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Syftet med studien var att jämföra några pedagogers uppfattningar om sitt arbetssätt 
och om barns lärande och utveckling i åldersblandade respektive åldersindelade 
barngrupper i förskolan. Studien är kvalitativ och intervjuer genomfördes i 
fokusgrupper med pedagoger som arbetar på tre olika förskolor med olika 
ålderssammansättningar. Materialet analyserades utifrån en fenomenografiskt 
inspirerad analysmetod. Resultatet visade att uppfattningar om sitt arbetssätt var att 
pedagogrollen uppfattas som komplex oavsett hur verksamheten organiseras, att 
barnens ålder och utvecklingsnivå skapar möjligheter för det egna arbetssättet samt 
att yttre ramar uppfattas som hinder för arbetet med barnen. Pedagogernas 
uppfattningar om barns lärande och utveckling var att barn lär av att vara 
tillsammans samt att gruppsammansättningen utgör möjligheter för barnens lärande. 
Slutsatser var att pedagogerna uttryckte sig positivt till den egna 
ålderssammansättningen. Studien visade dock att pedagogerna använde sig av en 
kombination av olika ålderssammansättningar när de planerade aktiviteter.  
Pedagogernas syn på barns lärande och utveckling skiljer sig beroende på vilken 
ålderssammansättning de arbetar i. 
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1. Inledning 
Att arbeta inom förskolans verksamhet är komplext eftersom många olika faktorer 
påverkar utformningen av verksamheten. Förskolan är i viss mån en speglig av 
samhället och måste därför förstås utifrån ett historiskt perspektiv och i relation till 
aktuella styrdokument. Läroplan för förskolan, Lpfö 98/10, 
(Utbildningsdepartementet 1998/2010) är relativt ny då den började gälla 1998 och 
reviderades 2010. Enligt Richardson (1999) flyttades frågor som rörde förskolan och 
skolan från den sociala sektorn till skolsektorn i samband med att läroplanen för 
förskolan trädde i kraft.  
 
Sundell (1995) skriver att fram till 1970-talet dominerade åldershomogena 
avdelningar, tills dess att barnstugeutredningen kom med sina rekommendationer år 
1972. I denna utredning framkom det två typer av barngrupper, småbarnsgrupper 
och syskongrupper. En av anledningarna till att åldersblandade barngrupper infördes 
var att en ökning skedde bland ensambarnsfamiljerna och då ansåg man att barnen 
tappade kontaken med barn i olika åldrar. I och med att åldersblandade barngrupper 
infördes ökade möjligheterna till valfrihet i val av kompisar, menade man. De yngre 
barnen skulle ges språkstimlans och individuella skillnaden mellan barnen i gruppen 
skulle betonas. Trots att barngrupperna skulle åldersblandas skildes barngruppen åt. 
Anledningen till att barn under tre år skulle vistas tillsammans i en barngrupp var att 
små barn inte antogs ha ett behov av kontakter med andra barn samt att de krävde ett 
speciellt lekmaterial och en större personaltäthet. I en statlig utredning som 
genomfördes år 1981 lades ett förslag fram om att alla barn i förskolan skulle tillhöra 
samma barngrupp, oavsett barnens ålder. Detta förslag grundades på att en större 
åldersspriding ökar samspelet mellan barn i olika åldrar viket kan leda till vad som 
kan ses som en fördel i barnens utveckling. Situationer i verksamheten kunde dra 
nytta av att barnen var åldersblandade. Dessa situationer kunde bland annat vara vid 
påklädning och måltider där de äldre barnen förväntades hjälpa de yngre barnen. En 
av svårigheterna som togs upp i utredningen handlade om att det vuxenledda 
pedagogiska arbetet i en åldersblandad barngrupp kunde stöta på svårigheter, men 
det skulle lösas genom att barnen skulle delas in åldershomogena grupper vid vissa 
tillfällen. En fördel med att arbeta åldersblandat ansågs vara att pedagogernas arbete 
skulle bli mer flexibelt och på så vis mer stimulerande. 
 
Johansson och Sundell (1989, 1990 enligt Sundell 1995) och Sundell (1994c, enligt 
Sundell 1995) hänvisar till en undersökning som genomfördes mellan år 1987-1989. 
Syftet med undersökningen var att utvärdera ålderssammansättningens betydelse för 
barn, personal och föräldrar. Denna undersökning kallades för BÅS-projektet 
(Barngruppens Åldersmässiga Sammansättning). Det som undersöktes var 
uppfattningar om hur åldersammansättningen påverkade pedagogernas arbetssätt 
och barnen. Avdelningarnas sammansättning varierade men alla grupper av 
avdelningar var representerade. Inga resultat i undersökningen visade att barnens 
sociala och känslomässiga utveckling påverkades av den barngrupp de befann sig i, 
leken de deltog i eller av det pedagogiska arbetssättet. Undersökningen visade att en 
större åldersspridning i barngruppen gjorde att barnen lekte med barn i olika åldrar, 
inte bara med dem i sin egen ålder. Undersökningen visade även att en större 
åldersspridning försämrade den pedagogiska verksamheten. I de så kallade utvidgade 
syskongrupperna visade det sig att personalen hade en sämre struktur när det kom 
till tydliga mål och planering av verksamheten samt att barnen ingick i färre 
vuxenledda aktiviteter. Studien visade att pedagoger hade svårt att planera 
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verksamheten när flera åldersgrupper ingick i barngruppen. Sundell (1995) skriver 
att för att planera verksamheten behöver pedagogerna ha viss kunskap om 
utvecklingsstadier som kännetecknar en viss ålder. Det som talar för att ha 
åldersblandade barngrupper är att det ger bra förutsättning för att lära av varandra, 
vilket kan leda till att även den person som lär ut lär sig om sin egen lärprocess. 
Sundell menar att han, utifrån sin forskningsgenomgång, inte kan dra några 
generella slutsatser på grund av ett för litet forskningsunderlag. Det författaren 
istället vill lyfta fram är att de åldersblandade barngrupperna växte fram på grund av 
att barnomsorgen och grundskolan behövde förnyas. Ett syfte med att införa 
åldersblandade barngrupper kunde ses som ett led i flera politiska beslut. I och med 
att det skapades barngrupper som var åldersblandade skulle alla platser enklare 
kunna fyllas ut, då åldern på barnet inte blev viktigt för verksamheten. 
 
Trots att studier gjordes om ålderssammansättningens betydelse för verksamheten 
menar Sundell (1995) att det finns otillräckligt med underlag att grunda politiska 
beslut som rör organiseringen av förskolan. De studier som Sundell hänvisar till är 
över 20 år gamla och vi anser att det än idag saknas forskning om åldersblandade och 
åldersindelade barngrupper. Både mellan och inom Sveriges kommuner ser det olika 
ut från förskola till förskola när det kommer till valet av åldersammansättningen. Av 
erfarenhet behandlar lärarutbildningen mer teoretiska kunskaper, bland annat kring 
lärande och barns utveckling. Den verksamhetsförlagda utbildningen är 
förhållandevis kort sett till utbildningens helhet. Den ger tillfälle att reflektera och 
diskutera om olika fenomen tillsammans med yrkesverksamma pedagoger. Tack vare 
den verksamhetsförlaga utbildningen ges möjlighet att förena teori och praktik. I 
denna studie lyfts pedagogers uppfattningar om det praktiska arbetet i förskolans 
verksamhet. Därför blir denna studie en tillgång för att fylla den lucka som finns i 
pedagogers uppfattningar om förskolans verksamhet och specifikt arbetssätt i 
ålderblandade respektive åldersindelade barngrupper. 

 
1.1 Begreppsdefinitioner 

Förskolor som enligt sin hemsida har avdelningar där barnen är mellan ett och fem år 
benämns i vår studie som åldersblandad. Detta gäller oavsett hur de väljer att dela in 
barngruppen under olika aktiviteter. Den förskola som enligt sin hemsida har 
avdelningar där barnen är indelade i grupper med åldrarna 1-2, 2-4, 4-5 och 4-6 år 
kallas i vår studie åldersindelad. I studien använder vi deltagarnas benämning stora 
och små barn. Vår tolkning är att de menar äldre och yngre barn men vi har valt att 
använda deras egna ord i beskrivningen av deras uppfattningar. Med begreppet 
pedagog menar vi personal som arbetar tillsammans med barnen, antingen på en 
åldersblandad eller åldersindelad förskola. I denna studie är pedagogens utbildning 
inte relevant. 

 
1.2 Läroplan för förskolan 

I Läroplan för förskolan, LpFö 98, (Utbildningsdepartementet 1998/2010) står det 
att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara 
rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (s 5), ”Verksamheten ska anpassas till 
alla barn i förskolan” (s 5) samt ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt 
samspel, utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och 
reflektera” (s 6).   
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att jämföra några pedagogers uppfattningar om sitt arbetssätt 
och om barns lärande och utveckling i åldersblandade respektive åldersindelade 
barngrupper i förskolan. Studien är kvalitativ och inspirerad av fenomenografisk 
analys.  

 
1.4 Forskningsfrågor 

I studien finns två forskningsfrågor formulerade. Dessa är: 
 

 Vilka uppfattningar om sitt arbetssätt har pedagoger som arbetar i 
åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan? 

 

 Vilka uppfattningar har pedagogerna om barnens lärande och utveckling i 
åldersblandad respektive åldersindelad barngrupp? 

 
 

2. Litteraturgenomgång 
För att hitta litteratur som är relevant för vår studie började vi med att söka i 
databaser såsom DiVA för att finna inspiration i andra examensarbeten och hitta 
relevant forskningslitteratur. Vi fann litteratur som berörde vårt ämne men största 
delen av denna litteratur föll utanför ramen för ”aktuell” forskning. För att finna 
avhandlingar skrivna inom tio år sökte vi på skolporten.se, avhandlingar.se, DiVA, 
ERIC och Google scholar. Det visade sig vara mer begränsat med studier om vårt 
forskningsområde och av den anledningen sökte vi kvalitativa studier där pedagogers 
uppfattningar, i likhet med vår studie, varit i fokus. De sökord som användes var 
förskola, organisation, organisering, förskollärare, åldersblandad, åldersindelad, 
åldersblandning, age-divided, age-mixed, barn, barnsyn, förhållningssätt, 
uppfattningar, child*, teach* och pre school.  
 
I en referenslista fann vi en bok utgiven av Vetenskapsrådet. I boken sammanfattades 
kort olika studier om barns lärande i förskola, förskoleklass och fritidshem. Vi läste 
och använde de avhandlingar vi ansåg relevanta för vår studie. Sökandet efter 
litteratur skedde gemensamt. Texterna som vi ansåg relevanta för vår studie delade vi 
upp och bearbetade innehållet var och en för sig. Sedan arbetade vi med de 
bearbetade texterna för att skapa ett flyt och en röd tråd i avsnittet aktuell forskning. 
 
I avsnittet aktuell forskning redogörs för fem studier. De är alla kvalitativa men med 
olika metoder för insamling av data. De är uppdelade under rubrikerna: 
uppfattningar om åldersammansättningar, delaktighet i barns lärande och 
uppfattningar om pedagogisk verksamhet. Gemensamt för den aktuella forskningen 
är att de synliggör pedagogers uppfattningar om pedagogisk verksamhet och sin roll 
som pedagog. Denna aktuella forskning ger oss stöd i att förstå förskolans 
verksamhet och kunna diskutera pedagogers uppfattningar om sin verksamhet och 
deras uppfattningar om barns lärande och utveckling i åldersblandade respektive 
åldersindelade barngrupper i förskolan.  
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2.1 Aktuell forskning 
I detta avsnitt redogörs för forskning som har gjorts kring förskolans verksamhet. 
Avsnittet är indelat i tre delar som berör olika uppfattningar. Dessa är uppfattningar 
om ålderssammansättningar, delaktighet i barns lärande samt uppfattningar om 
pedagogisk verksamhet. 
 

2.1.1 Uppfattningar om ålderssammansättningar 
Markström (2007) menar att syftet med studien är att belysa hur förskolan kan 
förstås och hur den genomförs i praktiken. Markström undersöker vad som 
karaktäriserar förskolan som institution samt hur denna institution skapas och 
upprätthålls genom barnens, föräldrarnas och personalens handlande i den 
vardagliga verksamheten. Markström genomför ett etnografiskt inspirerat fältarbete 
på förskolor. Studien har en explorativ karaktär vilket, enligt Markström, innebär att 
perspektiv och frågor har preciserats under studiens gång. Forskaren har använt sig 
av både observationer och intervjuer med barn, föräldrar och personal.  
 
Markström (2007) har i observationer och i samtal med personal försökt att förstå 
förskolans organisering. Det som är gemensamt för förskolorna som har studerats är 
att verksamheten organiseras utifrån den kollektiva gruppen dagligen men vissa 
dagar delas barnen in i mindre grupper, baserade på barnens ålder alternativt 
utvecklingsnivå. Storleken på grupperna varierar utifrån hur många barn det finns i 
den specifika åldern på förskolan. Personalen på de studerade förskolorna menar att 
femårsgruppen helst ska ledas av en utbildad förskollärare eftersom att denna 
barngrupp ska förberedas inför skolstarten. Personalen menar att träffarna i 
femårsgrupperna styrs av att barnen ska bli självständiga och öva på färdigheter som 
behövs i skolan. De flesta intervjuade anser att barnen i dessa grupper inte tillåts vara 
barn. Gemensamt för personal och föräldraåsikter är att åldersindelade 
barngrupperna är värdefulla för barnen. Markström (2007) har i sina observationer 
sett att ålder och normalitet ligger till grund för hur verksamheten i förskolorna i 
studien organiseras. Åldern är en bidragande orsak till vilka leksaker barnen har 
tillgång till på förskolan, barnens sovtider, i vilka lokaler barnen får vara och nivån på 
aktiviteterna. Barnen på de två förskolorna benämns utifrån sin ålder och förknippas 
vidare med olika egenskaper som tillskrivs barnen. Barnen delas även in i småbarn 
och stora barn. Egenskaper som tillskrivs småbarn är att de är beroende av personal, 
skydd och hjälp. De stora barnen klarar sig själva och kräver mindre tillsyn från 
personalen. 
 
Markströms studie ger en övergripande bild av uppfattningar om olika 
åldersammansättningar. Resultatet i Markströms studie stämmer överrens med vår 
studies syfte att belysa uppfattningar om arbete i olika ålderssammansatta 
barngrupper. Till skillnad från Markströms studie kommer enbart pedagoger 
tillfrågas i denna studie. 
 

2.1.2 Delaktighet i barns lärande 
Mårdsjö (2005) har som syfte för sin studie att definiera begreppet lärande utifrån ett 
variationsteoretiskt perspektiv. Hon använder fenomenografin som metod för att 
undersöka hur de medverkande uppfattar sitt eget lärande och sin delaktighet i 
barnens lärande. Mårdsjös studie innefattar lärarstudenters uppfattningar om det 
egna lärandet, delaktighet i barnens lärande samt hur dessa uppfattningar förändras 
under de medverkandes utbildningstid. Hon använder sig av intervjuer, de 
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medverkandes egna beskrivningar i samband med att de får se en filmsekvens samt 
skriftliga reflektioner om sitt eget lärande. Intervjufrågorna är formulerade på ett sätt 
som ger den intervjuade chans att dela med sig av sina uppfattningar av ett specifikt 
fenomen. Det som är relevant för vår studie är lärarstudenternas uppfattningar om 
delaktighet i barnens lärande. Mårdsjö (2005) skriver att resultatet av pedagogers 
uppfattningar om sin delaktighet i barnens lärande visar på två kvalitativt olika 
synsätt. Hon rangordnar således sina kategorier och namnger rubrikerna som ”att 
vara lyhörd för barnen och deras omvärld” (kategori A) samt ”att utmana barnen i 
deras lärande” (kategori B). De är hierarkiska skriver Mårdsjö, vilket innebär att 
uppfattningen i kategori B innesluter uppfattningen i kategori A.  
 
I kategori A beskriver pedagogerna att de uppfattar delaktighet i barnens lärande 
genom att vara lyhörd för barnens intressen, frågeställningar och kommentarer. 
Pedagogerna uttrycker att de vill vara närvarande, fånga upp olika lärtillfällen och 
tillvarata barnens intressen, frågor och uppfattningar genom att använda både 
planerade och oplanerade aktiviteter för att försöka få barnen att dela med sig av 
ytterligare tankar kring ett fenomen eller innehåll. Mårdsjö menar även att 
pedagogerna är flexibla i sitt arbete med barnen och uttrycker en intention att möta 
barnet på dess egen nivå av kunskaper och färdigheter. Att vara lyhörd för barnen och 
deras omvärld innebär enligt pedagogerna att tillvarata olika situationer och 
händelser som sker under dagen. Pedagogernas uppfattningar är att de genom att 
skapa en miljö och ett klimat som är utvecklande för barnen är delaktiga i barnens 
lärande. I kategori B beskriver Mårdsjö (2005) att det enligt pedagogerna handlar om 
att utmana barnen vidare i det de riktar sitt intresse och sin uppmärksamhet mot. 
Pedagogernas uppfattning är att det är de som utmanar barnen tack vare den 
grundsyn de har på barns tänkande och resonerande. I likhet med Mårdsjös (2005) 
studie är vår studie fenomenografiskt inspirerad med syfte att undersöka pedagogers 
uppfattningar.  
 

2.1.3 Uppfattningar om pedagogisk verksamhet 
Hensvold (2003) har som syfte att i sin fenomenologiska studie undersöka hur 
förskollärare erfar sitt pedagogiska arbete med barnen samt hur de erfar 
lärarutbildningens spår i relation till arbetet med barnen. Studien baseras på 
kvalitativ metod och förskollärarna som intervjuades arbetade i åldersblandade eller 
åldersindelade barngrupper. De flesta av förskollärarna uttrycker att lärande sker i 
och med att barnen deltar i förskolans verksamhet. Kunskapen barnen får med sig 
kommer genom de egna aktiviteterna som barnen deltar i. Förskollärarna uttrycker 
att de finns som ett stöd för barnen på förskolan och tar en mer aktiv roll om det 
behövs. Detta stödjer barnens utveckling och lärande enligt deltagarna. En av 
anledningarna till att förskollärarna har tagit en mer passiv roll i aktiviteter med 
barnen är för att barngruppen fungerar bra utan förskollärarnas inverkan. 
Förskollärarna beskriver sina pedagogiska intentioner i intervjuerna. I Hensvolds 
studie handlar dessa intentioner om vad förskollärarna vill lära och utveckla hos 
barnen. De pedagogiska intentionerna handlar även om att utveckla kunskaper, 
förmågor och färdigheter som barnen kan ha användning av i förskolan, skolan och i 
samhället. Hensvold skriver att förskollärarna uttrycker att de pedagogiska 
intentionerna påverkas av faktorer så som arbetslagets utbildning, barnens 
föräldrabakgrund och kunskaper i det svenska språket samt tillgång till pedagogisk 
handledning. Sammanfattningsvis visar Hensvolds studie att villkor som finns för ett 
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pedagogiskt arbete är varierande beroende på förutsättningar som påverkar 
förskollärarens pedagogiska intentioner.  
 
Ekström (2007) hade som syfte för sin studie att öka förståelsen för hur arbetslag i 
förskolan utformar den pedagogiska verksamheten samt hur förutsättningarna för 
verksamheten påverkar utformandet. Ekström använde sig av en etnografiskt 
inspirerad metodansats, som han själv valde att kalla interpretativ studie, med syfte 
att undersöka förskolepersonals tal om och handling i verksamheten. Ekström fann i 
sin studie att pedagogerna bland annat såg som sin uppgift att göra förskolan till en 
trygg plats för barnen. De ska känna sig trygga på förskolan, med pedagogerna och 
med barnen. Trygghet var således grundläggande och kunde ordnas med hjälp av 
yttre kontroll från pedagoger eller en inre kontroll som en sorts god självkänsla hos 
barnet själv. Ekström skriver även att social utveckling var en framträdande faktor 
och ett återkommande begrepp hos pedagogerna. Pedagogernas uppfattning är att 
social utveckling innebär att barnen är sociala i den mening att de hjälper varandra, 
är snälla och kan lyssna på andra barn. De ska även få utveckla ett självförtroende 
som gör att de vågar säga nej till sådant de inte vill göra. Enligt pedagogerna handlar 
social utveckling om att lära sig ta hänsyn, respektera varandra och lära sig känna och 
visa empati. Pedagogerna uttrycker att den sociala utvecklingen och tryggheten ligger 
till grund för lärandet och för barnens framtid som elever i skolan. Lärande och 
fostran uppfattas ur olika perspektiv. Vissa pedagoger uttrycker att lärande, fostran 
och omsorg är snarlika begrepp och ser därför fostran och lärande som en utveckling 
av sociala färdigheter och renlighetsfostran i form av bordsskick. Andra pedagoger 
funderar kring det kompetenta barnet och skiljer mellan det kollektiva barnet och en 
mer individualiserad syn på barnet. Verksamheten uttrycks vara en plats där barnens 
egna intressen och kompetenser blir sedda och grund till utformandet av aktiviteter. 
Något som genomsyrar flera pedagogers synsätt i verksamheten är deras tilltro till att 
barnen själva kan lära sig att ta ansvar och bli självständiga. Däremot finns skillnader 
i hur pedagogerna uppfattar omsorgen i förskolan. Vissa pedagoger är mer inriktade 
på att förbereda barnen för skolans verksamhet och endast lära barnen nödvändigt 
innehåll. Den vuxne fungerar som ett stöd i både trygghetsfrågan och frågan om 
barnets sociala utveckling. Pedagogernas uppfattning är att de bedriver en 
verksamhet där omsorg är centralt samt gestaltas som trygghet och en fostran av 
barn till sociala medborgare. 
 
Syftet med Gannerud och Rönnermans (2006) studie är att ur ett samhällsinriktat 
och genusteoretiskt perspektiv studera hur förskolans och skolans uppdrag kommer 
till uttryck i förskollärares och grundskollärares beskrivningar av och berättelser om 
lärararbetets innehåll och utformning samt dess villkor och ramar. I studien har 
datainsamlingen skett med hjälp av samtal och observationer. I samtal har nya frågor 
kommit till som har lett forskningen vidare. Gannerud och Rönnerman följde upp 
samtal med lärare med observationer för att sedan använda observationsmaterialet i 
ytterligare samtal med arbetslaget om det som forskarna sett. Förskollärarna säger i 
samtal att kommunens organisation påverkar den egna organisationen. I samtal 
uttrycker förskollärarna att barnantalet påverkar miljön som barnen befinner sig i. 
De säger att det är yttre omständigheter som styr deras verksamhet. Förskollärarna 
säger att om det är för många små barn saknas det äldre förebilder. Förskollärarna 
menar att man inte tittar på barngruppens ålderssammansättning när nya barn 
placeras i barngruppen. De säger att planering och rutiner är viktiga och att de sitter 
tillsammans som arbetslag och gör en grovplanering för att sedan göra en 
finplanering enskilt. Planeringen är den samma på förskolan men målen för barnen 
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är individuella. Förskollärarna uttrycker i samtal att det finns en struktur på 
förskolan som alltid ser likadan ut och som verksamheten planeras utifrån. De 
uttrycker även att planeringen hela tiden måste diskuteras då förutsättningarna är 
föränderliga. Förskollärarna uttrycker i samtal att verksamheten och barnens lek 
hindras av fel sammansättning av barngruppen. Resultaten från observationerna 
visar och bekräftar det förskollärarna uttryckt i samtal med forskarna. Forskarna 
lyfter en samlingssituation. Förskolläraren som ansvarat för samlingen har förberett 
vilka barn som ska sitta bredvid varandra för att undvika konflikter mellan barnen. 
Den ansvariga pedagogen uttrycker i samtal efter observationen att samlingen har ett 
syfte att barnen ska känna sig sedda, trygga, vänta på sin tur och öva sin sociala 
kompetens.  
 
Gemensamt för dessa ovannämnda studier är att forskare vill undersöka 
uppfattningar om förskolans verksamhet med hjälp av intervjuer och samtal. De 
uppfattningar som framkommer i studierna blir ett underlag i förståelsen av vår 
studies resultat. 
 

2.2 Äldre forskning 
Detta avsnitt berör forskning som har gjorts utanför ramen för vad som kallas aktuell 
forskning. Denna äldre forskning har studerat uppfattningar om läraruppdraget. 
 
Huvudsyftet med Kihlströms (1995) studie är att beskriva hur förskollärare själva ser 
på sin yrkesroll och dess funktion i arbetet med barnen. Syftet med studien är att lyfta 
fram yrket och arbetet med barnen genom förskollärares beskrivningar om att vara 
förskollärare och om den egna pedagogiska verksamheten. Studien har ett 
fenomenografiskt synsätt, är kvalitativ och vill beskriva mångfalden av sätt att erfara 
förskollärarnas pedagogiska uppgift. Kihlström menar att förskollärarnas 
beskrivningar kan leda till att en yrkesprofession utvecklas. Resultaten i studien visar 
att förskollärare har olika uppfattningar om sitt arbete och de uttrycker olika 
handlingssätt med barnen. Det vanligaste i förskollärarnas uppfattningar är att 
aktiviteterna med barnen är anpassade efter barnens utveckling och ger utrymme för 
barnen att lyckas. Barnen är aktiva och samspelar med förskolläraren. Några 
förskollärare uppfattar även sitt eget handlande som det centrala i arbetet. 
Förskollärare har ombetts att beskriva verksamheten och vanliga uppfattningar är 
fokus på att ta hand om barnen, utveckla deras personliga förmågor och fokus på att 
lära. 
 
De situationer förskollärarna beskriver har flera mål. En påklädningssituation kan 
exempelvis innebära att barnet utökar sin självständighet, sitt begreppsförråd och sin 
förmåga att klä på sig. Kihlström beskriver förskollärarnas uppfattningar om yrket i 
kategorier: fokus på att ta hand om, fokus på att utveckla och fokus på att lära. Det 
vanligaste är att förskollärarna beskriver sina handlingar mot det enskilda barnet, 
inte mot hela barngruppen. Endast två deltagare beskriver att det som är speciellt för 
förskolläraryrket är att kunna ta hand om en hel barngrupp. Då blir det viktigt att 
skapa en verksamhet som är strukturerad och fångar barnens uppmärksamhet. I 
dessa lägen får barnens egna behov stå tillbaka för att gruppen ska fungera. Det 
handlar enligt dessa förskollärare om att planera och använda sin kunskap om barn 
för att fånga barnens uppmärksamhet. Vidare visar studien olika sätt att se på vad 
innehållet i verksamheten ska avse. Det ena synsättet innebär att innehållet i en 
aktivitet är medlet som gör att målet nås. Förskollärare berättar för barnet vad som 
ska utvecklas och hur det ska gå till. Ett andra sätt att se på innehållet i verksamheten 
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är att innehållet är det som barnens ska lära sig. Nivån på aktiviteten är anpassad 
efter barnens nivå men görs lite mer avancerad för att barnen ska lära sig något nytt. 
Detta sker tillsammans med förskollärare. Några vanliga svårigheter som nämns om 
förskolläraryrket är att barngruppen är för stor, fel åldersspridningen, att lokalens 
utformning inte är anpassad efter barnens ålder eller storlek. 
 
I likhet med Kihlström (1995) har även vår studie en fenomenografiskt inspirerad 
metodansats och lyfter pedagogers uppfattningar om sitt arbete. Intervjuer har 
genomförts för att undersöka pedagogers uppfattningar om sitt arbete men till 
skillnad från Kihlström skedde våra intervjuer i fokusgrupper. Till skillnad från 
Kihlströms syfte att belysa en förskollärares yrkesroll genom deras beskrivningar 
syftar denna studie till att lyfta uppfattningar om det egna arbetssättet och om barns 
lärande och utveckling i en åldersblandad respektive åldersindelad barngrupp. 

 
 

3. Metod 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Fejes och Thornberg (2009) skriver att kvalitativ forskning kännetecknas av att 
forskaren vill beskriva en verklighet utifrån människors tal om något och genom 
analys försöka förstå denna ”orddata”. Kvantitativ forskning syftar istället till att 
förklara exempelvis samband eller utbredning av olika variabler. Syftet i vår studie är 
att jämföra några pedagogers uppfattningar om det egna arbetssättet och om barns 
lärande och utveckling i åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i 
förskolan. Syftet är även att kunna förstå pedagogers uppfattningar och beskriva en 
verklighet i förskolans verksamhet utifrån pedagogers tal om det egna arbetssättet 
och barns lärande och utveckling. Utifrån detta ansåg vi att en kvalitativ metod skulle 
kunna fånga vår studies syfte. 
 
I studien används en fenomenografiskt inspirerad metodansats för att kunna göra en 
induktiv analys. Fejes och Thornberg (2009) beskriver en induktiv ansats som 
innebär att forskaren utifrån flera enskilda fall drar en generell slutsats. Dahlgren och 
Johansson (2009) skriver att fenomenografi är en metodansats som kan användas för 
att beskriva och analysera människors uppfattningar av olika fenomen. Metoden 
syftar till att lyfta variation i människors uppfattningar. Två centrala begrepp inom 
fenomenografi är uppfattning och utfallsrum. Enligt Dahlgren och Johansson handlar 
begreppet uppfattningar om kvalitativt olika sätt att uppleva något. Hur djup 
förståelsen av den egna uppfattningen är beror på om individen tar hänsyn till olika 
aspekter. Utfallsrummet innefattar de uppfattningar som kommer fram i en 
undersökning. Endast uppfattningar från de personer som intervjuas kan belysas, 
men även i dessa finns olika sätt att förstå och uppfatta ett specifikt fenomen och det 
är dessa som skapar utfallsrummet. Intervjuer inom fenomenografi är 
halvstrukturerade och tematiska. Forskaren utformar en intervjuguide med ett fåtal 
frågor. Intervjufrågorna ordnas utifrån teman. Det är viktigt att få omfattande svar 
för att kunna driva intervjun framåt. För att göra det kan forskaren använda sig av så 
kallad probing och icke-verbal probing. Det innebär att intervjuaren ställer frågor 
som ”kan du utveckla ditt svar lite mer?” eller nickar och ”hummar” för att visa 
intresse för det informanten har att säga.  
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Denscombe (2009) anser att intervjuer är en bra metod när forskaren vill studera 
människors uppfattningar, känslor och erfarenheter om ett visst fenomen. När det 
gäller att få fatt i människors uppfattningar och erfarenheter handlar det om att gå på 
djupet och en intervju är då den lämpligaste metoden. I uppstarten av vår studie 
ansåg vi att intervjuer, i likhet med Denscombes påstående, vara en användbar metod 
i relation till studiens syfte.  
 
Vid vidare efterforskning om olika kvalitativa metoder kom vi i kontakt med Wibeck 
(2000) som beskriver intervjuer i fokusgrupper. Enligt Wibeck kan en forskare, tack 
vare fokusgrupper, studera social interaktion och undersöka uppfattningar, åsikter 
och värderingar. Det som undersöks är hur dessa åsikter och värderingar uttrycks i 
gruppen. Att välja gruppintervju som metod i en studie innebär att välja bredd före 
djup. Att undersöka något med hjälp av fokusgrupper ger bredare svar och skapar en 
diskussion mellan människor vilket kan göra att de åsikter som framförs i gruppen 
prövas, omformuleras och bildar nya tankar under tiden samtalet pågår. Denscombe 
(2009) skriver att genom att använda fokusgrupper får moderatorn inte bara insyn i 
vad människor tänker om ett visst fenomen utan i diskussionen kan moderatorn få en 
vidare förståelse varför dess synpunkter finns. Denscombe (2009) och Wibeck 
(2000) menar båda att fokusgrupper har som syftet att deltagarna ska få samtala 
tillsammans kring ett specifikt fenomen som de har kunskaper om. Fokusgrupper 
blev därför den metod som vår studie grundades på. Fokusgrupper gav möjlighet att 
vid ett och samma tillfälle få en bredare bild av flera pedagogers uppfattningar om 
sitt arbetssätt i ålderblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan. 
Denscombe (2009) menar att i en fokusgrupp kan diskussionerna antingen leda till 
något gemensamt beslut om deras uppfattningar eller åsikter eller så skiljer sig 
fokusgruppernas tankar åt gällande ämnet.  
 
I vår studie användes fokusgrupper med intervjufrågor som enligt Wibeck (2000) 
benämns som strukturerade frågor medan de enligt Denscombe (2009) kallas 
semistrukturerade. Denscombe (2009) beskriver semistrukturerade intervjuer och 
skriver att det innebär att intervjuaren har en färdig lista med ämnen som ska tas upp 
under intervjun. Intervjufrågorna behöver inte komma i en specifik ordningsföljd 
utan situationen är flexibel. Svaren på frågorna är öppna och det är den intervjuade 
som utvecklar synpunkter kring en viss fråga. Semistrukturerade frågor vill få fatt på 
och upptäcka något om ett fenomen. I början av studien när vi fortfarande hade 
tankar om att använda enskilda intervjuer var syftet att använda Denscombes 
semistrukturerade intervjufrågor. När vi sedan kom i kontakt med Wibeck (2000) 
och fokusgrupper såg vi stora likheter med Denscombes semistrukturerade 
intervjufrågor och Kruegers (1998a, i Wibeck 2000) beskrivning av strukturerade 
frågor. Därför gjordes valet att använda semistrukturerade frågor med inspiration av 
Krueger. Enligt Wibeck (2000) använder forskaren vid mer styrda intervjuer ganska 
många specifika frågor. Enligt Krueger (1998a, i Wibeck 2000) ska öppningsfrågor, 
introduktionsfrågor, övergångfrågor, nyckelfrågor samt avslutande frågor ingå i en 
intervju. Öppningsfrågor är till för att deltagarna ska se att de har något gemensamt 
och kunna ge ett kort svar för att bli mer avslappnade. De ska hellre handla om fakta 
än åsikter. Introduktionsfrågor introducerar ämnet som ska beröras och ska 
samtidigt fortsätta att göra deltagarna avslappnade i varandras sällskap. 
Introduktionsfrågorna ska helst vara öppna. Genom övergångsfrågor får deltagarna 
mer ingående dela med sig av sina erfarenheter om ämnet som diskuteras och 
samtidigt skapa en övergång till nyckelfrågorna. Nyckelfrågorna bör vara cirka tre 
till fem stycken och den mesta tiden av intervjutillfället ska fokuseras på dessa frågor. 
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Till sist ställs de avslutande frågorna som kan handla om att deltagarna får säga sitt 
sista uttalande om ämnet. Forskaren kan efter detta ställa en slutfråga om huruvida 
deltagarna känner att något har missats eller om de vill tillägga något. Enligt Wibeck 
(2000) får moderatorn en kontroll över frågorna och möjlighet att styra över 
samtalet, både när det gäller frågorna och om att leda gruppen så att alla deltar lika 
mycket. Moderatorn får även en roll som är anknuten till forskningens syfte.  
 

3.2 Genomförande 
Wibeck (2000) menar att för att få tillräckligt med material till studien bör minst tre 
fokusgruppsintervjuer genomföras. Wibeck menar att en grupp inte bör innehålla 
färre än fyra men inte fler än sex deltagare. Denscombe (2009) menar att 
minifokusgrupper med tre till fyra deltagare kan användas i småskaliga forskningar. 
Utifrån det som Wibeck och Denscombe skriver beslutade vi att i denna studie 
genomföra tre fokusgruppsintervjuer med fyra till sex deltagare i varje grupp.  
 
Tre förskolor kontaktades via mail för att höra om intresse fanns att delta i vår studie. 
Vi bifogade även ett missivbrev i samband med mailet med ytterligare information 
om studien och de etiska principerna. Personal på de olika förskolorna ombads att via 
mail eller telefon meddela om intresse fanns att delta. När pedagogerna bekräftat 
medverkan i studien bestämdes tid och datum för genomförandet av 
fokusgruppsintervjun. Här fick vi en förfrågan om tre personer var tillräckligt för att 
genomföra intervjun. Vi beslutade då att acceptera det baserat på Denscombes 
(2009) rekommendationer om att tre till fyra deltagare är tillräckligt i småskaliga 
studier. När intervjun sedan genomfördes deltog fyra personer i den gruppen. Några 
dagar innan det bestämda datumet för intervjun mailades ett informationsbrev ut till 
förskolorna. Där beskrevs hur intervjun skulle gå till och vilka huvudområden som 
skulle komma att tas upp. Pedagogerna uppmanades att tillhandahålla ett avskilt 
rum. Wibeck (2000) skriver att en fokusgruppsintervju sker utifrån att en tid och 
plats har bestämts. Vid många tillfällen är moderatorn och deltagarna i fokusgruppen 
obekanta för varandra. Fokusgrupper sker som en formell och arrangerad situation. 
Fokusgruppsintervjuerna i denna studie utformades utifrån Wibecks beskrivning av 
genomförande av fokusgruppsintervjuer. 
 
Vi var båda med under intervjuerna och var på plats cirka 30 minuter innan avsatt 
tid. Vi beräknade att intervjuerna skulle ta cirka 60 minuter, men de tog mellan 40 - 
80 minuter. Intervjuerna spelades in med hjälp av två diktafoner för att säkerställa 
att det skedde en inspelning även om en diktafon slutade att fungera. Både Wibeck 
(2000) och Denscombe (2009) beskriver att intervjuerna kan dokumenteras med 
hjälp av bandspelare och kompletteras med anteckningar. Denscombe skriver 
däremot att en bandspelare ibland kan hämma de intervjuade men om bandspelaren 
används på ett hänsynsfullt sätt kommer den inte att störa deltagarna. Även Wibeck 
(2000) menar att deltagarna oftast tänker bort bandspelaren och pratar som om den 
inte fanns i rummet. Under intervjutillfällena för denna studie hade en av oss som 
uppgift att anteckna vem som sa vad för att komplettera det inspelade. Den andra 
personen var moderator. Rollerna växlade mellan oss under de olika 
intervjutillfällena. 
 
Innan intervjun började presenterade vi oss och våra roller under intervjutillfället, 
det vill säga att en av oss var moderator och ställde frågorna och den andra 
antecknade som komplement till inspelningen. Deltagarna informerades återigen om 
de forskningsetiska principerna. Vidare gavs information om att intervjun skulle ske i 
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en viss ordningsföljd där deltagarna även fick möjlighet att tillägga något utifrån vad 
andra hade sagt. Denscombe (2009) skriver att moderatorn ansvarar för att 
introducera frågor. Vi finner även stöd i det Wibeck (2000) skriver om moderatorns 
uppgift att lyssna på deltagarna och komma med nya frågor om eller när det behövs. 
Wibeck menar att det inte finns något som säger att fokusgruppen antingen måste 
vara hårt styrd eller sessioner där moderatorn inte alls blandar sig i.  
 
Intervjuerna i denna studie började vid avsatt tid och vi utgick från den utformade 
intervjuguiden (se bilaga 2 och 3). Alla intervjutillfällen startade med öppningsfrågor 
men ordningsföljden av de resterande frågorna varierade beroende på de olika 
gruppernas svar. Intervjufrågorna svarar till studiens syfte att undersöka pedagogers 
uppfattningar. Vi har därför utformat frågor som passar alla förskolor och ger 
pedagogerna utrymme att beskriva sina uppfattningar. Eftersom syftet med studien 
är att jämföra pedagogernas uppfattningar är frågorna öppna och utformade på ett 
sätt som gör det möjligt att svara utifrån den egna verksamheten. Vi inspirerades av 
Kruegers (1998a, enligt Wibeck 2000) förslag om fem olika slags frågor vid 
utformandet av vår intervjuguide. Vi valde däremot att endast använda oss av 
öppningsfrågor, introduktionsfrågor, nyckelfrågor och avslutande frågor men valde 
att benämna dem som: öppningsfrågor, inledande frågor, huvudfrågor och 
avslutande frågor.  

 
3.3 Urval 

I denna studie görs ingen skillnad på pedagoger som är utbildade eller outbildade 
utan benämningen är att deltagarna är pedagoger som arbetar med barn inom 
förskolans verksamhet. Deltagarna i denna studie är totalt 13 kvinnor som arbetar 
inom förskolans verksamhet. Deltagarna har arbetat olika länge som pedagoger, den 
som har arbetat längst har arbetat i cirka 40 år och den som har arbetat kortast har 
arbetat i cirka ett år. Denscombe (2009) skriver att forskarens urval till sin 
fokusgrupp ofta är subjektivt. Deltagarna väljs ut genom att de stämmer överens med 
syftet i studien, vilket betyder att forskaren har tidigare förkunskaper om deltagarna. 
Det stämmer överrens med det urval vi har gjort i vår studie. Vi kände till tre 
förskolor som skulle kunna skapa en variation till studien. För att bekräfta vår 
kännedom om förskolornas ålderssammansättning tog vi del av den information som 
stod om respektive förskola på en kommuns hemsida. En av förskolorna definierade 
sig som en förskola där alla avdelningar har barn mellan 1-5 år. En annan förskola 
hade avdelningar som var åldersindelade på följande sätt: 1-2, 2-4, 4-5 och 4-6. En 
tredje förskola har en avdelning med barn mellan 1-5 år men delar in barnen i tre 
aktivitetsgrupper. Vi kontaktade dessa tre förskolor och alla tre valde att delta i 
studien. Vid eventuellt bortfall hade en likvärdig förskola kontaktats.  
 
I vår studie har vi gjort ett internt bortfall som vi även det benämner som ett urval. 
Stukát (2005) skriver att en studie kan få ett bortfall då någon deltagares svar inte är 
relevant för studiens syfte. Urvalet i vår studie uttrycks i form av uttalande som inte 
berör vår studies syfte. Då pedagogerna talade om den åldersammansättning som de 
själva inte har eller då de talade om förskolan mer generellt utan anknytning till 
ålderssammansättning valde vi att göra ett urval. Sådana uttalanden stämmer inte 
överrens med studiens syfte att belysa uppfattningar om det egna arbetssättet och 
uppfattningar om barns lärande och utveckling i åldersblandad eller åldersindelad 
barngrupp.  
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3.4 Databearbetning och analysmetod 
Denscombe (2009) menar att det transkriberade materialet är lättare att analysera än 
det material som finns på ljudinspelningen samt att det ger forskaren en närkontakt 
med studiens data. Därför valde vi att transkribera ljudinspelningarna från 
intervjutillfällena. För att underlätta arbetet med transkriberingen delade vi upp 
ljudinspelningarna. En av oss transkriberade två intervjuer och den andra gjorde en 
transkribering. Anledningen till att vi delade upp inspelningarna var att det kändes 
mest effektivt och tidsbesparande. Enligt Denscombe är det i småskaliga 
forskningsprojekt vanligt att utskrifterna bara grundas på orden deltagarna säger och 
att pauser, betoning och uttal inte tas med. En brist med det kan vara att en del 
viktiga innebörder i data försvinner vid en utskrift. Vi fann stöd i det Denscombe 
skriver om småskaliga projekt och valde att fokusera på innehållet i deltagarnas 
uttalanden trots att det kan medföra den risk Denscombe nämner. När vi har 
transkriberat har vi gjort utskriften läsvänlig och ibland lagt till skiljetecken i 
utskriften. Denscombe skriver att en utmaning vid utskrift av ljudupptagningar 
handlar om att människor inte alltid talar i fullständiga och avslutande satser. Det 
kan innebära att forskaren snyggar till data för att göra den begriplig för de som ska 
läsa resultatet. Det talade ordet behöver göras begripligt och forskaren kan därför 
behöva lägga till skiljetecken och ge orden en meningsbyggnad. En annan utmaning 
som Denscombe nämner är att forskaren kan ha svårt att höra vad som sägs på 
inspelningen. Detta är vanligt vid gruppintervjuer där flera personer kan prata 
samtidigt eller vid yttre störningsmoment. Forskaren måste här ta ställning till om 
delar i intervjun då ska tas bort eller om det går att göra en rimlig tolkning av vad 
som sägs. Detta är inte ett problem som vi har upplevt. Vi har kunnat urskilja vad 
pedagogerna sa. 
 
Dahlgren och Johansson (2009) skriver att det är nödvändigt att spela in 
intervjuerna för att kunna transkribera dem för att underlätta analysarbetet. I 
analysarbetet följer sedan sju steg: 
 

1. Att bekanta sig med materialet. Forskaren läser igenom det transkriberade 
materialet. 

2. Kondensation. I detta steg plockas betydelsefulla delar ut ur intervjuerna.  
3. Jämförelse. Forskaren försöker hitta likheter och skillnader i de intervjuades 

utsagor. 
4. Gruppering. Likheter och skillnader grupperas. 
5. Artikulera kategorierna. I detta steg lyfts likheter i de olika kategorierna fram 

och det är forskaren som beslutar hur stor variation en kategori kan ha. 
6. Namnge kategorierna. Beteckningen på en kategori ger en bild av det mest 

betydelsefulla i kategorin. 
7. Kontrastiv fas. I det avslutande steget jämför forskaren de olika uttalandena i 

kategorierna för att se att varje kategori är exklusiv, det vill säga att ett 
uttalande inte kan passa in i flera kategorier. 

 
I vår studie arbetade vi med att bekanta oss med materialet genom att läsa 
transkriberingarna och skriva resultatet. Bearbetningen var en process där vi 
kontinuerligt samtalade om innehållet i de olika fokusgruppsintervjuerna och 
diskuterade vad deltagarna sa och inte sa. Vi valde till skillnad från Dahlgren och 
Johansson (2009) att arbeta med det skrivna resultatet i vår studie. Vi klippte 
resultatet i olika delar och sorterade utifrån kärnan i de olika urklippen. Vi sorterade 
urklippen i olika kategorier som under arbetets gång fick tillfälliga ”arbetsnamn”. Vi 
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fortsatte att jämföra de olika urklippen och slog ihop de kategorier som handlade om 
samma sak. Flera kategorier ansågs ha samma kärna och bildade då nya kategorier. 
Till en början skapade vi 18 stycken olika kategorier som sedan delades upp i två 
spalter som var och en representerade våra forskningsfrågor. Dessa kategorier var: 
uppdrag, syn på verksamhet, uppdrag och syn på verksamhet, läroplan, barnsyn, 
samlärande/samspel, syn på kunskap, utveckla ansvar och empati (barn), 
lärandemiljö, behov, ojämn åldersfördelning, anpassning efter ålder, gruppindelning, 
krav, hinder, planering, nivå och svårighet. Vi bearbetade kategorierna genom att 
titta närmare på vilka kategorier som hade samma kärna och vilka som berörde 
ålderblandning eller åldersindelning. Till exempel blev kategorin planering ett 
bortfall i vår studie eftersom att pedagogerna inte talade om planering utifrån att de 
hade en ålderblandad eller en åldersindelad barngrupp. Efter bearbetning blev de 18 
kategorierna istället nio stycken som sedan blev fem stycken. De kategorier som 
rörde uppfattningar om uppdraget, exempelvis behov, krav och hinder, 
sammanställdes till en kategori som sedan delades i tre delar: komplexitet, 
möjligheter samt hinder. Dessa tre kategorier kan ses i studiens analys (se rubrik 5.1). 
Spalten som representerade vår forskningsfråga om pedagogers uppfattningar om 
barns lärande och utveckling i åldersblandade och åldersindelade barngrupper 
innehöll kategorierna samlärande/samspel, utveckla ansvar och empati, barnsyn, syn 
på kunskap samt lärandemiljö. Dessa fem kategorier blev sedan två stycken som 
användes i analysen (se rubrik 5.2). När vi hade fem kategorier totalt valde vi att 
börja skriva analysen. För att skapa större tillförlitlighet och autenticitet arbetade vi 
parallellt med urklippen ur resultatet samt transkriberingarna av intervjuerna. 
Transkriberingarna användes för att finna citat som stärker deltagarnas 
uppfattningar. När vi hade skrivit färdigt varje enskild kategori i analysen namngav vi 
kategorierna utifrån kärnan i innehållet och med forskningsfrågorna i åtanke. När 
analysen var färdig tittade vi igenom det skrivna för att säkerställa att varje kategori 
var exklusiv. I avsnittet resultat presenteras fokusgruppssamtalen beskrivande 
utifrån intervjuguidens huvudfrågor medan analysen presenterar de kategorier som 
har skapats utifrån resultatet. Analysen svarar till studiens forskningsfrågor till 
skillnad från resultatet som svarar till intervjufrågorna. 
 

3.5 Reliabilitet och validitet 
Stukát (2005) skriver att forskaren måste reflektera över reliabilitet och validitet i sin 
studie. Reliabilitet handlar om hur bra mätinstrument man använder. I en kvalitativ 
studie kan det handla om hur bra intervjufrågorna är och hur de kan tolkas. En brist i 
reliabiliteten kan vara att det sker en feltolkning av frågor och svar, både av den som 
deltar och av den som gör undersökningen. En annan brist kan vara yttre störningar 
under undersökningen eller dagsformen hos deltagaren. Stukát skriver att forskaren 
bör fråga sig hur han eller hon har försökt öka noggrannheten i sina mätningar. 
Stukát skriver att validitet handlar om hur bra ett mätverktyg mäter det man har som 
mål att mäta. Reliabilitet är en förutsättning för validitet men det räcker inte med det. 
Om man mäter fel saker kan validiteten minska trots att man har hög reliabilitet. 
Exempel på vad som kan minska validiteten är om forskaren frågar deltagaren alltför 
snäva eller vida frågor eller frågor som syftar till något annat. Stukát skriver att 
forskaren bör ställa sig frågan om hur sanna och pålitliga hans eller hennes resultat 
är.  
 
I vår studie använde vi fokusgrupper med semistrukturerade frågor som 
datainsamlingsmetod. Vi ansåg att fokusgrupper skapade ett tryggare klimat 
eftersom det var lätt att spinna vidare på vad någon annan hade sagt och det blir inte 
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lika formellt som det kan bli i en enskild intervju. Vi arbetade med utformningen av 
intervjufrågorna med tanken att skapa öppna frågor som representerar våra 
forskningsfrågor och vårt syfte med studien. Det gjorde vi för att deltagarna skulle 
känna sig fria att tolka frågorna utifrån sina egna uppfattningar eftersom studiens 
syfte är att belysa uppfattningar om det egna arbetssättet. Vi tror att styrda frågor 
begränsar deltagaren och att svaret inte representerar de egna uppfattningar. Under 
intervjutillfällena fick vi frågor som vi upplevde som sökande efter vägen mot ett rätt 
svar. Vi valde då att förtydliga att undersökningen fokuserade på deras uppfattningar 
och bad dem att utgå från sin egen tolkning av frågan. Vår tolkning är att det kan ha 
lett till att det finns en variation i resultatet. I informationsbrevet som skickades ut 
till förskolorna ombads de tillhandahålla ett ostört rum för fokusgruppen. Vissa rum 
var mer ostörda än andra. För att öka noggrannheten av datainsamlingen spelade vi 
in intervjuerna och transkriberade dem för att sedan använda transkriberingen i 
utformandet av resultatet. Denscombe (2009) skriver att genom att intervjuerna 
spelas in kommer det alltid finnas en permanent dokumentation. En fördel med att 
banda intervjuerna är att tillförlitligheten ökar i och med att andra forskare kan 
kontrollera datainsamlingen. 

 
3.6 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet (2001) beskriver att de forskningsetiska principerna har som syfte 
att skydda de som deltar i en studie. I denna studie har vi tagit hänsyn till 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att forskaren informerar om de villkor som gäller för 
studien samt att deltagandet är frivilligt. Samtyckeskravet handlar om att deltagarna 
själva får bekräfta att de vill vara med i studien men om deltagaren är under 15 år 
behöver en vårdnadshavare godkänna deltagandet. Konfidentialitetskravet skyddar 
deltagarens och verksamhetens namn. Med nyttjandekravet menas att uppgifter och 
resultat inte lånas ut för ickevetenskapliga syften. 
 
Denscombe (2009) hävdar att det är viktigt att alla deltagare i en studie känner till de 
forskningsetiska reglerna. Moderatorn ansvarar för att vid uppstart av 
intervjutillfället påminna deltagarna om de forskningsetiska reglerna. I denna studie 
har hänsyn tagits till informationskravet och samtyckeskravet på så vis att deltagarna 
i missivbrevet och innan intervjuns start har fått information om att deltagandet är 
frivilligt och att de kan avbryta sin medverkan fram till dess att ett resultat har 
färdigställts. Deltagarna har via mail fått ge sitt samtycke till deltagande i studien. 
Med hänsyn till konfidentialitetskravet har deltagarna informerats om att deras och 
förskolans namn inte kommer att nämnas i studien och utifrån nyttjandekravet har 
de även fått veta att deras uppgifter endast kommer att användas i denna studie. 

 
 

4. Resultat 
Nedan följer det resultat som vi har fått fram i vår studie. Samtalen redovisas som en 
beskrivning gruppvis utifrån våra intervjufrågor (se bilaga 2 och 3).  
 

4.1 Grupp A 
I denna fokusgrupp deltog fyra kvinnliga pedagoger. De arbetar på en förskola med 
fyra avdelningar som alla är ålderblandade. Tre av fyra avdelningar var 
representerade. 
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4.1.1 Arbetssätt i åldersblandade barngrupper 
Uppfattningen om en åldersblandad barngrupps betydelse för det egna arbetssättet 
är att det kräver något ”annat”. Pedagogerna ska kunna ge de små barnen den omsorg 
de behöver och de stora barnen utmaningar samtidigt som barnen i mellanåldern ska 
få ut något. 
 

4.1.2 Möjligheter och svårigheter med åldersblandade barngrupper 
Pedagogerna uttrycker att möjligheterna finns att jobba med barnen när barnen 
ligger på olika nivåer.  
 

Intervjuare: Vad tycker du att det innebär för ditt arbetssätt att din barngrupp är 
åldersblandad? 
 
Pedagog: Jag tycker att det är positivt. Jag ser ju att barnen, de lär sig av varandra och de små 
ser upp till de stora och de stora får ta ansvar. Nej men för det mesta så är det positivt. Det är 
just nu som vi har en liten jobbig period... Tidigare har det fungerat bra, och jag ser positivt på 1-
5, jag tycker att det är bra.  

 
Även om pedagogernas uppfattning är att det finns möjligheter med en åldersblandad 
barngrupp uttrycker de att barn i en åldersblandad barngrupp har olika behov och att 
det blir svårt att räcka till och kunna anpassa verksamheten efter barnens behov 
eftersom att behoven är spridda. En pedagog sa: ”det finns stora möjligheter men det 
som är, är ju att vi ska ta tillvara på dem och se och hinna vara där som pedagog och 
där kommer svårigheterna.” Faktorer som stora barngrupper, för mycket 
åldersblandat och snedfördelning i barngrupper samt för lite planeringstid uttrycks 
som svårigheter för det egna arbetssättet i en åldersblandad barngrupp. Pedagogerna 
uttrycker att det blir svårt att uppfylla barnens behov utifrån läroplanen om många 
åldrar blandas och det är för lite personal. Deras uppfattning är att det ställs stora 
krav på dem när barngruppen är åldersblandad. I samtalet om åldersblandningens 
innebörd för det egna arbetssättet nämner pedagogerna lärandemiljön som en 
påverkande faktor. De säger att lärandemiljön måste anpassas eftersom behoven ser 
lite olika ut. Uppfattningen är att både behov och ålder spelar in när det gäller 
materiel, vad som kan vara tillgängligt för barnen och hur materielen ska presenteras. 
Pedagogerna uttrycker att de på vissa avdelningar vid samlingar delar in barnen i två 
olika grupper baserade på ålder och behov. Ett- och tvååringar är i samma grupp och 
fyra- och femåringarna är i en annan grupp. Treåringarna placeras efter individuella 
behov och förutsättningar. På andra avdelningar vill man försöka att ha barnen 
tillsammans men att det stora antalet små barn gör det svårt att genomföra. 
 
Pedagogerna uttrycker att barnen i en åldersblandad barngrupp ges möjlighet att 
utveckla förmågor som att känna omsorg i och med att de stora barnen får ta ansvar, 
de små barnen ser upp till de stora barnen och det skapas en sammanhållning. 
Pedagogerna uttrycker att det för barnen finns någon att identifiera sig med och de 
behöver inte känna sig mindre kunniga utan barnen tar och ger av varandra och de 
lär av varandra. Uppfattningen är att barnen visar empati när det är många små barn 
i gruppen och att små barn kan bli omhändertagna av de äldre barnen men att det 
också finns småfröknar på gott och ont. Pedagogerna säger att en åldersblandad 
barngrupp är bra eftersom att alla barn inte har syskon, att det finns många språkliga 
förebilder och att barnen inte blir åldersindelade och behöver kunna vissa saker vid 
en specifik ålder. De svårigheter som nämns av pedagogerna är att inskolningar och 
rutiner tar tid vilket kan göra att de stora barnen inte får det de behöver. 
Pedagogerna uttrycker också att det är många små barn på deras förskola och att det 
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har lett till att ”nu är det så att de stora börjar bli som de mindre istället för att de 
yngre börjar, lär av de större utan de försöker, de blir små för att få uppmärksamhet 
känns det som just nu”. 
 

4.1.3 Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 
I samtal om läroplanen beskriver pedagogerna en aktivitet som de har genomfört. I 
den aktiviteten anses alla barn, oavsett ålder, vara engagerade, komma med idéer och 
vara delaktiga utifrån egen förmåga. Exemplet om aktivitet relateras av pedagogerna 
till deras tolkning av läroplanen att verksamheten ska vara lärorik och rolig för alla 
och passa alla. Pedagogerna uttrycker även en oro om att inte räcka till och att inte 
hinna se alla barnen. De ställer sig frågor om hur de ska kunna arbeta för att se alla 
barnen och ge dem det som uttrycks i läroplanen. 
 

4.2 Grupp B 
I denna fokusgrupp deltog fem kvinnliga pedagoger. De arbetar på en åldersindelad 
förskola med sex avdelningar. I fokusgruppen fanns representanter från alla olika 
åldersgrupper. 
 

4.2.1 Arbetssätt i åldersindelade barngrupper 
Pedagogerna uttrycker att trots att barngruppen är åldersindelad med barn som är 
ungefär lika gamla är det skillnad på var de befinner sig. Pedagogernas uppfattning är 
att de måste vara aktiva som pedagoger och erbjuda och anpassa aktiviteter och 
miljön utifrån barnen. Pedagogerna säger att de ibland kan dela upp gruppen för att 
göra något med de äldsta barnen på avdelningen som har varit där längst tid för att 
de inte ska gå tillbaka. De uttrycker att när alla barn är i samma ålder behöver 
pedagogerna ha rutiner och veta vem som gör vad. Det kan vara att plocka bort något 
ur miljön eller att göra aktiviteterna enklare eller svårare beroende på vilka barn som 
deltar. Olika åldrar uttrycks vara krävande på olika sätt. Vissa åldrar är intensiva och 
om barnen är i samma ålder kan de vara lika viljestarka vilket kan skapa konflikter. 
Det innebär att barn och pedagoger måste arbeta med hur man är mot varandra. De 
yngre barnen behöver hjälp med blöjbyten, toalettbesök samt på- och avklädnad 
vilket tar tid. Pedagogerna delar upp barnen i mindre grupper för att undvika stora 
grupper vid rutiner där barnen behöver hjälp av en vuxen. Pedagogerna uttrycker att 
eftersom deras förskola är åldersindelad byter många barn avdelning efter 
sommaren. Det innebär att pedagogerna får arbeta med nya barngrupper och 
anpassa exempelvis samlingar utifrån barnen. På de avdelningar där barnen är äldst 
på förskolan är det också flest barn. Just på grund av att förskolan är åldersindelad är 
barngrupperna med de äldsta barnen störst till antal. Pedagogerna uttrycker att barn 
i fyra-fem års ålder låter högt på ett annat sätt än en ettåring och att det därför kan bli 
en annan ljudnivå på avdelningarna med de äldsta barnen.  
 

4.2.2 Möjligheter och svårigheter med åldersindelade barngrupper 
Pedagogerna uttrycker att en möjlighet med att de arbetar åldersindelat är att de kan 
anpassa miljön utifrån barnens ålder. Uppfattningen är att det är lättare för 
pedagogen att se varje barn och vad det behöver samt att tillgodose barnets behov. 
Pedagogernas uppfattning är att en åldersindelad barngrupp underlättar att se och 
känna tilltro till barnens förmågor då åldersspannet är mindre. De uttrycker även att 
det är lättare att planera verksamheten och leda aktiviteter på den nivå där barnen 
befinner sig eftersom att barn i samma ålder oftast är intresserade av samma saker. 
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Det blir därför lättare att göra mindre justeringar och involvera barnen i 
aktiviteterna.  
 
Uppfattningen om svårigheter med sitt arbetssätt i en åldersindelad barngrupp skiljer 
sig åt beroende på barnens ålder. Svårigheter som uttrycks när det gäller små barn är 
att barnen behöver hjälp med exempelvis påklädnad och att det finns rutiner kring 
små barn som är tidskrävande. Pedagogerna uttrycker att det är frustrerande att inte 
hinna ge barnen tid att själva pröva och lära sig klä på sig. De uttrycker att de måste 
vara närvarande och att det därför blir svårare att dela gruppen vid olika aktiviteter 
eller för att förebygga konflikter. En svårighet med att arbeta med de äldsta barnen är 
att de har flest barn i sin barngrupp vilket medför praktiska svårigheter då alla äter 
mat samtidigt eller har aktiviteter inomhus samtidigt. Svårigheter med arbetssättet i 
en åldersindelad barngrupp oavsett ålder uppfattas vara att det kräver mer av 
pedagogerna då de måste vara närvarande under hela dagen. Det kan även uppstå fler 
konflikter då barnen är i samma ålder och är viljestarka och står på sig. Pedagogerna 
nämner också lokalernas utformning som en svårighet för arbetssättet då de till viss 
del är anpassade efter barnens ålder men inte till den specifika barngruppens behov. 
En pedagog sa:  
 

En till nackdel som jag ser det är ju att eftersom våra lokaler är gjorda som de är utifrån att det 
ska vara en viss ålder så har ju vi till exempel inte skötbord och dusch och vi får ju fortfarande in 
barn som har blöjor fast de är fyra år och de kissar på sig många gånger om dagen att det är en 
stor nackdel för man har liksom inte riktigt utrymmet för att ta hand om det. 

 
Uppfattningar om möjligheter för barnens utveckling och lärande i en åldersindelad 
barngrupp är att det är ett mindre ålderspann mellan barnen. Pedagogerna beskriver 
att de lättare kan se vad den specifika barngruppen behöver vilket de uttrycker gör att 
barnen får mer med sig. Enligt pedagogerna lär barnen av varandra, de tar hjälp av 
varandra, samarbetar samt övar på att ta hand om varandra. Pedagogernas 
uppfattning är att barnen har en känsla av att klara av samma sak som ett annat barn 
på avdelningen även om det barnet är äldre. Uppfattningen är att barnen har glädje 
av varandra och har lättare att hitta en vän eftersom att det finns många barn i 
samma ålder att välja mellan. Pedagogerna uttrycker att i och med att miljön är 
åldersanpassad är även materielen åldersanpassade och tillgängliga för barnen. 
Materielen behöver inte vara högt placerade utan kan vara åtkomliga för barnen och 
stå framme på avdelningen. En annan möjlighet som pedagogerna uttrycker är att 
lärande sker stegvis. Barnen utmanas och deras nyfikenhet växer i takt med att de 
byter avdelning. Pedagogerna beskriver en process där barnen börjar på 
småbarnsavdelningen, går vidare till nästa åldersgrupp för att avsluta på 
avdelningarna för de äldsta barnen. Uppfattningen är man börjar på ett sätt på en 
avdelning och går sedan vidare till en annan avdelning där man arbetar på ett annat 
sätt och med andra mål. En pedagog säger: 
 

att det sker stegvis, att man ser man börjar där [ett-tvåårsavdelningen]på ett sätt och sen 
kommer man till [två-fyraårsavdelningen] med vissa mål. Att det liksom hela tiden, man 
utmanar barnen och pedagogerna utmanas vidare för att då slutligen hamna hos [fyra-
femårsavdelningen] och sen i sista stationen där [fyra-sexårsavdelningen]. Att jag tror ju att här 
blir det ju den här nyfikenheten och det här, det blir ett uppsving […] ja som ni gjorde 
snögubbar och vi går vidare på vårat sätt och sen kommer man till er som håller på med is och ja 

issagan […] till att hamna på [fyra-sexårsavdelningen] där man håller på med helt andra saker. 
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4.2.3 Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 
Pedagogerna uttrycker att det handlar om att bryta ner läroplansmålen till den 
specifika ålder man arbetar med och att ge barnen erfarenheter. De säger: 
 

[…] om man sen går över till det här med naturvetenskap och matte och teknik och det så är det 
ju bra att ha mål att fokusera på för att liksom bli lättare att, ja så får ju vi bryta ner det till vad 

behöver en ettåring veta om teknik, vad är teknik för en ettåring.  
 

4.3 Grupp C 
I denna fokusgrupp deltog fyra kvinnliga pedagoger som arbetar på en åldersblandad 
förskola med en avdelning. Sex timmar i veckan arbetar de med åldersindelade 
aktivitetsgrupper. Det finns tre grupper med två ansvariga pedagoger i varje grupp. 
 
”[…] tanken är väl att fånga upp alla barn, att man inte tappar bort nån ålder eller några barn helt 
enkelt... och sen att man kan fokusera.. i de här grupperna kan man fokusera på den här gruppen, och 
den här åldern behöver och har för behov och viljor.” 

 

4.3.1 Arbetssätt i åldersblandade barngrupper 
Pedagoger uttrycker att även om de planerar måste de vara flexibla för att kunna 
möta barnens behov och förutsättningar samt kunna erbjuda alternativ. I samtal om 
åldersblandningens innebörd för deras arbetsätt uttrycker pedagogerna att deras 
förskola är åldersblandad men att de även har åldersindelade aktivitetsgrupper. De 
säger att tiden då barngruppen är åldersblandad ska utnyttjas och skapa situationer 
där de yngre och äldre barnen kan vara tillsammans, men de säger även att i och med 
att barnen ingår i åldersindelade aktivitetsgrupper får de lite av varje. Uppfattningen 
är att en ålderblandad barngrupp som ändå är åldersindelad medför utmaningar i att 
snabbt kunna ställa om sitt arbetssätt efter barnens ålder och kunna utmana dem. 
Det blir en utmaning att få med hela barngruppen eftersom det skiftar så pass mycket 
i ålder, men pedagogernas uppfattning är att deras arbetssätt är stimulerande. En 
pedagog beskriver:  
 

Det här är en åldersblandad verksamhet som ändå blir någonting mitt emellan eftersom att vi 
ändå har våra grupper, men jag tänker att det är också en utmaning alltså som pedagog att möta 
barnen som man har kanske haft hela förmiddagen, eller hela förmiddagen men man har haft, 
det är en ganska intensiv period de här två timmarna som man har med barnen. Att möta barn i 
åldrarna ett till två, för att sen på eftermiddagen gå in och möta barn som är fyra fem och se 
deras behov. Så det kräver ju ändå ganska mycket av en att man nånstans ska ställa om sig och 
ställa rimliga förväntningar och ha rimliga krav på barnen. 

 

4.3.2 Möjligheter och svårigheter med åldersblandade barngrupper 
Pedagogerna uttrycker att det arbetssätt som de har, med åldersindelade 
aktivitetsgrupper i en åldersblandad barngrupp, gör att de på ett sätt har det bästa av 
två världar. Det innebär att pedagogerna i aktivitetsgrupperna kan lägga fokus på och 
erbjuda aktiviteter som är anpassade efter barnen. Det är inte lika stor risk att man 
tappar en åldersgrupp. En svårighet som pedagogerna uttrycker är att det kan bli en 
ojämn fördelning av barn i grupperna. Det kan bli 14 små barn på två pedagoger och 
uppfattningen är att det kan bli svårt att förhålla sig till det med tanke på 
arbetsbelastning och barnens olika behov. Möjligheter för barnens lärande och 
utveckling med den ålderssammansättning som de har på förskolan uttrycks vara att 
barnen får möta både stora och små barn, vilket gör att de kan lära av varandra och 
visa hänsyn. En svårighet som pedagogerna uttrycker är att det finns olika behov hos 
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barnen vilket gör att det kan vara naivt att tro att man har nått alla barnen även om 
man anpassar verksamheten efter barnen. 
 

4.3.3 Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 
I samtal om hur pedagogerna relaterar läroplansmålen till sin verksamhet uttrycker 
de att de anpassar verksamheten efter varje barn i och med deras aktivitetsgrupper. 
De uttrycker att de har en förhoppning om att de varje dag möter barnen utifrån 
barnens mognad. 
 

5. Analys 
Nedan följer en analys av studiens resultat. Den fenomenografiskt inspirerade 
analysen är strukturerad utifrån studiens forskningsfrågor. 
 

5.1 Pedagogers arbetssätt i åldersblandade respektive åldersindelade 
barngrupper i förskolan 

I detta fenomen har vi skapat tre kategorier som bildar ett utfallsrum för 
fokusgruppernas utsagor. 
 

5.1.1 Pedagogrollen uppfattas som komplex, oavsett hur verksamheten 
organiseras  

Vi anser att det i pedagogernas utsagor framkommer uppfattningar om en 
komplexitet i att vara pedagog. Alla fokusgrupper uttrycker sig positivt till det egna 
arbetssättet och den egna åldersammansättningen. Alla tre grupper talar däremot om 
faktorer som kan vara komplexa i förskolan men de själva använder inte ordet 
komplexitet.  
 

De små ska få den omsorg de behöver och de äldsta ska få de utmaningar de behöver och så de 
här mitt emellan som håller på och pottränas och kissar på sig som också ska få nåt annat än att 
bara kissa [skratt]. Alla ligger på olika nivåer och det kan jag ändå tycka är skönt att det kan 
finnas en tvååring som ligger på samma nivå som en som snart fyller fyra, och att det då alltid 
finns nån.. så möjligheterna finns ju att jobba med barnen, för det finns alltid liknande behov. 

Intervjuare: Jag tänkte på du sa att det är i två grupper, samlingar, hur har ni delat in de 
grupperna? 
Pedagog: Det är ju efter ålder men också efter behov. Så det är ju inte sådär att ett till tre är i den 
gruppen och fyra fem. Men man kan i alla fall säga att ett- och tvååringarna är i en grupp och 
fyra- och femåringarna i en grupp, sen är det de här treåringarna. Så det är ingen gränsdragning 
att ’här har de fyllt tre i juni då är de med i den gruppen” utan det är lite vad de har för behov 
och förutsättningar. 
 Grupp A 
 
[…] och sen också samtidigt få med ibland också en barngrupp där det skiftar så pass mycket i 
ålder. 
 Grupp C 

 
I dessa utsagor finns det sådant som pedagogerna uttrycker som både positivt och 
negativt för sitt arbetssätt. Pedagogerna uttrycker att en utmaning i åldersblandad 
barngrupp är att göra hela barngruppen delaktig eftersom att barnen är i olika åldrar 
samt att pedagogerna ska se till att barnet får det han eller hon behöver. I Grupp A:s 
utsaga synliggörs en skillnad mellan små och stora barns behov, små barn behöver 
omsorg medan stora barn behöver utmaningar. Vi ser att Grupp A löser detta genom 
att skapa två samlingsgrupper där ett- och tvååringar samt fyra- och femåringar 
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placeras efter ålder medan treåringarna delas upp efter individuella behov och 
förutsättningar. 
 
Pedagoger i ålderindelad barngrupp uttrycker att pedagogens roll bland annat är att 
vara aktiv samt att utforma verksamhetens rutiner, aktiviteter och miljö utifrån 
barnen.  
 

”[…] så kan man ju ha en grupp där det är jättemycket konflikter varje dag bara för att det är så 
många i samma ålder […]”  

 
”[…] och jag tror ju när man har just samma ålder på barnen och om man har barn som har 
speciella behov som kanske kräver en så är det ju jätteviktigt att man vet, alla vet vad de ska 
göra för att få det att fungera […]”  
 Grupp B 

 
När Grupp B talar om att det är viktigt att alla vet vad de ska göra tolkar vi det som 
att det är viktigt att arbetslaget tillsammans skapar rutiner. Vår tolkning är att när 
barnen är i samma ålder kan det skapa många konflikter och att det därför är viktigt 
att ha rutiner. 
 
I Grupp A och Grupp C (som arbetar i åldersblandad barngrupp) lyfts en komplexitet 
i att barnen ligger på olika nivåer både på grund av ålder och personlig utveckling och 
att det därför kan vara en utmaning att fånga barnens intresse samtidigt som det 
finns möjligheter att utforma en givande verksamhet. I Grupp B (som arbetar i 
åldersindelad barngrupp) lyfts istället en komplexitet med att alla barn i barngruppen 
är i samma ålder, då det kan skapa konflikter som kräver att pedagogerna har ett 
samarbete med varandra. 
 

5.1.2 Barnens ålder och utvecklingsnivå uppfattas skapa möjligheter för det 
egna arbetssättet 

Ovan gavs exempel på utsagor som inte preciseras som möjligheter eller svårigheter 
för det egna arbetssättet. I vissa av pedagogernas utsagor kan uppfattningar om 
möjligheter och svårigheter för arbetssättet urskiljas.  
 

[…] men samlingar är ju mycket lättare när man har någotsånär samma ålder för att de är ju 
oftast intresserade av samma saker […] 

[…] ja men eftersom jag som pedagog kan fokusera på den här åldersgruppen och jag lättare kan 
se vad de här små barnen ett och tvååringarna behöver så får ju de mera med sig  

 
[…] när man jobbar såhär åldersindelat, jag tänker med de små barnen såhär att man verkligen 
har lättare att ändå kanske se eller tillgodose alla barns behov lättare  

 Grupp B 
 

I dessa utsagor uttrycker pedagogerna att det underlättar deras arbete att barnen är i 
ungefär samma ålder eftersom pedagogerna lättare ser varje barn. Att barnen är i 
samma ålder medför enligt pedagogerna att barnen ofta har liknade intressen, vilket 
gör det lättare för pedagogerna att uppfylla barnens behov.  
 

[…] det här är lite bäst av båda världarna, man har ju både den lite mer riktade verksamheten 
mot ålder vilket innebär att man har möjlighet att ha fokus och erbjuda aktiviteter som är mer 
anpassad, samtidigt som man kan få de här större grupperna med blandade barn. 
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[…] det är både utmaning men också tycker jag otroligt stimulerande. Och jag tror att det är inte 
lika stor risk att man tappar nån åldersgrupp eller liksom.. För sin egen del att man hela tiden 
måste man utveckla sig själv på olika plan för att möta barn i olika åldrar och med olika 
förutsättningar.  
 Grupp C 
 

Grupp C, som arbetar i en åldersblandad barngrupp med aktivitetsgrupper baserade 
på ålder, uttrycker att deras arbetssätt med både åldersblandning och åldersindelning 
underlättar att de inte förbiser barn i en specifik åldersgrupp. Det är lättare att 
anpassa aktiviteter utifrån barnen när barnen är indelade. I och med 
åldersblandningen får pedagogerna möta barn i olika åldrar vilket de ser som både 
utmanande och stimulerande. 
 

Alla ligger på olika nivåer och det kan jag ändå tycka är skönt att det kan finnas en tvååring som 
ligger på samma nivå som en som snart fyller fyra, och att det då alltid finns nån.. så 
möjligheterna finns ju att jobba med barnen, för det finns alltid liknande behov. 

 Grupp A 
 

Grupp A uttrycker att en åldersblandad barngrupp möjliggör ett arbete som är 
åldersöverskridande. Barn i olika ålder kan ligga på samma utvecklingsnivå vilket 
skapar möjligheter för pedagogerna att utforma verksamheten och aktiviteter. 
 
Grupp B och Grupp C:s utsagor tyder på att åldern på barnen är det som ligger till 
grund för utformandet av verksamheten och således påverkar deras arbetssätt. Grupp 
A:s utsaga lyfter istället att barnens utvecklingsnivå är en faktor som skapar 
möjligheter för arbetssättet. 
 

5.1.3 Yttre ramar uppfattas som hinder för arbetet med barnen 
Denna kategori lyfter svårigheter som pedagogerna uppfattar att de inte kan styra 
över. 
 

[…] det här sättet som vi jobbar med här kräver ju mycket mycket mer av oss som pedagoger [...] 
här måste vi ju hela tiden vara med från morgon till kväll i princip för att vara aktiva och vara 
speciellt där barnen är. som vi har nu inne hos oss, alltså de är ju -09or allihopa men det är sån 
otrolig skillnad på var de befinner sig. 

[…] just om man har de yngre så är det verkligen alla som behöver hjälp med påklädnad och det 
och det tar ju väldigt mycket tid av dagen samtidigt så är ju det också en lärandestund man gör 
ju nånting av det, det är ju inte bara nånting som måste bli gjort man kan fortfarande prata med 
barnet och försöka få ut nånting ur den situationen. Det som kan bli det är att det kan bli väldigt 
mycket stress för en själv man ska få ut alla barnen alltså om vi ska få ut alla barnen så kan man 
ibland önska att man kunde vara mer aktiv och låta dem klara sig själva men ibland så blir det 
liksom att man gör det åt dem för att tidsmässigt att det ska fungera för att man ska hinna vara 
ute för att man ska hinna göra något meningsfullt ute innan man ska in igen […] sen är det väl 
det att det kan vara svårare att dela på barnen om det är ofta är det ju mycket konflikter de är 
viljestarka och de vill ha sina saker och vissa barn har ju svårare att leka med varandra och 
samspela med varandra och då blir det lite svårt att dela för ibland har man inte tillräckligt 
många eftersom vi måste vara med som pedagoger så måste vi ju dela in dem och ibland räcker 
inte grupperna till för att dela på de som behöver delas på ibland. 

 Grupp B 

 
Pedagogernas uppfattning är att ålderindelad barngrupp kräver mycket av 
pedagogerna. De behöver vara med barnen hela tiden men i deras utsagor uttrycker 
de att de inte känner att de räcker till. Ibland behöver barngruppen delas upp för att 
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förebygga att konflikter uppstår eller för att effektivisera vissa rutiner, men att det 
inte alltid fungerar eftersom de är för få personaler per barngrupp. 
 

Sen är det också så klart att svårigheterna som vi diskuterade när vi skulle göra våra grupper att 
vi ibland får för många små och hur ska man förhålla sig till det, att kanske vara 14 små på två 
vuxna, vad betyder det för arbetsbelastningen samtidigt har man en grupp som har andra behov 
och där kan det bli lite svårt när man har en sån här verksamhet när man nånstans måste 
förhålla sig till hur många barn får plats i varje grupp och förhållandet till att barn faktiskt har 
olika behov. 

 
Just att det ska anpassas efter varje barn känns som vi gör i våra grupper, som vi tjatat om, men 
en del är ju att kunna anpassa efter barnen, sen är det kanske naivt att tro att man når alla 
barnen, för det finns olika behov. Men det är ett sätt att organisera verksamheten och ha en 
förhoppning om att kunna möta barnen i deras mognad. 

 Grupp C 

 
Dessa utsagor visar att svårigheter i åldersindelade aktivitetsgrupper i en 
åldersblandad barngrupp är att det kan bli svårt att dela upp barnen efter ålder 
eftersom det kan bli många barn i samma ålder som ska bilda en grupp med endast 
två ansvariga pedagoger. Pedagogerna uttrycker även att oavsett om de arbetar i 
aktivitetsgrupper eller åldersblandad helgrupp kan det vara svårt att veta om de 
tillgodoser barnens behov eftersom behoven är skilda. 
 

[…] Men det handlar ju om antalet vuxna på antalet barn, vad man kan ge och hur gruppen ser 
ut. För länge sedan hade man möjlighet att få en reducerad barngrupp för att det fanns olika 
behov och det fick man men den möjligheten finns inte idag. Så jag skulle nog vilja säga att 
åldersblandat för mycket gör att alla förlorar på det. Även stora barngrupper. Om man blandar 
väldigt mycket och har för lite personal då blir det svårt att uppfylla de behov som vi ska 
uppfylla utifrån läroplanen och lagar och regler. […] 

 
Det här att räcka till, till alla för att alla ska utvecklas utifrån där de är just i dag och då ska man 
se alla de här barnen och att de här behoven är så spridda.  
 Grupp A 

 
Dessa utsagor tyder på att svårigheterna med åldersblandad barngrupp är att det är 
svårt att se alla barns behov eftersom att behoven är spridda. Svårigheter uppstår 
även när barngrupperna blir för stora i relation till antal personal och när en 
åldersgrupp blir påtagligt större än andra åldersgrupper. De svårigheter som 
pedagogerna beskriver är att när barngruppen blir stor och snedfördelad hinner 
personalen inte se barnens redan spridda behov och uppfylla behoven utifrån målen i 
läroplanen. 
 
En likhet som vi kan urskilja i alla gruppers utsagor är att uppfattningen om 
svårigheter för arbetssättet är att det är för få vuxna på barnantalet. Skillnaden ligger 
i att Grupp C och Grupp A nämner att detta påverkar deras förmåga att se och 
tillgodose barnens behov. Grupp A:s uppfattning är att det är åldersblandningen som 
gör det svårt att se alla barns behov medan Grupp C nämner att de har svårt att veta 
om de tillgodoser barnens behov oavsett om de arbetar åldersindelat eller 
åldersblandat. Grupp B uttrycker att de inte räcker till att vara med barnen och att för 
få personal gör att de inte alltid kan arbeta som de skulle vilja. 
 

En till nackdel som jag ser det är ju att eftersom våra lokaler är gjorda som de är utifrån att det 
ska vara en viss ålder så har ju vi till exempel inte skötbord och dusch och vi får ju fortfarande in 
barn som har blöjor fast de är fyra år och de kissar på sig många gånger om dagen att det är en 
stor nackdel för man har liksom inte riktigt utrymmet för att ta hand om det. 



27 

 

 
[…] i och med att vi jobbar med barnen de äldsta så blir det ju att vi får ha flest barn för då 
handlar det om 27 barn ungefär där och då blir det ju en väldigt stor barngrupp då om man 
tänker på med toaletter två toaletter torkskåp såna saker praktiska saker mera barn som är inne 
samtidigt när det är mat och när det är när man är inne allihopa. 
 Grupp B 

 
[…] Sen innan lunch har vi samling och vi har alltid haft alla barnen med, i perioder har vi delat 
upp det men vi upplever att de små lär av de stora men just nu har vi väldigt många små så nu 
har vi inte.. Samlingarna blir inte så avancerade just nu men vi försöker komma på hur vi ska 
dela upp dem just nu men det går inte.. det låter för mycket och för mycket ja.. vi måste komma 
på något så att de stora får någonting mer. Just nu känns det som att vi bara sjunger bä bä vita 
lamm och det känns inte så jättekul.[…] 

Det är väldigt ojämnt inte att det är tio -09 tio -08. Man får den barnpåsen vi får, sen försöker 
man göra de bäst av det. Vi sitter ihop och försöker göra det jämnt, men det är svårt. Nej jag 
upplever inte att det är jämnt varken på avdelningen eller huset. 

 Grupp A 
 

Grupp B, där pedagogerna arbetar i åldersindelad barngrupp, uttrycker att lokalerna 
inte är anpassade efter barngruppens ålder och storlek. Det skapar svårigheter för 
personal och barn att få den praktiska vardagen att fungera smidigt. Grupp A, som 
arbetar ålderblandat, nämner att de inte kan styra över de nyinskolade barnens ålder. 
De arbetar för att göra åldersblandningen jämnt utspridd på de olika avdelningarna 
men uttrycker när de säger ”man får den barnpåsen vi får” att de inte kan styra över 
vilka barn, och i vilken ålder de är, som får gå på förskolan. Vi tolkar det som att en 
femåring skulle kunna sluta och en tvååring ta femåringens plats. Denna 
snedfördelning kan leda till, som exemplet visar, att samlingar inte blir anpassade 
efter alla barn. När de säger ”vi måste komma på något så att de stora får någonting 
mer. Just nu känns det som att vi bara sjunger bä bä vita lamm och det känns inte så 
jättekul” tolkar vi det som att samlingar är anpassade mer för de små barnen 
eftersom att de är fler, och att det är de äldre barnen som uppfattas förlora på detta. 
 

5.2 Barns lärande och utveckling i åldersblandad respektive 
åldersindelad barngrupp i förskolan 

I detta fenomen har vi skapat två kategorier som bildar ett utfallsrum för 
fokusgruppernas utsagor. 
 

5.2.1 Uppfattningen är att barn lär av att vara tillsammans 
Alla fokusgrupper talar om samlärande och samspel utifrån sin egen verksamhet och 
ger exempel på hur detta visar sig i verksamheten. 
 

De lär sig jättemycket av varandra, de tittar på sina kamrater och iakttar och sen så provar de 
samma saker och det ser man också jättetydligt att de och tar hjälp av varandra när de vet att 
nån är duktig på nånting om det så är vika flygplan eller ja bygga nånting så tar de hjälp av 
varandra och samarbetar ganska mycket bygger jättehäftiga banor i byggrummet och 
konstruktioner av alla dess slag. 

 
[…] men just att de får att de kan samspel så bra med varandra är ju roligt när de är i samma 
ålder och att steget är inte så långt till de som är äldre så att de kan ofta ta efter man märker det 
ganska tydligt om nån börjar med nånting så ser man att de and.. de som är något yngre gör 
ungefär samma sak fast.. ja och jag tror inte att det känns så omöjligt för dem att göra det 

 
De har ju oerhört mycket glädje av varandra i och med att det är mycket lättare att hitta en 
kamrat som passar in till de så att säga när det finns så många att välja på […] 



28 

 

 
vi har ju om man tänker så att vi får ju ändå ett spann det är lite skillnad på ett barn som precis 
har fyllt 1 och ett barn som kanske är vi kan ju ha dem ända till de är två-två och ett halvt och 
där är ju skillnad men det känns ändå som att där är en.. såhär att de lär av varandra alltså det 
är en sån här lagom skill..åldersskillnad liksom 
 
sen så tränar ju alla barnen på att ta hand om varandra och det blir väldigt tydligt med våra 
treåringar de kan ju tycka att de som är yngst hos oss är väldigt små det brukar de säga också 
den kan inte göra det och den kan inte göra det 
 Grupp B 

 

Samlärande visar sig i en åldersindelad barngrupp i att barnen lär av varandra genom 
att titta hur andra barn gör och pröva att göra likadant. De samarbetar och tar hjälp 
av varandra. Grupp B uttrycker att eftersom åldersspannet inte är så stort finns det 
möjligheter för barnen att härma de något äldre. Vår tolkning är att pedagogernas 
uppfattning är att barnen utvecklar en känsla av omsorg i och med att det finns ett 
ålderspann mellan en tvååring och en treåring på samma avdelning. Samspelet visar 
sig i att pedagogernas uppfattning är att barnen har glädje av varandra och att de 
enklare hittar vänner bland barnen eftersom de alla är i ungefär samma ålder.  

 
Vi har grupperna tre gånger i veckan på förmiddagarna, annars är barngruppen blandad och då 
tycker jag att man ska utnyttja det på nåt sätt, att det är blandat, att man kan skapa situationer 
där de yngre och äldre kan vara tillsammans och lära av varandra... Ja hur ska jag säga, ja men 
till exempel på morgonen när de får vara med när de äldre ritar, de får inspiration och vill göra 
och de vill göra likadant 
 
Möjligheterna är ju då om man utgår från barnen att de får möta de små och stora, man får lära 
sig att visa hänsyn, man kan lära av varandra.  
 Grupp C 

 

Vår tolkning är att Grupp C uttrycker att barnen i ålderblandad barngrupp möter 
barn i olika åldrar vilket gör att de kan lära av varandra. Ovan ger pedagogerna 
exempel på när yngre barn inspireras av och härmar de äldre barnen. 
 

Den empatiska sidan kommer fram när det är många små, de får möjlighet att känna omsorg, 
det skapar nån slags kärlek mellan barnen som skapar sammanhållning vilket leder till att alla 
inte behöver stånga sig fram. Ett fint klimat skapas. 

 
De stora barnen som har språket blir ju verkligen språkliga förebilder. […] i en 1-5 har de ju 
många språkliga förebilder, precis som de som inte kan gå när de börjar förskolan lär sig på 
några dagar. Man vill göra det som de äldre gör. 
 
Det finns alltid nån att identifiera sig med, man behöver inte känna att man är mindre kunnig 
eller så, barnen jämför sig ju, en kan det och en kan nåt annat. Fast att man inte ska behöva det. 
Det behöver man nog inte göra så mycket i en 1-5, så det är bra. 
 
På sikt tror jag nog att 1-5 år vinner för det är inte alla om har syskon hemma och som fler av 
kollegorna har sagt, man tar och ger av varandra 
 Grupp A 

 

Grupp A uttrycker att empati och omsorg skapas i samspel när barngruppen är 
åldersblandad. Vår tolkning är att i en ålderblandad barngrupp finns det alltid någon 
som barnen kan identifiera sig med eftersom att olika åldersgrupper finns 
representerade, och att barnen därför inte behöver jämföra sig med jämngamla barn. 
När de säger ”man behöver inte känna att man är mindre kunnig” tolkar vi det som 
att en fyraåring och en tvååring i vissa aspekter kan ha kommit lika långt i sin 
utveckling och därför har mer gemensamt än med jämngamla barn. Samlärande visar 
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sig i pedagogernas utsagor som en uppfattning om att de äldre barnen är förebilder 
för de yngre barnen, exempelvis genom att de har ett mer utvecklat språk eller att de 
kan gå.  
 
I denna kategori synliggörs endast likheter i pedagogernas uppfattningar om 
samlärande och samspel. Alla grupper uttrycker att barnen lär av varandra genom att 
titta på vad och hur andra barn gör och prövar själva. I alla grupper finns en 
underliggande ton av att det är de yngre barnen som tittar på hur de äldre barnen gör 
och att det således är de äldre barnen som har något att lära de yngre barnen. Grupp 
B, som arbetar åldersindelat, och Grupp A, som arbetar åldersblandat, uttrycker båda 
att deras arbetssätt möjliggör ett samspel i och med att barnen har lättare att hitta 
vänner och identifiera sig med andra barn. Dessa två grupper med skilda arbetssätt 
uttrycker även att omsorg är en förmåga som utvecklas genom deras 
åldersammansättning. Grupp B nämner att även om de arbetar åldersindelat finns 
det ett ålderspann även i deras barngrupp. Utifrån gruppernas utsagor tolkar vi att ett 
mindre eller större åldersspann skapar situationer för omsorg, där pedagogerna 
betonar att det är de äldre som tar hand om de yngre. 

 

5.2.2 En gruppsammansättning baserad på ålder uppfattas utgöra 
möjligheter för barnens lärande 

I denna kategori uttrycker pedagogerna att gruppsammansättningen kan påverka 
barnens lärande på olika sätt. 
 

Sen är ju miljön anpassad, alltså det är ju för ett till tvååringarna. 
 
Man kan ha en helt annan miljö, att man har helt andra material som vi som jobbar med de 
större barnen att de kan få frossa i pärlor och de kan få ha det på sin egen nivå man behöver inte 
liksom ha upp grejer högt för att det kan vara några småbarn som stoppar i mun eller allt det 
kan vara och sen kan man hålla i samlingar och allting på den nivån som de flesta de är ju olika i 
nivåer fast de är fem. 
 
Det här är ju fördelen med att ha åldersindelat just att det sker så stegvis 
 Grupp B 
 
Barnen blir inte åldersindelade och måste kunna det här när de är två, tre och fyra. 

 Grupp A 
 

Grupp B nämner att lärandet sker stegvis eftersom att miljön på avdelningarna är 
åldersanpassade med materiel och tillgänglighet. Vår tolkning är att Grupp A 
uttrycker att barn tack vare en åldersblandad barngrupp får utvecklas i sin egen takt 
oavsett ålder, de behöver inte utveckla specifika kunskaper vid en viss ålder. Vår 
tolkning är att denna skillnad visar olika synsätt på hur lärande sker. 

 
 

6. Diskussion 
 

6.1 Metoddiskussion 
Valet av kvalitativ metod har känts som ett bra val då syftet var att få fatt i pedagogers 
uppfattningar. Vi anser att intervjuer i fokusgrupper har varit en effektiv metod 
eftersom att deltagarna då inte behöver känna att han eller hon analyseras utifrån 
sina enskilda svar, det är gruppens gemensamma uppfattningar som analyseras i 
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studien. I vår undersökning hade de enskilda deltagarna liknande uppfattningar 
vilket möjliggjorde en tolkning av en eller flera gemensamma uppfattningar. En 
fokusgruppsintervju handlar om samtalet kring ett visst fenomen och kan därför 
uppfattas som mindre formell än en enskild intervju. En svårighet som kan uppstå i 
en fokusgruppsintervju är att deltagarna inspireras av varandras svar och spinner 
vidare på det någon annan säger istället för att säga det han eller hon själv hade tänkt 
lyfta då frågan ställdes. I vår studie upplevde vi att deltagarna spann vidare på det 
föregående talare sa. Detta medförde att det ibland krävdes att vi gjorde ett urval i 
materialet vi fått. Pedagogerna fortsatte ibland på det någon annan pratade om, vilket 
inte alltid handlade om den fråga vi hade ställt. Det hade kunnat undvikas genom att 
vi ställde frågorna till varje person när det var den personens tur att svara. När vi 
skrev resultat och analys fick vi lov att göra ännu ett urval. Pedagogerna jämförde den 
egna ålderssammansättningen med andra sammansättningar vilket inte svarade till 
studiens syfte och frågeställningar. Pedagogerna samtalade även om förskolans 
verksamhet mer generellt än med fokus på åldersammansättningen. Det hade kunnat 
undvikas genom att frågorna hade varit mer betonade på ålderssammansättningen. 
Exempelvis hade frågan ”vilken roll har planering för ditt arbetssätt?” kunnat 
formuleras på följande sätt: ”du som arbetar i en åldersblandad barngrupp, vilken 
roll har planering för ditt arbetssätt i sådan barngrupp?”. 
 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Vilka uppfattningar om sitt arbetssätt har pedagoger som arbetar i 
åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper i förskolan? 

I utsagorna synliggörs två olika sätt att se på utformandet av verksamheten. Grupp B 
och Grupp C uttrycker att barnens ålder ligger till grund för planeringen av 
verksamheten medan Grupp A:s uppfattning är att de planerar utifrån barnens 
utvecklingsnivå. Alla grupper nämner under intervjun att de anpassar verksamheten 
efter barnens behov. Det finns däremot även uttalanden i grupperna som tyder på att 
behoven får stå åt sidan eftersom att det är svårt att hinna se och tillgodose varje 
barns behov och att man därför planerar utifrån en kollektiv barngrupp. Pedagogerna 
uttrycker starkt att det egna arbetssättet är det som på något sätt ses som det 
självklara. Vissa uttalanden tyder däremot på att pedagogerna har löst vissa 
svårigheter med det egna arbetssättet genom att kombinera både åldersblandad och 
åldersindelad verksamhet. Grupp A menar att de vid samlingar delar in barnen i 
grupper. Där ser vi att barnen som är ett och två år samt fyra och fem år delas in i 
åldersindelade grupper medan treåringarna placeras efter egna behov och 
förutsättningar. Grupp B uttrycker möjligheter för deras arbetsätt och barns 
samlärande genom att avdelningarna, trots åldersindelning, har ett mindre 
ålderspann vilket gör att yngre barn kan lära av de som är något äldre eller att någon 
som kan mer, kan vara inspiration till någon som kan mindre. Grupp C har 
åldersindelade aktivitetsgrupper sex timmar i veckan och övrig tid åldersblandad 
verksamhet, och uttrycker att de har det bästa av två världar. Även Markström (2007) 
har i sin studie funnit att pedagoger utformar verksamheten utifrån den kollektiva 
gruppen men att barnen ibland delas in i mindre grupper utifrån ålder eller 
utvecklingsnivå. Det här tyder på att det inte finns ett fulländat sätt att arbeta och 
dela in barn i olika ålderssammansättningar eftersom att pedagogerna beskriver att 
de använder en kombination av åldersblandad och åldersindelad verksamhet. Sättet 
att kalla en förskola åldersblandad eller åldersindelad känns därför förlegad eftersom 
flera förskolor verkar arbeta ”över gränserna” för olika ålderssammansättningar. Vi 
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ser att det finns fördelar med dessa olika sammansättningar och utifrån det vi har fått 
fram i vår studie och aktuell forskning tycks det finnas fördelar med att kombinera 
olika gruppsammansättningar. Pedagogerna i fokusgrupperna i vår studie har gett 
exempel på hur de kombinerar åldersblandad och åldersindelad verksamhet. 
Exempelvis har Grupp C en åldersblandad förskola men arbetar även åldersindelat i 
aktivitetsgrupper. 
 
Markström (2007) har i sin studie upptäckt att vissa åldrar tillskrivs olika 
egenskaper. Barn delas in i ”små barn” och ”stora barn”, där de små barnen är 
beroende av personal och hjälp medan de stora barnen kräver mindre tillsyn 
eftersom de klarar sig själva. I vår studie kan tecken för detta ses hos pedagoger då de 
samtalar om svårigheter med åldersammansättningen i den egna verksamheten. 
Grupp A uttrycker en uppfattning om att de små barnen ska få den omsorg de 
behöver och att de stora barnen ska få de utmaningar som de behöver samt att 
barnen i mellanåldern ska få ut något av verksamheten. De uttrycker att 
lärandemiljön måste anpassas eftersom barnens behov ser olika ut. Även Grupp B 
talar om att åldern påverkar vad barnen har möjlighet till i verksamheten. De 
uttrycker att miljön är anpassad efter barnen och att då det börjar nya barn på 
avdelningen kan man behöva plocka bort något materiel eller göra aktiviteter lättare 
eller svårare för barnen. Pedagogerna i Grupp B uttrycker en uppfattning om att 
lärande sker stegvis eftersom att varje avdelning är åldersanpassad samt att 
pedagogerna bryter ner läroplansmålen till den specifika åldergruppen på 
avdelningen. Grupp A uttrycker att barnen i en åldersblandad barngrupp får 
möjlighet att utvecklas i egen takt och inte behöver följa en kunskapsutveckling som 
är åldersbestämd. Grupp C uttrycker att de tack vare sina åldersindelade 
aktivitetsgrupper kan anpassa sina aktiviteter för barnen. Markström (2007) har sett 
att åldern påverkar hur miljön utformas, vilka leksaker som finns tillgängliga och 
nivån på aktiviteterna. Kihlström (1995) fann i sin studie att nivån på aktiviteter 
anpassas efter barnens nivå och görs lite mer avancerade för att främja 
vidareutveckling och att öka möjligheten för barnen att lyckas. Sättet att se på barn 
som ”stora” och ”små” går att sammanlänka med pedagogernas sätt att tala om 
utformandet av miljön och aktiviteter som anpassade efter barnen. I de studier som 
Markström och Kihlström genomfört verkar resultatet visa att detta är ett vanligt 
fenomen som förekommer i förskolepersonals uppfattningar om förskolans 
verksamhet. Pedagogerna i vår studie ser en svårighet i att hinna se alla barn och 
tillgodose deras behov men de uppfattar att de anpassar efter barnens behov. 
Beroende på om pedagogerna anpassar efter barngruppen som en kollektiv grupp 
eller om de anpassar efter varje enskilt barns behov kan det påverka barnens lärande 
och utveckling på olika sätt. Antingen kan barnet gynnas av att verksamheten 
anpassas efter den kollektiva gruppen och utifrån den majoritets- eller 
minoritetsgrupp som barnet tillhör. Barnet kan också tillhöra den grupp som får stå 
tillbaka då miljön anpassas efter en viss grupp. Barnet får då inte den utmaning som 
han eller hon behöver, barnet kan hindras i sitt lärande och sin utveckling på grund 
av att det inte finns materiel som utmanar eller intresserar just dem. I vår studie gav 
pedagogerna i Grupp A exempel på att de ofta sjöng ”Imse vimse spindel” för att 
tillgodose de yngre barnens behov eftersom de var flest till antal, samt att de äldre 
barnen då blev åsidosatta. När små och stora barn tillskrivs vissa egenskaper, så som 
att de är i behov av omsorg eller behöver utmanas, finns en underliggande 
barnsyn. Även om det uttrycks att barnen ska få utvecklas i sin egen takt kan 
pedagogens syn på dessa egenskaper påverka vad barnen får eller inte får möjlighet 
att göra. 
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Grupp A uppfattar snedfördelningen bland barnens åldrar som en svårighet för sitt 
arbetssätt. De uttrycker att vissa aktiviteter blir mer anpassade för vissa 
åldersgrupper och att andra åldersgrupper då förlorar på en sned åldersfördelning i 
barngruppen. Även Kihlström (1995) har i sin studie kommit fram till att vissa 
förskollärare anser att deras uppdrag är att kunna ta hand om en hel barngrupp och 
att det därför blir viktigt att strukturera verksamheten så att den fångar barnens 
uppmärksamhet. Därför får barnens individuella behov stå tillbaka för att gruppen 
ska fungera. Gannerud och Rönnerman (2006) skriver att fel sammansättning av 
barngruppen kan hindra barnens lek och verksamheten. Här i ligger också en 
komplexitet, anser vi, i att sned åldersfördelning påverkar barnens vistelse på 
förskolan, inte bara pedagogernas arbetssätt. Kihlström (1995) fann i sin studie att 
svårigheter för förskollärares arbetssätt ansågs vara att barngruppen är för stor eller 
har fel åldersspridning samt att lokalerna inte är anpassade efter barnens ålder. 
Dessa svårigheter uppfattas även av pedagogerna som har intervjuats i vår studie. Det 
här tror vi är förhållanden som råder i förskolans verksamhet och som ibland hindrar 
pedagogerna från att arbeta utifrån läroplansmålen. Detta i sin tur påverkar barnens 
lärande och utveckling vilket leder till att förskolans uppdrag inte blir uppfyllt. 
Samtidigt är det svårt att påverka dessa aspekter eftersom de skapas och styrs av 
andra enheter än förskolorna och förskolepersonal. En komplexitet blir därför att 
hantera dessa yttre faktorer och ändå arbeta utifrån styrdokument och det som sätt 
som man skulle vilja arbeta på. 
 

6.2.2 Vilka uppfattningar har pedagogerna om barns lärande och utveckling 
i åldersblandad respektive åldersindelad barngrupp? 

I vår studie framkommer det i alla grupper att pedagogerna till viss del ser social 
utveckling som en form av samlärande. De talar om att barnen lär sig samarbeta, visa 
hänsyn och omsorg för varandra. Både i åldersblandad och i åldersindelad barngrupp 
finns ett åldersspann, enligt pedagogerna, som möjliggör ett samlärande som till 
största del beskrivs som ett lärande från en äldre till en yngre. Ekström (2007) fann i 
sin studie att vissa pedagoger ställer lärande, fostran och omsorg som likvärdiga 
begrepp och att fostran och lärande således handlar om en utveckling av sociala 
kunskaper. Hensvold (2003) fann i sin studie att förskollärarna anser att barnens 
lärande sker genom att barnen deltar i egna aktiviteter i förskolans verksamhet. 
Förskollärarna uttrycker även att deras roll i aktiviteter är mer passiv då de anser att 
barngruppen fungerar bra utan deras inflytande men att de tar en mer aktiv roll när 
det behövs. Vi uppfattar att pedagogerna i vår studie talar om att såväl samlärande 
som lärande sker i barngruppen och i fria aktiviteter. Det sker oavsett om 
pedagogerna själva har skapat aktiviteter eftersom barnen lär av varandra genom att 
vara tillsammans. Om man tittar på varje barn utifrån deras egen utveckling, inte 
utifrån åldern, kan man se att ett yngre barn kan ha kommit längre i sin utveckling än 
ett äldre barn. Grupp A nämner exempelvis att en fördel med åldersblandad 
verksamhet är att ett barn som är två år och ett barn som är fyra år kan ha kommit 
lika långt i sin utveckling. I våra fokusgrupper uttrycker pedagogerna att barnen lär 
av varandra. Vi ser att samlärande kan ske mellan jämngamla barn och mellan yngre 
och äldre barn. För att kunna se varje barns utveckling trots att det finns olika behov i 
en barngrupp, oavsett ålderssammansättning, tycker vi att det krävs av pedagogerna 
att vara lyhörda för barnens kunskaper. Detta kan kopplas till Mårdsjös (2005) studie 
där pedagogerna uppfattar att de blir delaktiga i barnens lärande genom att vara 
lyhörda för deras intressen och frågor samt tillvaratar dessa i utformandet av 
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verksamheten. Vi anser att barnen har personliga behov som inte alltid beror på den 
ålder barnet har.  
 

6.3 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 
Som vi skrev i inledningen är detta område outforskat och studier som har gjorts är 
äldre än 20 år. Det Sundell (1995) skriver att pedagoger uppfattade för mer än 20 år 
sedan tycker vi att pedagoger uppfattar än idag. Sundell skriver att BÅS-projektet 
visade att pedagoger hade svårt att planera när flera åldersgrupper ingick i en 
barngrupp, men att sådana svårigheter kunde lösas genom att dela in barnen i 
åldershomogena grupper vid vissa tillfällen. Sundell skriver också att en fördel med 
en åldersblandad barngrupp ansågs vara att det gav bra förutsättningar för 
samlärande. Att dela in barnen i åldershomogena grupper vid vissa tillfällen är något 
som vi ser exempel på i vår studie. Grupp C (som arbetar åldersblandat) använder sig 
av åldersindelade aktivitetsgrupper sex timmar i veckan och Grupp A (som arbetar 
åldersblandat) delar vid samling ibland in barnen i grupper baserade på ålder för ett- 
och tvååringar samt fyra- och femåringar medan treåringarna placeras efter behov i 
någon av grupperna. Att en fördel med åldersblandade barngrupper ansågs ge bra 
förutsättningar för samlärande är även det något som vi har sett exempel på i utsagor 
från Grupp A och Grupp C. Grupp B (som arbetar åldersindelat) säger även de att det 
finns bra möjligheter för samlärande även i deras barngrupper eftersom att de har ett 
mindre åldersspann trots att de arbetar åldersindelat. Om fler undersökningar kring 
ålderssammansättning hade gjorts kanske det hade funnits mer underlag för att fatta 
beslut om gruppsammansättning. Det vi har kommit fram till i denna studie är att 
pedagogernas uppfattningar är att det egna arbetssättet är det som föredras, men att 
de faktiskt också använder sig av en kombination av olika ålderssammansättningar 
när de planerar aktiviteter. Pedagogernas syn på barns lärande och utveckling skiljer 
sig beroende på vilken ålderssammansättning de arbetar i. Vidare forskning skulle 
kunna vara att genom observationer och intervjuer undersöka hur barn samt barns 
lärande och utveckling påverkas av ålderssammansättningen i barngrupper på 
förskolor. En annan aspekt som kräver mer forskning är hur pedagoger arbetar för att 
uppfylla målen i läroplanen med betoning på den specifika ålderssammansättning 
som de har. Detta för att öka kunskap om olika sätt att bemöta hinder och 
svårigheter. Genom att göra undersökningar om pedagogers kunskap av olika 
ålderssammansättningar kan man förhoppningsvis öka kunskap och förståelse hos 
pedagoger och möjliggöra för dem att se vinning i att ta in andra arbetssätt och 
kombinera olika gruppsammansättningar. Vår studie kan bidra till att verksamma 
pedagoger och framtida pedagoger får upp ögonen för att det finns olika sätt att 
arbeta utifrån den ålderssammansättning som man har och att det går att kombinera 
olika sammansättningar. Vi menar att man inte ska vara rädd att för våga pröva och 
utforska andra arbetssätt och öka sina kunskaper om andras uppfattningar av 
arbetssätt i förskolan.   
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Bilaga 1 - Missivbrev 
 
Hej! 2012-09-25 

 

Vi är två lärarstudenter som studerar på Mälardalens högskola med inriktning Lek, lärande och utveckling. Den 

här terminen genomför vi ett examensarbete inom kunskapsområdet pedagogik.  

 

Beskrivning av undersökningen 

Vi vill undersöka vilka uppfattningar om sitt arbetssätt/sin verksamhet pedagoger har, som arbetar i 

åldersblandade/åldersindelade barngrupper i förskolan. En del i undersökningen är även att jämföra eventuella 

likheter och skillnader i uppfattningarna om arbetssätt i de olika gruppsammansättningarna. Syftet är inte att 

värdera respondenternas svar utan att få en djupare förståelse av arbetet i förskolan utifrån barngrupp. Er 

förskola stämmer överrens med våra kriterier för undersökningsurvalet och era uppfattningar är viktiga. 

 

Varför är studien viktig? 

Tidigare forskning kring arbetssätten åldersblandade/åldersindelade barngrupper i förskolan och pedagogers 

uppfattningar om de olika arbetssätten är i nuläget (år 2012) knapphändig. Den tidigare forskning som finns att 

tillgå är genomförd och baserad på förskoleverksamhet och uppfattningar om åldersintegrering under 1990-talet. 

Den är därför inaktuell och inte användbar i syfte att förstå dagens verksamhetsutformning. 

 

I Läroplan för förskolan, LpFö 98, (1998/2010) står det att ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt 

lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar” (s 5), ”Verksamheten ska 

anpassas till alla barn i förskolan” (s 5) samt ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, 

utforskande och skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s 6).  Vi vill öka förståelsen av 

hur pedagoger uppfattar att de kan uppnå förskolans uppdrag genom sitt arbetssätt i förskolans valda 

gruppsammansättning. 

 

Metod 

Studien är kvalitativ och datainsamling sker genom intervjuer i fokusgrupper om 4-6 pedagoger som arbetar på 

samma förskola. Det innebär att det är gruppens samlade uppfattningar som blir reslutat som sedan analyseras, 

inte Dina enskilda uppfattningar. Gruppintervjun beräknas ta cirka 60 minuter.  Intervjun kommer med hjälp av 

diktafon spelas in. Vi förstår att det rent praktiskt kan vara svårt att avvara 4-6 personer ur den dagliga 

verksamheten men vi ber er fundera över hur det skulle kunna fungera och om ni kanske vill delta i studien trots 

att ni inte uppnår antalet pedagoger.  

 

Vi ber er att fundera på om ni skulle vilja medverka i vår studie. Hör av er senaste den 3 oktober, vecka 40, 

oavsett om ni vill medverka eller inte. För att underlätta ert deltagande kommer gruppintervjuerna genomföras 

vid ett tillfälle under vecka 42-44, med undantag onsdag 31 oktober vecka 44. Vi är flexibla i vår planering och 

kan genomföra intervjun oavsett tid på dagen. Tid och datum för intervjun bestäms i samråd då ni har tackat ja 

till medverkan. 

 

Etik 

Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta er medverkan. 

Informationen kommer att behandlas konfidentiellt och all data kommer endast att användas i denna studie. 

Information om era namn och förskolans namn kommer inte att anges i studien. Inspelad data kommer att 

förvaras säkert. 

 

Tveka inte att höra av er om ni har några frågor. Tack på förhand! 

 

Kontaktuppgifter 

Lina Augustsson, 076-xxx xx xx  Johanna Pikner, 076-xxx xx xx 

namn@student.mdh.se namn@student.mdh.se 

 

Handledare: 

Eva Insulander - namn@mdh.se 
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Bilaga 2 
 
Intervjuguide – åldersblandad barngrupp 
 
Öppningsfrågor: 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 
Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 
 
Inledning: 
Hur ser en dag ut på förskolan? 
 
Huvudfrågor: 
Arbetssätt i åldersblandade barngrupper 

 Vilken roll har planering för ditt arbetssätt? 

 Vad innebär det för ditt arbetssätt att din barngrupp är åldersblandad? 
 
Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 
 
I Läroplan för förskolan, LpFö 98, (1998/2010) står det att ”Förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar” (s 5), ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (s 5) 
samt ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s 6).  
 

 Hur tänker ni kring det här? Hur relaterar ni det till er verksamhet? 
 
Möjligheter och svårigheter med åldersblandade barngrupper 

 Vilka möjligheter ser du för ditt arbetssätt med en åldersblandad barngrupp? 

 Vilka svårigheter ser du för ditt arbetssätt med en åldersblandad barngrupp? 
 

 Vilka möjligheter ser du för barnens lärande och utveckling med en 
åldersblandad barngrupp? 

 Vilka svårigheter ser du för barnens lärande och utveckling med en 
åldersblandad barngrupp? 

 
Avslutning 

 Känner ni att vi har fått med allt? Känner ni nu att ni skulle vilja lägga till 
något eller förtydliga något? 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide – åldersindelad barngrupp 
 
Öppningsfrågor: 
Hur länge har du arbetat som pedagog? 
Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 
 
Inledning: 
Hur ser en dag ut på förskolan? 
 
Huvudfrågor: 
Arbetssätt i åldersindelade barngrupper 

 Vilken roll har planering för ditt arbetssätt? 

 Vad innebär det för ditt arbetssätt att din barngrupp är åldersindelad? 
 
Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 
 
I Läroplan för förskolan, LpFö 98, (1998/2010) står det att ”Förskolan ska lägga 
grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för 
alla barn som deltar” (s 5), ”Verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan” (s 5) 
samt ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och 
skapande, men också genom att iaktta, samtala och reflektera” (s 6).  
 

 Hur tänker ni kring det här? Hur relaterar ni det till er verksamhet? 
 
Möjligheter och svårigheter med åldersindelade barngrupper 

 Vilka möjligheter ser du för ditt arbetssätt med en åldersindelad barngrupp? 

 Vilka svårigheter ser du för ditt arbetssätt med en åldersindelad barngrupp? 
 

 Vilka möjligheter ser du för barnens lärande och utveckling med en 
åldersindelad barngrupp? 

 Vilka svårigheter ser du för barnens lärande och utveckling med en 
åldersindelad barngrupp? 

 
Avslutning 

 Känner ni att vi har fått med allt? Känner ni nu att ni skulle vilja lägga till 
något eller förtydliga något? 
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Bilaga 4 – Informationsbrev till åldersblandad barngrupp 
 
Hej! 
 
[Dag, datum och tid] kommer vår fokusgruppsintervju att äga rum. Till detta tillfälle 
ber vi er att ordna ett rum där intervjun kan ske ostört under cirka en timme. Vi 
kommer att vara på plats på er förskola 30 minuter innan intervjun börjar. 
 
Övergripande ämnen för intervjufrågorna: 
 

 Arbetssätt i åldersblandade barngrupper 

 Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 

 Möjligheter och svårigheter med åldersblandade barngrupper 
 
Vår tanke med fokusgruppsintervjun är att ni var och en i bestämd ordning får svara 
på våra frågor. Ni ges även möjlighet att tillägga/svara på det som sägs. 
 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar! 
 
Vänliga hälsningar från 
Johanna Pikner och Lina Augustsson 
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Bilaga 5 – Informationsbrev till åldersindelad barngrupp 
 
Hej! 
 
[Dag, datum och tid] kommer vår fokusgruppsintervju att äga rum. Till detta tillfälle 
ber vi er att ordna ett rum där intervjun kan ske ostört under cirka en timme. Vi 
kommer att vara på plats på er förskola cirka 30 minuter innan intervjun börjar. 
 
Övergripande ämnen för intervjufrågorna: 
 

 Arbetssätt i åldersindelade barngrupper 

 Arbetssätt i relation till Läroplan för förskolan 

 Möjligheter och svårigheter med åldersindelade barngrupper 
 
Vår tanke med fokusgruppsintervjun är att ni var och en i bestämd ordning får svara 
på våra frågor. Ni ges även möjlighet att tillägga/svara på det som sägs. 
 
 
Tveka inte att höra av er om ni har några funderingar! 
 
Vänliga hälsningar från 
Johanna Pikner och Lina Augustsson 
 


