som läser sista terminen på förskollärarutbildningen. Vi vill utföra en studie där syftet 

är att ta reda på hur samspel och utvecklingsmöjligheter ser ut på syskonavdelningar. 

Detta är en fortsättning på en tidigare studie som vi utförde där resultatet visade på att 

åldersblandade grupper är positiva för barns utveckling och lärande. Vi vill härmed 

fokusera på syskonavdelningar som består av barn i olika åldrar. Studiens innehåll 

består av litteraturforskning, intervjuer och observationer. Det är viktigt att 

undersökningen genomförs så att vi som förskollärare ska få en bättre uppfattning av 

hur barns utveckling och samspel ska kunna gynnas på bästa sätt samt att höja 

förskolans kvalité.   

 

Våra förväntningar på er som är tillfrågade till datainsamlingen är att ni besvarar 

frågorna utifrån era egna erfarenheter.  Tidsåtgången innebär att vi kommer träffas en 

stund för att muntligt gå igenom frågorna. Tidsåtgången för observationerna kommer 

inte påverka den dagliga verksamheten utan vi kommer snarare att vara i bakgrunden 

och anteckna under en dag. Det finns möjlighet till att därefter vid förfrågan läsa den 

färdiga studien.  

 

Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas i en text och observationerna 

kommer föras i anteckningar som bearbetas till en sammanfattande text. Vi följer de 

forskningsetiska kraven; samtyckeskrav, konfidentialitetskrav, informationskrav och 

nyttjandekrav. Dessa innebär att det är frivilligt att delta, alla uppgifter som ges är 

konfidentiella (vi delar inte ut detta), syftet med studien är förklarat samt all data som 

vi samlar in används enbart till studien. Efter studien tar vi bort all data som inte redan 

finns i studien.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 

konsekvenser för dig.   

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Kontaktinformation: 

Studenter: Handledare 
Linnéa Gard: XXXXX@student.mdh.se, 
076XXXXXX 
Joanna Heier: XXXX@student.mdh.se, 
070XXXXXX 

Victor Kvarnhall: XXXXXX@mdh.se, 
016XXXXX 

mailto:XXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXX@mdh.se
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Bilaga 3: Missivbrev föräldrar 

Information om studie gällande samspel och utveckling på 

syskonavdelningar  
 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning.  

 

Vi heter Linnéa Gard och Joanna Heier och är två studenter från Mälardalens högskola 

som läser sista terminen på förskollärarutbildningen. Vi vill utföra en studie där syftet 

är att ta reda på hur samspel och utvecklingsmöjligheter ser ut på syskonavdelningar. 

Det är viktigt att undersökningen genomförs så att vi som förskollärare ska få en bättre 

uppfattning av hur barns utveckling och samspel ska kunna gynnas på bästa sätt samt 

att höja förskolans kvalitet.   

 

Vi kommer att göra intervjuer med förskollärare och barnobservationer i 

verksamheten. Tidsåtgången för observationerna kommer inte påverka den dagliga 

verksamheten utan vi kommer snarare att vara i bakgrunden och anteckna under en 

dag.  

 

Under observationerna kommer vi att föra anteckningar som bearbetas till en 

sammanfattande text. Vi följer de forskningsetiska kraven som innebär att det är 

frivilligt att delta och vi delar inte ut uppgifterna. De som observeras kommer att 

avidentifieras och anonymiseras i uppsatsen. All data som vi samlar in används enbart 

till studien och resten tas bort.   

 

Deltagandet i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta 

ditt barns deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 

för dig eller ditt barn.   

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 

högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva.  

 

Se nästa sida för underskrift och kontaktuppgifter. 
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Barnets namn: 

 

 

 

Underskrift för godkännande av observationen: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Datum: 

 

 

 

 

Kontaktinformation: 

Studenter: Handledare 

Linnéa Gard: XXXXX@student.mdh.se, 
076XXXXXX 
Joanna Heier: XXXXX@student.mdh.se, 
070XXXXX 

Victor Kvarnhall: XXXXXX@mdh.se, 
016XXXXX 

 

mailto:XXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXX@student.mdh.se
mailto:XXXXXX@mdh.se

