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Abstract:  The  purpose  of  this  study  is  to  examine  what  kind  of  discourses  emerges  among  
the    preschool  teachers  working  in  the  two  different  organizational  forms  within  the  
preschool-  age  divided  groups  versus  age  mixed  groups.  I  focus  on  clarifying  why  some  
preschools  choose  to  work  with  all  ages  (1-5  years)  or  with  age  divided  groups,  and  if  they  
base  their  choice  on  any  specific  theoretical  basis.  I  want  to  explore  how  the  different  
preschools  organize  themselves  and  how  they  do  to  respond  to  the  different  age-related  needs  
of  the  child  or  support  the  development  of  children.  
  
My  research  questions  are:  

● What  kind  of  discourses  emerges  in  conversation  with  the  educators  about  the  
age-related  organization  of  preschool  groups  and  how  does  it  affect  their  execution  of  
educational  activities,  such  as  the  daily  gathering?  

● What  are  the  strategies  of  the  educators  to  fulfill  curriculum  requirements  in  an  age  
mixed  group  and  in  an  age  divided  group?  

  
  
The  study  is  based  on,  among  other  things,  research  on  age  structure  at  the  preschool  and  the  
daily  gathering,  and  interviews  of  preschool  teachers  and  preschool  managers.  I  have  found  
two  types  of  discourses,  one  that  is  related  to  childrens  stages  of  development  and  one  related  
to  social  interaction.  I  have  also  come  to  the  result  that  the  main  strategy  for  educators  is  to  
divide  the  groups  into  smaller  groups  in  order  to  execute  educational  activities.  In  both  age  
mixed  groups  and  in  age  divided  groups  they  divide  the  children  according  to  age  and  
maturity  level.    
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1.  Inledning  

På  min  arbetsplats  har  personalen  under  många  år  periodvis  lyft  frågan  om  möjligheten  till  en  
omorganisering.  I  stället  för  att  fortsätta  med  en  verksamhet  med  integrerade  åldersgrupper  
har  pedagoger  gett  som  förslag  att  gruppera  om  och  arbeta  med  åldershomogena  grupper.  
Gång  på  gång  talas  om  känslan  av  att  inte  räcka  till  och  svårigheten  att  driva  en  verksamhet  
som  upplevs  som  givande  och  lärorik  för  alla  barn  oavsett  ålder.  Men  ledningen  menar  att  det  
rent  organisatoriskt  inte  är  möjligt,  då  man  varje  år  tar  in  ett  stort  antal  ettåringar.  Den  
pedagogiska  diskussionen  försvinner  och  frågan  om  vad  som  skulle  gynna  barnen  mest,  eller  
om  det  finns  några  direktiv  från  Skolverket  när  det  kommer  till  organisering  av  barngrupperna  
på  förskolan  uteblir.  
  
Frånvaron  av  en  djupgående  diskussion  på  min  arbetsplats  beträffande  förskolans  
organisering  av  barnen  i  förhållande  till  deras  åldrar  har  väckt  mitt  intresse  kring  frågan.  Jag  
vill  vända  blicken  mot  organiseringen  av  den  åldersmässiga  grupperingen  av  barn  på  
förskolan  och  undersöka  de  diskurser  som  uppstår  i  samtalet  med  pedagoger  och  
förskolechefer  om  detta  ämne.  
  
  

1.1  Centrala  begrepp-  åldershomogena  och  åldersintegrerade  grupper  

I  studien  ingår  två  centrala  begrepp  som  syftar  på  två  organisatoriska  former  i  förskolan,  
åldershomogena  grupper  och  åldersintegrerade  grupper.  Med  åldershomogena  grupper  menas  
att  det  är  en  liten  åldersskillnad  mellan  barnen.  Grupperingarna  kan  variera  på  olika  förskolor  
och  förekomma  vissa  skillnader.  Till  exempel  kan  en  fördelning  av  åldrarna  vara  1-2  år,  2-3  år  
och  4-5  år.  Den  åldersfördelning  som  förekommer  mest  i  åldershomogena  grupper  är  barn  
mellan  1-3  år  och  3-5  år.  Med  åldersintegrerade  grupper  på  förskolan  menas  att  
åldersspridningen  mellan  barnen  är  stor,  med  barn  i  åldrarna  1-5  år  (Sundell  1995,  s.11).  
  
  

1.2  Syfte  

Denna  uppsats  syftar  till  att  undersöka  vilka  diskurser  som  uppstår  hos  pedagogerna  som  
arbetar  i  de  två  organisatoriska  formerna,  åldershomogena  grupper  och  åldersintegrerade  
grupper,  i  förskolan.  Jag  vill  undersöka  hur  de  olika  förskolorna  organiserar  sig  och  hur  
förskollärare  och  förskolechefer  resonerar  kring  deras  arbete  i  de  olika  ålders-  
sammansättningarna.  Vilka  diskurser  är  det  som  uppstår  i  diskussionen  kring  arbetet  att  
planera  och  utföra  en  pedagogisk  aktivitet  som  samlingen  under  de  olika  förutsättningarna  
som  ges  i  en  åldershomogen  och  åldersintegrerad  grupp  på  förskolan.  Genom  att  belysa,  
problematisera  och  jämföra  de  två  olika  typerna  av  verksamhet,  ämnar  jag  undersöka  
sambandet  mellan  kunskapen  bland  pedagoger  och  förskollärare  och  de  sociala  processer  som  
följer.  
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1.3  Frågeställningar  

Studien  utgår  från  frågeställningarna:  
● Vilka  diskurser  visar  sig  i  samtal  med  pedagogerna  om  den  åldersmässiga  

organiseringen  av  barngrupper  i  förskolan  och  hur  dessa  diskurser  påverkar  utförandet  
av  pedagogiska  aktiviteter,  såsom  samlingen?  

● Vilka  strategier  använder  sig  pedagogerna  av  för  att  uppfylla  läroplanens  krav,  att  
uppnå  lärandemålen,  i  en  åldersintegrerad  grupp  samt  i  en  åldershomogen  grupp?     

  
  

2.  Historisk  överblick-  samling  och  förskolans  ålderssammansättningar  

Det  här  avsnittet  är  delvis  en  tillbakablick  i  samlingens  historia  i  den  svenska  förskolan  samt  
en  överblick  i  hur  ålderssammansättningen  i  förskolan  har  organiserats  och  ett  stycke  om  
läroplanen  för  förskolan.  Dessa  inslag  är  relevanta  för  denna  studie  då  man  får  en  vidare  
förståelse  för  hur  förskolan  har  utvecklats  i  vissa  aspekter  och  vad  som  har  påverkat  detta.  Det  
ger  ett  visst  perspektiv  för  hur  förskolan  ser  ut  idag  och  för  hur  de  olika  informanterna  i  
studien  resonerar.  
    
2.1.  Samlingen  

Samlingen  kan  se  ut  på  olika  sätt  och  ha  varierande  syfte  på  olika  förskolor.  Jag  kommer  
endast  titta  på  förskolor  som  arbetar  med  samling  i  sin  dagliga  verksamhet.  Med  samling  
menas  att  man  samlar  barngruppen,  ofta  i  cirkel,  och  en  eller  flera  pedagoger  leder  en  
gemensam  planerad  aktivitet,  där  man  utgår  från  barnens  intresse  och  behov  av  kunskap.  
Samlingen  är  en  regelbunden  återkommande  aktivitet  i  förskoleverksamheten  som  oftast  hålls  
på  en  bestämd  plats  och  tid  (Rubinstein  Reich  1996,  s.8).  En  vanlig  sådan  aktivitet  är  att  
sjunga  och  dansa.  I  vissa  fall  använder  sig  pedagogen  av  olika  artefakter,  såsom  sångkort,  
leksaksdjur,  flanosagor  etcetera.  Man  kan  även  arbeta  med  sagor,  språklekar,  eller  andra  
övningar.  Här  får  barnen  chansen  att  öva  på  att  berätta  saker  och  tala  inför  andra,  lyssna  på  
varandra,  visa  hänsyn  samt  vänta  på  sin  tur,  träna  koncentration,  motta  instruktioner  och  
reflektera.  På  sätt  och  vis  blir  det  som  en  förberedelse  inför  det  barnen  kommer  att  möta  
senare  i  skolan  i  form  av  lektioner.  Det  blir  en  del  av  barnens  socialisering  (ibid,  s.9).  
  
Samlingen  är  ett  inslag  som  förekommer  i  den  svenska  förskolan  och  som  har  funnits  länge  i  
de  flesta  förskolor.  Den  har  sitt  ursprung  i  den  pedagogik  som  den  tyske  pedagogen  Friedrich  
Fröbel  utvecklade  under  mitten  av  1800-talet  (Rubinstein  Reich  1996,  s.9).  Delar  som  vi  
känner  igen  från  samlingen  idag,  som  att  sitta  i  en  cirkel,  eller  teman  som  rytmik,  natur  och  
årstider  har  sina  rötter  i  Fröbels  pedagogik  (ibid,  s.28).  Under  årens  gång  har  olika  
pedagogiker  influerat  samlingens  form,  till  exempel  den  österrikiska  pedagogen  och  
psykologen  Elsa  Köhlers  aktivitetspedagogik.  Under  1930-talet  utformade  hon  ett  arbetssätt,  
sprunget  ur  utvecklingspsykologin  och  reformpedagogiken,  vid  namn  intressecentrum  som  
utgår  ifrån  att  arbeta  utifrån  barnens  intresse  (ibid,  s.35).  Sedan  dess  har  samlingen  både  setts  
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som  ett  självklart  inslag  i  förskoleverksamheten,  och  som  ett  kritiserat  och  omdiskuterat  
moment  (ibid,  s.  37,40).  
  
I  själva  verket  har  samlingen  nämnts  i  liten  utsträckning  i  centrala  mål  och  riktlinjer  för  
förskolan.  Till  exempel  gjordes  en  undersökning  under  mitten  av  1970-talet  av  25  daghem  där  
det  visade  sig  att  alla  de  undersökta  daghemmen  använde  sig  av  samling.  Det  var  det  enda  
inslaget  under  dagen  som  var  ett  planerat,  pedagogiskt  moment.  Detta,  trots  att  
Barnstugeutredningens  dialogpedagogik  under  1970-talet  inte  förespråkade  samlingen  som  ett  
pedagogiskt  moment  i  förskolan  (Rubinstein  Reich,  1996,  s.9).  Barnstugeutredningen  menade  
att  det  enskilda  barnets  dialog  med  en  pedagog  borde  sättas  i  fokus  till  skillnad  från  det  
grupporienterade  arbetssättet.  Man  ansåg  att  det  kunde  ha  en  talhämmande  effekt  att  behöva  
sitta  still  och  vänta  på  sin  tur  (Flising  1975,  se  Olofsson  2010  s.67).  Den  enda  förändring  som  
gjordes  i  samband  med  denna  utredning  var  att  man  i  vissa  förskolor  valde  att  kalla  samlingen  
för  stormöte.  Det  lät  mer  i  enlighet  med  de  rådande  politiska  tankarna  (Olofsson  2010,  s.  67).  
  
I  Skolverkets  Läroplan  för  förskolan  nämns  inte  samlingen,  det  är  ett  måldokument  och  ger  
inga  anvisningar  av  metod,  men  är  samtidigt  ett  förekommande  inslag  i  dagens  förskola  
(Rubinstein  Reich  1996,  s.9).  I  en  studie  gjord  av  Ann  Sofie  Bergeling  på  fyra  olika  förskolor  
visar  det  sig  att  den  mest  strukturerade  aktiviteten  under  dagen  är  just  samlingen  (Bergeling  
2001,  se  Olofsson  2010,  s.19).  Britta  Olofsson  skriver  i  sin  bok  "Meningsfull  samling  i  
förskolan"  att  samlingen  kan  användas  som  medel  för  att  svetsa  samman  gruppen  och  skapa  
gemenskap.  Hon  menar  att  en  bra  samling    

  
[...]  ska  vara  lustfylld,  utmanande  och  spännande  stund  för  barnen  och  
innehålla  inslag  som  musik,  lekar,  ramsor,  berättelser  och  drama.  Under  en  
bra  samling  blir  barn  bekräftade  på  ett  sätt  som  gör  gott  för  självkänslan.  Får  
barnen  dessutom  gå  in  som  aktiva  deltagare  har  man  förmodligen  lyckats  
skapa  en  meningsfull  samling  (Olofsson  2010,  s.131).     

  
2.2  Förskolans  utveckling-  historisk  tillbakablick  

De  första  barnkrubborna  öppnades  i  Sverige  i  mitten  av  1800-talet.  Sedan  dess  har  
ålderssammansättningarna  sett  olika  ut  genom  åren  (Sundell  1995,  s.11).  Till  en  början  var  de  
inrättningar  som  var  avsedda  för  barn  mellan  1  och  7  år  från  fattiga  arbetarfamiljer.  
Barnkrubborna  hade  begränsade  resurser  och  runt  sekelskiftet  uppmärksammades  det  av  
barnläkare,  bland  annat  att  det  rådde  brist  på  hygien  och  bra  kost.  Det  rekommenderades  att  
spädbarnen  skulle  hållas  isär  från  de  äldre  på  grund  av  infektionskänslighet  (Edenhammar  
1982,  s.9).  
  
Barnträdgårdarna  öppnades  i  slutet  av  1890-talet,  där  vistades  barn  i  från  fyra  års  ålder  under  
några  timmar  om  dagen.  Barnträdgårdarna  var  riktade  för  barn  som  hade  sina  mödrar  hemma  
men  som  ansågs  vara  i  behov  av  social  och  pedagogisk  stimulans  (Edenhammar  1982,  s.9).  
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Under  slutet  av  1920-talet  och  1930-talet  influerades  man  i  Sverige  av  den  
utvecklingspsykologiska  forskningen  som  till  största  del  kom  från  Österrike  och  Tyskland.  
Enligt  psykologerna  Arnold  Gesell  och  Charlotte  Bühler  blev  små  barn  gruppmogna  i  3-4  
årsåldern.  Gesell  och  Bühler  menade  att  små  barn  inte  är  redo  att  vistas  i  grupp  och  att  man  
blir  en  "social"  varelse  vid  fyraårsåldern  (Edenhammar  1982,  s.10).  
  
En  annan  person  som  har  haft  betydelse  för  hur  man  delar  upp  barnen  åldersmässigt  på  den  
svenska  förskolan  är  den  brittisk-österrikiska  barnpsykoanalytikern,  Anna  Freud.  Hennes  
observationer  visade  bland  annat  att  barn  som  är  i  grupp  oftast  får  mest  i  utbyte  av  jämnåriga  
barn.  Freuds  forskning  pekade  även  på  att  andra  faktorer  som  inte  fick  samma  genomslag,  
som  att  det  är  mindre  konkurrens  mellan  yngre  och  äldre  barn,  mindre  aggressivitet  och  att  de  
yngre  barnen  lär  sig  av  de  äldre  genom  att  imitera  (Edenhammar  1982,  s.11).  
  
All  denna  forskning  ledde  till  att  man  organiserade  barnträdgårdarna  i  åldershomogena  
grupper.  Det  vill  säga  6  mån-  1,5  år,  2-3  år,  3-4  år  och  5-6  år.  Detta  motiverades  delvis  av  att  
man  ansåg  att  skillnaderna  på  utvecklingsnivån  av  barn  i  olika  åldrar  försvårade  det  
pedagogiska  arbetet  och  den  riktning  den  fick  ta.  En  annan  anledning  var  att  barnen  i  de  yngre  
åldrarna  är  mer  i  behov  av  vård  och  omsorg  och  det  sattes  i  relation  till  pedagogernas  
utbildningsnivå  (Schyl-Bjurman  1976,  se  Edenhammar  1982,  s.11).  Man  ansåg  att  man  
genom  åldershomogena  grupper  kunde  tillgodose  barnens  behov  på  bästa  möjliga  sätt  
(Sundell  1995,  s.11).  
  
Med  Barnstugeutredningen  som  kom  1972  öppnades  det  upp  en  dialog  om  åldersindelning  i  
den  svenska  förskolan.  Delvis  diskuterades  vad  barnen  i  de  olika  åldrarna  kan  bidra  till  
varandra,  framförallt  barn  mellan  3  till  7  år  (Edenhammar  1982,  s.11).  Barnstugeutredningen  
rekommenderade  att  man  skulle  ha  en  större  åldersspridning  i  barngrupperna,  vilket  
resulterade  i  att  man  i  större  utsträckning  organiserade  förskolorna  i  småbarnsgrupper,  det  vill  
säga  för  barn  under  tre  år  och  i  syskongrupper  som  var  för  barn  mellan  tre  och  sju  år  (Sundell  
1995,  s.  11,12).  
  
Barnstugeutredningen  1972  utgick  i  från  Piagets  utvecklingspsykologi  samt  från  Eriksons  
socialpsykologiska  forskning.  Utredningen  innebar  att  man  gick  igenom  förskolans  
organisation,  mål,  innehåll  och  arbetssätt.  Detta  ledde  i  sin  tur  till  att  förskolans  mål  kom  att  
genomsyras  av  demokratiska  ideal  där  barnens  uppväxtvillkor  och  goda  
utvecklingsmöjligheter  ansågs  vara  en  rättighet.  Det  lades  fokus  på  den  allsidiga  utvecklingen  
"med  inriktning  på  deras  jagutveckling,  sociala  kompetens,  begreppsbildning  och  
kommunikation"  (Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  2006,  s.18).  I  utredningen  använde  man  
bland  annat  som  argument  för  att  vidga  åldersspridningen  i  grupperna  i  förskolan  att  barnen  
skulle  få  en  större  chans  att  hitta  en  lekkamrat  i  en  liknande  utvecklingsfas.  Utredningen  
visade  att  det  skulle  finnas  ett  mer  varierat  lekmaterial  och  att  pedagogernas  arbetssätt  blev  
mer  varierat.  Man  menade  även  att  barnens  sociala  liv  blev  mer  varierat,  de  fick  uppleva  olika  
typer  av  relationer  med  barn  av  olika  åldrar,  vilket  ansågs  vara  positivt  framförallt  för  barn  
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utan  syskon.  Genom  att  ingå  i  samma  grupp  under  ca  4-5  år  menade  man  att  gruppen  blev  mer  
stabil,  dessutom  att  skapades  en  större  känsla  av  tillit  och  ansvar  och  mindre  rivalitet  på  grund  
av  variationen  av  åldrar  (Edenhammar  1982,  s.12).  
  
Under  1970-talet  övergick  förskolorna  i  Sverige  gradvis  till  småbarnsgrupper  och  
syskongrupper.  Mellan  1972  och  1975  bedrev  Socialstyrelsen  försöksverksamheter  för  att  
pröva  småbarnsgrupper  och  syskongrupper  för  att  vidare  kunna  utvärdera  och  göra  en  
bedömning  om  åldersindelningen  (ibid,  s.12).  Utredningen  ledde  till  rekommendationer  att  
vidga  spridningen  i  åldrarna.  År  1981  kom  familjestödsutredningen  från  Socialstyrelsen  som  
rekommenderade  det  man  till  en  början  kallade  åldersblandad  grupp,  men  som  övergick  till  att  
gå  under  namnet  utvidgad  syskongrupp.  Här  blandades  alla  åldrar,  det  kunde  vara  barn  mellan  
ett  och  sju  år.  Men  det  hände  även  i  en  del  fall  att  skolbarn  blev  inskrivna  i  förskolan  som  ett  
alternativ  till  fritidshem  och  då  kunde  åldersspridningen  bli  betydligt  mer  ökad,  med  barn  
ända  upp  till  tolv  års  ålder  (Sundell  1995,  s.12).  
  
Statistiska  centralbyråns  undersökning  från  1994  visar  att  43  procent  av  alla  barn  i  förskolan  
under  1993  var  i  utvidgad  syskongrupp  (1-6  år),  36  procent  var  i  traditionella  syskongrupper  
(3-6  år),  15  procent  i  småbarnsgrupper  (1-4  år)  och  endast  6  procent  i  åldershomogena  
barngrupper  (Statistiska  Centralbyrån,  1994,  se  Sundell  1995,  s.13).  
  
2.3  Läroplanen  

Tidigare  låg  ansvaret  för  den  svenska  barnomsorgen  på  Socialdepartementet,  med  
Socialstyrelsen  som  tillsynsmyndighet.  Under  Socialstyrelsen  regi  hade  man  arbetat  fram  mål  
för  förskolan,  Allmänna  Råd,  som  sågs  mest  som  rekommendationer  för  arbetet  på  förskolan  
(Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  2006,  s.  21).  De  mål  som  Socialstyrelsen  formulerade  
publicerades  för  första  gången  i   Pedagogiska  anvisningar,  Socialstyrelsens  Råd  och  
Anvisningar  nr  27,  1945 .  De  centrala  målen  bestod  av  att  verksamheten  skulle  "[…]  utveckla  
barnens  sinnen,  fantasi,  skaparglädje,  uppfinningsförmåga  samt  en  sund  och  självkritisk  
inställning."  (Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  2006,  s.  20).  Dessutom  skulle  förskolan  lägga  
grunden  för  demokratisk  samhällsfostran  och  ge  barnen  baskunskaper  i  samhällskunskap.  
Senare,  år  1959,  kom  ytterligare  direktiv  i  Den  halvöppna  barnavården,  Socialstyrelsens  Råd  
och  anvisningar  nr  114.  Här  betonades  även  de  psykologiska  och  sociala  aspekterna  som  
skulle  lyftas  för  att  stärka  barns  utveckling  och  självständighet.  Det  pedagogiska  programmet  
för  förskolan  publicerades  1987  och  hade  Barnstugeutredningen  som  grund  för  de  mål,  
innehåll  och  arbetssätt  som  redogjordes  (ibid).  År  1996  fick  Utbildningsdepartementet  
ansvaret  över  barnomsorgen.  I  januari  1998  övertog  Skolverket  myndighetsansvaret  från  
Socialstyrelsen  och  samtidigt  ersattes  de  bestämmelser  som  fanns  om  barnomsorgen  i  
socialtjänstlagen  av  bestämmelser  i  skollagen.  I  samband  med  detta  skifte  fick  förskolan  en  
egen  läroplan  (Lpfö  98)  och  förskoleklassen  för  sexåringar  fick  bli  en  del  av  skolsystemet  och  
grundskolan  läroplan  började  gälla  för  förskoleklass  (Asplund  Carlsson,  Kärrby  &  Pramling  
Samuelsson  2001,  s.17).  
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Läroplanen  för  förskolan  är  en  form  av  studieplan  som  är  menad  för  den  pedagogiska  
verksamheten  för  barn  i  åldrarna  1-5  år.  Till  skillnad  från  Allmänna  Råd  som  endast  var  råd  
för  verksamheten  är  läroplanen  styrande  och  de  mål  som  formuleras  ska  pedagoger  och  
kommuner  sträva  mot  att  uppnå.  I  läroplanen  står  det  enskilda  barnets  lärande  och  utveckling  i  
fokus,  och  att  den  pedagogiska  verksamheten  ska  sträva  efter  att  förändra  barns  kunnande  och  
skapande  av  mening.  Det  finns  ingen  betygsättning  i  förskolan  och  inte  heller  några  krav  på  
individuella  kunskapsmål.  Förskolan  har  däremot  som  krav  att  dokumentera  som  i  sin  tur  
fungerar  som  ett  verktyg  för  att  utvärdera  den  pedagogiska  verksamheten  (Pramling  
Samuelsson  &  Sheridan  2006,  s.  21).  Läroplanen  är  utformad  på  följande  vis-  första  delen  
behandlar  förskolans  värdegrund  och  uppdrag,  bland  annat  att  förskolan    

  
[…]  vilar  på  demokratins  grund  (Lpfö  98/16,  s.4).  Där  finner  man  delvis  
anvisningar  om  förskolans  uppdrag.  Den  andra  delen  består  av  de  mål  och  
riktlinjer  förskolan  ska  arbeta  efter,  bland  annat  om  normer  och  värden,  
utveckling  och  lärande,  barns  inflytande,  samarbete  mellan  hem  och  förskola,  
övergång  och  samverkan  med  förskoleklass  och  skola  (Lpfö  98/16).  

  
Pramling  Samuelsson  och  Sheridan  skriver  att  förskolans  läroplan  är  utformad  på  ett  sätt  som  
förutsätter  att  pedagogerna  besitter  de  pedagogiska  redskapen  för  att  arbeta  enligt  läroplanens  
intentioner.  Det  vill  säga  att  "[...]  läroplanen  anslår  för  en  kunskapssyn  som  leder  till  en  viss  
form  av  förhållningssätt  till  barn  och  lärande"  (Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  2006,  s.22).  
De  menar  att  det  är  upp  till  pedagogens  ställningstagande  och  hur  pedagogen  väljer  att  
angripa  lärande  aktiviteter,  syftet  för  de  olika  material  och  hur  pedagogen  utvärderar  sitt  egna  
arbete  och  barnens  lärande  och  agerande  (McGee  1997,  se  Pramling  Samuelsson  &  Sheridan  
2006,  s.23).  
  
2.4  Tidigare  forskning  

Här  följer  en  sammanfattning  om  tidigare  forskning  som  har  gjorts  om  ålders-  
sammansättningar  i  förskolan  som  jag  har  funnit  relevant  för  min  studie.  Samt  ett  avsnitt  om  
forskning  om  barnantal  i  förskolan,  då  det  under  intervjuerna  uppdagades  ha  en  koppling  till  
ålderssammansättningen.  Mitt  bidrag  till  denna  forskning  är  att  ge  ett  perspektiv  från  den  
nutida  förskolan  ur  förskollärares  och  förskolechefers  synvinkel.  Hur  det  ser  ut  idag  att  arbeta  
i  åldershomogena  eller  i  åldersintegrerade  barngrupper  på  förskolan.  Vilka  strategier  
pedagogerna  använder  för  att  planera  och  utföra  sin  verksamhet,  med  läroplanen  som  grund.  
  

I  samband  med  den  nya  gruppindelningen,  med  så  kallade  syskongrupper  (barn  mellan  1-6  
år),  gjorde  familjestödsutredningen  (1981)  flera  utvärderingar.  15  fallstudier  utfördes  som  till  
stor  del  visade  på  ett  positivt  resultat,  framförallt  barnens  socialisation  gynnades  (Sundell  
1995,  s.  52).  I  slutet  av  1980-talet  riktades  en  del  kritik  mot  de  åldersintegrerade  grupperna  
bland  annat  från  förskollärare,  man  upplevde  att  det  var  svårt  att  arbeta  i  dessa  grupper.  Vilket  
resulterade  i  en  ny  våg  av  forskning  som  var  mer  avancerad  i  sitt  upplägg  än  tidigare  studier.  
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BÅS  projektet  var  en  undersökning  som  pågick  mellan  1987  och  1989,  som  hade  som  
huvudsyfte  att  utvärdera  ålderssammansättningens  betydelse  för  barn,  pedagoger  och  
föräldrar.  BÅS  står  för  barngruppens  åldersmässiga  sammansättning.  Projektet  delades  in  i  tre  
delar.  Steg  ett  sammanställde  hur  många  förskolor  som  arbetar  med  åldersintegrerade  grupper  
i  Sveriges  kommuner.  Steg  två  bestod  av  hur  personalen  uppfattade  att  det  påverkade  deras  
arbetssätt  och  barnen.  Resultatet  visade  att  det  kunde  ha  en  viss  negativ  effekt  med  stor  
åldersspridning.  Tillförlitligheten  i  detta  resultat  kan  dock  ifrågasättas  då  man  endast  tittade  
på  barngrupper  i  stort  och  inte  på  det  enskilda  barnet.  I  det  tredje  steget  utgick  man  ifrån  det  
enskilda  barnet  och  hur  det  påverkades  av  ålderssammansättningen  och  den  sociala  och  
känslomässiga  utvecklingen.  Resultatet  visade  att  ålderssammansättningen  i  förskolan  inte  
hade  någon  betydelse  (Sundell  1995,  s.55).  
  
1989  gjorde  Broberg,  Hwang  och  Ketterlinus  en  undersökning  som  gick  under  namnet  
Göteborgsundersökningen.  Den  gick  ut  på  att  undersöka  den  sociala  och  känslomässiga  
utvecklingen  hos  barn  och  vad  ålderssammansättningen  på  förskolan  påverkar  dessa  aspekter.  
Som  metod  använde  man  enkäter,  observationer  och  intervjuer.  Resultatet  visade  att  en  liten  
åldersspridning  var  att  föredra.  Ett  större  antal  jämnåriga  barn  bidrog  till  en  större  social  och  
personlig  utveckling  (Broberg,  Hwang  och  Ketterlinus  1989,  se  Sundell,  1995  s.58).  
  
1993  startades  NYBO-projektet  (Nya  barnomsorgsformer).  Där  studerade  man  framförallt  hur  
barnens  sociala  förmågor  påverkades  av  ålderssammansättningen  i  förskolan.  Resultatet  
visade  att  de  åldersintegrerade  grupperna  missgynnades  då  de  hade  mindre  antal  planerade  
pedagogiska  aktiviteter.  Undersökningen  visade  även  att  de  flesta  barn  väljer  jämnåriga  
lekkamrater  (Sundell,  1995,  s.  58,59).  
  

Knut  Sundell  skriver  i  sin  bok   Åldersindelat  eller  åldersblandat?   (1995)  att  det  är  svårt  att  
överföra  internationell  forskning  om  ålderssammansättningen  i  förskolan  till  den  svenska  
förskolan,  då  förutsättningarna  som  oftast  ser  annorlunda  ut  i  utländska  förskolor.  Till  
exempel  skiljer  det  ofta  endast  åt  ett  eller  två  år  mellan  det  äldsta  och  det  yngsta  barnet  i  
förskolor  i  andra  länder,  medan  svenska  förskolor  i  stor  utsträckning  har  minst  tre  års  
åldersspridning.  I  svenska  förskolor  vistas  barnen  oftast  mer  än  sex  timmar  på  förskolan,  
medan  barn  i  flera  andra  länder  går  på  förskolan  halvtid,  det  vill  säga  mindre  än  fyra  timmar.  
Med  detta  sagt,  väljer  Sundell  ändå  att  uppmärksamma  viss  internationell  forskning.  Bland  
annat  en  studie  som  gjordes  1993  av  Bailey,  Burchinal  och  McWilliams  där  de  undersökte  59  
barn  i  åldershomogena  och  åldersintegrerade  grupper.  Resultatet  visade  att  det  framförallt  
gynnade  de  yngre  barnen  att  vistas  i  åldersintegrerade  grupper,  medan  det  var  till  de  äldre  
barnens  fördel  att  vistas  i  en  åldershomogen  barngrupp  (Sundell  1995,  s.43,44).  
  
I  en  undersökning  utförd  av  Goldman  (Goldman  1981,  se  Sundell  1995  s.49)  visade  det  sig  att  
barn  i  åldrarna  3-4  år  oftare  lekte  med  jämnåriga  barn  än  med  yngre  eller  äldre  barn.  I  en  
annan  undersökning  där  man  observerade  barn  i  åldrarna  1-12  år  och  deras  lek  hemma  eller  i  
parker  nära  hemmen,  lekte  barnen  oftare  med  jämnåriga  barn  som  skiljde  sig  åt  högst  två  år  i  
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åldern.  Observationen  indikerade  även  att  den  vanligaste  åldern  där  barn  lekte  åldersintegrerat  
var  i  sju  och  åtta  års  åldern  (Ellis,  Rogoff,  Cromer  1981,  se  Sundell  1995,  s.49).  
  
2.4.3  Barnantal  i  förskolan  

Precis  som  de  olika  rekommendationerna  om  förskolans  åldersindelningar,  har  den  svenska  
förskolan  även  genomgått  en  förvandling  när  det  kommer  till  barnantalet.  
Rekommendationerna  och  förutsättningarna  för  att  upprätthålla  dem  har  varierat  genom  åren.  
När  statsbidragen  inrättades  1943  gav  Socialstyrelsen  råd  om  vad  som  ansågs  vara  rimliga  
barnstorlekar  med  hänsyn  till  barnens  åldrar.  Barn  i  tvåårsåldern  rekommenderades  en  grupp  
på  5  till  6  barn.  Barn  mellan  tre  och  fyra  år  skulle  ha  en  något  större  grupp  med  åtta  till  tolv  
barn.  Sedan  dess  har  det  varierat,  men  efter  Barnstugeutredningen  1972  lät  Socialstyrelsen  
förstå  att  syskongrupperna  inte  borde  överstiga  15  barn.  Då  man  började  ge  kommunerna  ett  
större  ansvar  släpptes  den  statliga  regleringen  av  gruppstorleken  år  1984,  vilket  har  resulterat  i  
att  barngrupperna  inom  förskolan  och  fritidshemmen  har  ökat.  Under  1990-talet  togs  beslutet  
om  full  behovstäckning  av  riksdagen,  det  vill  säga  att  kommunerna  var  skyldiga  att  erbjuda  
alla  barn  med  förvärvsarbetande  eller  studerande  föräldrar,  från  1  års  ålder.  Samtidigt  var  
kostnaderna  för  barnomsorgen  i  stort  sett  desamma,  medan  barnantalet  ökade  med  185000  
(Asplund  Carlsson,  Kärrby  &  Pramling  Samuelsson  2001,  s.18).  
  
2015  gav  Skolverket  forskarna  Sonja  Sheridan  och  Pia  Williams  i  uppdrag  att  kartlägga  
forskning  kring  barngruppernas  storlek  i  förskolan.  I  sin  studie  skriver  Sheridan  och  Williams  
att  frågan  om  vad  som  egentligen  är  en  lämplig  storlek  för  barngrupper  i  förskolan  är  komplex  
då  det  är  flera  olika  faktorer  som  spelar  in.  Man  bör  ta  i  beaktande  det  kulturella  och  sociala  
sammanhanget  och  ställa  det  i  relation  till  olika  faktorer  i  det  svenska  samhället  (Sheridan  och  
Williams  2016,  s.7).  Några  faktorer  som  de  tar  upp  som  centrala  punkter  för  att  det  ska  finnas  
en  likvärdig  förskola  för  alla  och  för  att  höja  förskolans  kvalitet  är  bland  andra:  Pedagogers  
kompetens-  att  ha  utbildad  personal,  vilket  i  sin  tur  påverkar  barnens  lärande,  välmående  och  
utveckling  (ibid,  s.12).  Förskolans  ramar-  yttre  faktorer  som  socioekonomiska  förhållanden,  
personaltäthet,  verksamhetens  organisering  och  den  fysiska  miljön-  som  man  behöver  sätta  i  
förhållande  till  barngruppens  storlek.  Sheridan  och  Williams  skriver  att  vikten  av  kvalitén  på  
kommunikationen  mellan  pedagoger  och  barnen,  det  vill  säga  att  pedagogerna  har  en  
kommunikativ  kompetens  har  en  stor  betydelse.  I  en  studie  från  Nederländerna  har  man  
kommit  fram  till  att  "[...]  antalet  barn  per  personal  påverkar  kvaliteten  på  kommunikationen  
mellan  barn  och  personal  och  främst  då  för  de  yngsta  barnen"  (De  Schipper,  Riksen-Walraven  
&  Geurt  2006,  se  Skolverket  2016,  s.13).  I  Sheridan  och  Williams'  studie  ger  pedagoger  
uttryck  för  hur  en  lämplig  barngrupp  ser  ut  i  barnantalet  refererar  de  till  15  barn  och  tre  
förskollärare,  eller  10-12  småbarn  och  tre  förskollärare  (Skolverket  2016,  s.29).  
  
I  Sheridan  och  Williams'  rapport  hänvisar  de  till  studier  där  förskollärare  beskriver  att  de  
upplever  att  när  barngrupperna  blir  större  ökar  svårigheterna  att  arbeta  utifrån  de  mål  och  
intentioner  som  framgår  i  läroplanen.  Läroplanen  som  reviderades  2010  förtydligar  de  
lärandemål  som  finns  inom  språk,  matematik,  naturvetenskap  och  teknik,  liksom  de  krav  som  
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finns  på  dokumentation,  uppföljning  och  utvärdering.  Vilket  gör  att  förskollärarna  anser  att  
det  krävs  mer  av  dem  att  vara  strukturerade,  att  förändra  sitt  arbetssätt  och  tänka  igenom  sin  
organisation  och  dela  upp  sig  i  mindre  grupper  (Pramling  Samuelsson,  Williams  &  Sheridan,  
2015;;  Pramling  Samuelsson,  Sheridan,  Williams  &  Nasiopoulou  2014,  se  Skolverket  2016,  
s.20).  Sheridan  och  Williams  menar  vidare  att  det  skapas  sämre  villkor  för  lärande  i  de  
förskolor  där  barnen  måste  vistas  med  alla  barnen  i  barngruppen  under  hela  dagen,  därför  att  
de  förskolor  arbetar  i  mindre  utsträckning  med  planerade  aktiviteter  utifrån  läroplanens  
målområden.  När  man  inte  delar  upp  sig  i  grupper  blir  det  svårare  för  pedagogen  att  
uppmärksamma  det  enskilda  barnet  och  kunna  fördjupa  sig  i  samtal  och  interagera  med  barnet  
(Skolverket  2016,  s.  11).  
  
3.  Teori  

I  denna  studie  har  jag  har  valt  att  använda  mig  av  ett  diskursanalytiskt  perspektiv  för  att  
studera  hur  förskolechefer  och  förskollärare  resonerar  kring  arbetet  i  åldershomogena  och  
åldersintegrerade  grupper  i  förskolan.  I  detta  avsnitt  redogörs  för  de  teorier  som  ligger  till  
grund  för  min  analys-  socialkonstruktionism,  diskursanalys  och  diskurspsykologi.  
  
3.1  Socialkonstruktionism  

Enligt  Bernt  Gustavsson,  fil.  dr  i  idéhistoria,  är  den  bärande  tanken  i  socialkonstruktionism  att  
"[...]  samhällets  verklighet  är  en  mänsklig  och  social  konstruktion."  (Gustavsson  2000,  s.78).  
Marianne  Winther  Jørgensen  och  Louise  Phillips,  humanioraforskare  vid  Roskilde  universitet,  
beskriver  socialkonstruktionism  som  "en  gemensam  beteckning  för  en  rad  nyare  teorier  om  
kultur  och  samhälle."  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.11).  Inom  socialkonstruktionism  
finns  ett  flertal  olika  angreppssätt  och  diskursanalys  är  ett  av  dem.  De  många  olika  
angreppssätten  inom  socialkonstruktionism  varierar  i  sin  form  och  det  kan  vara  svårt  att  finna  
en  gemensam  karakteristik.  Jag  vänder  mig  till  Vivien  Burrs  fyra  nyckelpremisser,  som  har  
sina  rötter  i  bland  annat  den  franska  poststrukturalism,  för  att  beskriva  vad  som  binder  fältet  
samman:  
•        Kritisk  inställning  till  självklar  kunskap.  Burr  menar  att  den  kunskap  vi  besitter  om  
världen  inte  kan  ses  som  en  objektiv  sanning.  Det  vi  förstår  om  vår  omvärld  är  en  produkt  av  
hur  vi  kategoriserar  och  organiserar  världen  och  inte  en  verklighet.  
•        Vår  världssyn  är  kulturellt,  historiskt  och  socialt  konstruerad,  det  vill  säga  att  den  är  
antiessentialistisk.  
•        Det  finns  ett  samband  mellan  kunskap  och  sociala  processer.  Vi  bevarar  vår  kunskap  och  
syn  på  världen  genom  sociala  processer  och  strävar  gemensamt  för  att  behålla  dessa  
kunskaper.  
•        Det  finns  ett  samband  mellan  kunskap  och  social  handling.  Den  kunskap  eller  förståelse  av  
världen  vi  besitter  präglar  våra  sociala  handlingar,  vilket  i  sin  tur  får  direkta  sociala  
konsekvenser  (Burr  1995:2ff,  se  Winther  Jørgensen  &  Phillips,  2000,  s.  11-12).  
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3.2  Diskursanalys  

Roger  Säljö,  professor  i  pedagogisk  psykologi,  beskriver  språket  som  en  mekanism  hos  
individer  eller  kollektiv  för  att  lagra  kunskaper,  insikter  och  förståelse.  Han  menar  vidare  att  
människan  kan  jämföra  och  lära  av  erfarenheter  genom  att  tolka  en  händelse  i  begreppsliga  
termer  eller  kategorier.  Människans  lärande  är  inte  begränsat  till  egna  insikter  eller  
erfarenheter,  utan  kan  genom  språket  ta  del  av  andras  kunskap  eller  dela  med  sig  av  egna  
kunskaper  (Säljö  2000,  s.  34).  Säljö  beskriver  språket  som  ett  unikt  medel  för  att  skapa  och  
kommunicera  kunskap.  Genom  att  skapa  diskurser  om  omvärlden  samlar  människan  
erfarenheter  och  ombildar  sin  verklighet  (ibid,  s.35).  
  
"Ordet  "diskurs"  kommer  från  franskans  "discours"  som  betyder  tal,  föreläsning  och  prat."  
(Gustavsson  2000,  s.85).  Den  franske  filosofen  och  idéhistorikern  Michel  Foucault  
(1926-1984)  lät  diskursbegreppet  stå  i  centrum  för  analyserna  i  sina  senare  arbeten.  Där  
diskurs  lyfter  det  språkliga  i  produktionen  av  kunskap.  Det  vill  säga  att  "[…]  discipliner  och  
vetenskaper  uppstår  i  och  genom  språket."  (Thomassen  2007,  s.135).  Foucault  var  den  som  
började  progressionen  av  diskursanalys  och  att  utveckla  teorier  och  begrepp  utifrån  egna  
empiriska  undersökningar  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.19).    
  
Winther  Jørgensen  och  Phillips  beskriver  diskurs  som  ett  definierat  sätt  att  tala  om  och  förstå  
världen  eller  en  del  av  den  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.7).  Det  vill  säga  att  själva  
kunskapen  inte  finns  i  objekten  eller  i  själva  händelsen  utan  i  hur  de  beskrivs  och  analyseras.  
Ett  exempel  på  hur  diskursanalys  skiljer  sig  från  andra  teoretiska  utgångspunkter  är  bland  
annat  att  man  i  kvalitativa  studier  som  inte  utgår  från  diskursanalys  brukar  ta  reda  på  
bakgrundsvariabler  hos  det  eller  den  man  undersöker.  Detta  för  att  hitta  ett  samband  och  få  en  
större  förståelse  varför  människor  agerar  eller  säger  som  de  gör.  Givetvis  kan  det  vara  
intressant,  men  i  diskursteorin  är  studieobjektet,  som  nämnts  tidigare,  utsagan  och  inte  den  
personen  som  säger  något  (Wreder  2007,  s.45).  
  
3.2.1  Diskurspsykologi  

Det  finns  olika  diskursanalytiska  angreppssätt.  Jag  använder  diskurspsykologi,  en  form  av  
socialpsykologi,  som  verktyg  i  analysen  av  min  studie.  Diskurspsykologin  syftar  främst  till  att  
lyfta  språkbruket  i  det  sociala  interagerandet  och  hur  människan  framställer  sig  själv  och  sin  
omvärld  i  social  interaktion  och  vilka  konsekvenser  det  får.  Winther  Jørgensen  och  Phillips  
använder  sig  av  begreppet  diskurspsykologi  för  att  belysa  och  undersöka  hur  individer  och  
grupper  skapar  betydelser  och  handlingar,  i  relation  till  samhällsstrukturer  och  processer.  
Diskurspsykologi  är  därmed  inte  psykologi  traditionellt  sätt,  trots  att  den  enskilda  individens  
diskursiva  hanterande  samtidigt  finns  i  fokus  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.13-14).  
  
I  diskurspsykologi  ses  texter  och  talspråk  som  konstruktioner  av  världen  som  i  sin  tur  blir  till  sociala  
handlingar.  Det  vill  säga  att  man  i  det  diskurspsykologiska  förhållningssättet  gör  en  empirisk  analys  av  
språkbruket  i  sin  kontext.  I  min  analys  syftar  jag  inte  till  att  kategorisera  människor,  utan  att  söka  efter  
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diskursiva  praktiker  som  bildar  kategorier.  Genom  analysen  av  de  olika  utsagorna  har  jag  identifierat  två  
dominerande  diskurser  som  jag  har  valt  att  kalla  samspelsdiskursen  och  stadiediskursen.  I  
samspelsdiskursen  ligger  betoningen  på  utvecklingen  som  sker  i  det  sociala  samspelet  mellan  barnen.  I  
stadiediskursen  ligger  betoningen  på  anpassningen  av  lärande  och  verksamheten  efter  barnens  ålder.  
  
4.  Metod  

I  den  här  delen  följer  en  beskrivning  av  vilka  metoder  som  har  använts  för  att  samla  empiri  till  
denna  studie.  Här  redogörs  för  valet  av  informanter  och  hur  intervjuerna  har  genomförts.  Jag  
tar  även  upp  det  teoretiska  perspektivet  och  hur  det  har  färgat  bearbetningen  av  studien.  Samt  
tar  upp  de  forskningsetiska  överväganden  som  beskriver  de  olika  delarna  som  tas  i  beaktning  i  
enlighet  med  Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer.  
  
4.1  Metodval  

För  att  skapa  en  djupare  förståelse  för  studiens  ämne  har  jag  delvis  vänt  mig  till  vetenskapliga  
teorier,  litteratur  och  andra  studier.  
  
Jag  har  valt  att  utföra  kvalitativa  intervjuer  som  metod  för  studien.  Med  andra  metoder,  som  
till  exempel  kvantitativa  enkäter,  finns  en  möjlighet  att  svaren  skulle  riskera  att  vara  för  ytliga  
för  att  ha  någon  relevans.  I  stället  söker  jag  att  nå  kvalitativa  beskrivningar  av  informantens  
perspektiv  och  erfarenheter  av  arbetet  på  förskolan,  för  att  sedan  kunna  tolka  och  analysera  
dess  innehåll  (Kvale  2009,  s.117).  Enligt  Patel  och  Davidson  är  den  som  intervjuar  och  
informanten  medskapare  av  ett  samtal  i  en  kvalitativ  intervju  (Patel  och  Davidson  2003,  s.78).  
Med  detta  i  åtanke  har  jag  använt  mig  av  en  intervjuguide  med  få  semistrukturerade  
djupintervjuer.  Jag  har  haft  intentionen  att  vara  närvarande  i  samtalet  för  att  kunna  följa  
informantens  riktning  i  samtalet  genom  att  ställa  följdfrågor  och  hjälpa  informanten  att  bygga  
upp  sitt  resonemang  kring  åldershomogena  och  åldersintegrerade  barngrupper  i  förskolan  
(ibid).  
  
Det  material  som  har  arbetats  fram  genom  intervjuerna  har  jag  valt  att  bearbeta  och  tolka  
främst  genom  diskurspsykologin.  Diskurspsykologin  har  inte  som  intention  att  ta  fram  vad  
som  egentligen  är  verkligheten  bakom  diskursen  och  det  informanterna  försöker  säga.  Utan  
snarare  lägga  fokus  på  det  som  har  sagts  eller  skrivits  och  försöka  urskönja  de  mönster  som  
finns  i  materialet,  att  genom  den  diskurspsykologiska  analysen  se  bland  annat  vilka  sociala  
konsekvenser  som  uppstår.  Winther  Jørgensen  och  Phillips  visar  på  att  det  som  forskare  gäller  
att  vara  uppmärksam  på  att  förhålla  sig  så  främmande  inför  det  material  man  står  inför  som  
möjligt,  då  man  som  oftast  är  en  del  av  den  kultur  som  man  undersöker.  Att  då  försöka  stå  
ifrån  sina  egna  värderingar  och  se  på  utsagorna  i  den  största  mån  som  utomstående  för  att  
skapa  en  tydlig  bild  av  materialet  (Winther  Jørgensen  &  Phillips  2000,  s.28).  I  det  insamlade  
intervjumaterialet  har  det  framkommit  mönster,  som  sedan  har  bearbetats  och  analyserats  och  
kopplats  till  den  tidigare  forskning  och  det  historiska  perspektivet  av  förskolan  i  Sverige.  
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4.2  Urval  

Urvalet  av  informanter  består  av  förskollärare  och  förskolechefer  från  fyra  olika  förskolor.  
Två  förskolor  som  har  åldershomogena  grupper  samt  två  förskolor  som  har  åldersintegrerade  
grupper.  Förskolechefer  bidrar  till  att  få  en  insikt  kring  hur  de  resonerar  beträffande  val  av  
organisering  av  förskolan,  hur  de  ser  på  förskolans  struktur  och  hur  den  påverkar  
verksamheten  i  praktiken.  Förskollärarna  medverkar  för  att  få  deras  perspektiv  på  hur  det  ser  
ut  i  praktiken  och  för  att  utforska  och  samtala  om  samlingen.  Anledningen  till  valet  av  att  
intervjua  från  fyra  olika  förskolor  var  att  jag  upplever  att  det  kan  se  olika  ut  på  olika  förskolor  
och  jag  ville  få  chansen  att  få  en  inblick  i  flera  förskolor  och  hur  medarbetarna  upplever  sin  
verksamhet.  På  grund  av  uppsatsens  tidsram  har  jag  valt  att  söka  mina  informanter  genom  
bekanta,  det  vill  säga  genom  kontakter  som  jag  har  fått  genom  kollegor  och  studiekamrater.  
Med  det  menas  att  jag  har  gjort  ett  bekvämlighetsurval.  Sedan  har  jag  sökt  dem  via  telefon  
eller  mail  för  att  förklara  närmare  vad  uppsatsen  går  ut  på  och  vidare  till  att  stämma  träff.  Alla  
informanter  arbetar  i  förskolor  i  Stockholmsområdet.  
  
Jag  har  gett  de  intervjuade  fingerade  namn  samt  fingerade  namn  på  förskolor  och  avdelningar  
och  utan  vidare  beskrivningar  om  ålder  eller  annan  personlig  information  för  att  behålla  
informanternas  anonymitet.  De  intervjuade  är:  
  

Åldersintegrerade  förskolor:  

1. Kerstin-  Förskolechef,  förskolan  Blomman  
2. Inger-  Förskollärare,  förskolan  Blomman  
3. Hiba-  Förskollärare,  förskolan  Regnbågen  
4. Louise-  Förskollärare,  förskolan  Regnbågen  

Åldershomogena  förskolor:  

1. Gunilla-  Förskolechef,  förskolan  Viggen  
2. Sara-  Förskollärare,  förskolan  Viggen  
3. Therese-  Förskollärare,  förskolan  Bullerbyn  

  
4.3  Genomförande  av  intervjuer  

Jag  genomförde  sju  intervjuer  med  hjälp  av  en  intervjuguide  som  utformades  med  studiens  
frågeställningar  som  utgångspunkt.  Intervjuguiden  består  av  frågor  och  eventuella  följdfrågor  
med  en  låg  grad  av  standardisering,  det  vill  säga  att  informanten  inte  blir  styrd  i  sina  svar  utan  
får  utrymme  att  svara  med  egna  ord  och  utrymme  för  att  utveckla  sina  svar  i  egen  takt.  
Intervjuguiden  blev  mitt  underlag  för  samtalet  som  sedan  varierade  lite  i  samband  med  
informanternas  olika  svar.  Jag  hade  som  intention  att  utföra  intervjuerna  med  låg  grad  av  
strukturering,  det  vill  säga  att  ställa  frågorna  i  den  följd  som  faller  sig  bäst  i  det  stundande  
samtalet  (Patel  &  Davidson  2003,  s.78).  Men  det  föll  sig  sedan  naturligt  att  följa  en  liknande  
ordning  i  de  flesta  samtalen.  
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Jag  valde  att  spela  in  intervjuerna  och  senare  transkribera  samtliga  intervjuer  till  text.  Patel  
och  Davidson  menar  att  detta  kan  vara  ett  medel  för  att  få  med  hela  svaren,  vilket  kan  vara  
svårare  om  man  antecknar  (Patel  och  Davidson  2003,  s.83).  I  transkriberingen  har  jag  försökt  
att  få  texten  så  nära  det  sagda  som  möjligt,  till  exempel  genom  att  betona  vissa  pauser  med  
“kommatecken”,  eller  skriva  ut  vissa  ljud  som  till  exempel  “eh”  då  det  har  funnits  en  tydlig  
tvekan.  En  del  talspråkliga  uttryck  har  jag  valt  att  skriva  i  skriftspråk  för  att  underlätta  för  
läsaren.  
    
4.4  Forskningsetiska  överväganden  

Vetenskapsrådets  forskningsetiska  principer  har  som  syfte  att  ge  normer  i  fall  det  skulle  
uppstå  en  konflikt  mellan  forskare  och  uppgiftslämnare  så  att  en  god  avvägning  kan  ske  
mellan  forskningskravet  och  individskyddskravet.  Dessa  normer  kan  reduceras  till  fyra  
huvudkrav:  informationskravet,  samtyckeskravet,  konfidentialitetskravet  och  nyttjandekravet  
(Vetenskapsrådet  1990,  s.6).  
  
Jag  har  i  förhand  informerat  undersökningsdeltagarna  enligt  informationskravet,  eller  kravet  
på  öppenhet,  om  syftet  med  undersökningen  i  en  samtyckesblankett.  Detta  har  jag  i  vissa  fall  
mailat  på  förhand  eller  lämnat  i  pappersform  innan  stundande  intervju.  I  blanketten  framgår  
även  att  intervjun  är  frivillig  och  anonym,  och  att  informanten  har  rätt  till  att  avbryta  sin  
medverkan  även  när  materialinsamlingen  har  påbörjats.  Det  står  hur  undersökningsmaterialet  
kommer  behandlas,  redovisas  och  publiceras  (Hartman  2003,  s.129).  Då  studien  inte  är  av  en  
känslig  natur  eller  har  någon  medverkan  av  barn  har  jag  inte  bett  informanterna  skriva  på  
brevet,  däremot  har  de  fått  kontaktinformation  för  att  ha  möjlighet  att  återkoppla  till  mig  eller  
min  handledare.  
  
I  samtyckesblanketten  till  informanterna  framgår  även  nyttjandekravet,  det  vill  säga  att  de  
uppgifter  som  samlas  in  "[…]  om  enskilda  personer  får  endast  användas  för  
forskningsändamål."  (Vetenskapsrådet  1990,  s.14).  
  
Samtyckeskravet,  eller  kravet  på  självbestämmande  innebär  att  undersökningsdeltagarna  
själva  har  rätt  till  att  bestämma  om  hur  länge  och  på  vilka  villkor  de  ska  delta  (Hartman  2003,  
s.130).  Detta  har  jag  informerat  om  i  den  ovan  nämnda  blanketten.  Jag  har  också  i  dialog  med  
informanterna  gemensamt  kommit  fram  till  en  tid  för  att  mötas  som  fungerar  för  deras  
arbetsschema,  samt  försökt  hålla  intervjuerna  korta  för  att  vara  tillmötesgående  och  underlätta  
för  informanterna.  
  
Konfidentialitetskravet  går  ut  på  att  samla  in  alla  personliga  uppgifter  om  de  medverkande  
och  bevara  dem  så  att  ingen  obehörig  kan  ta  del  av  dem,  det  vill  säga  ge  största  möjliga  
konfidentialitet  (Vetenskapsrådet  1990,  s.12).  I  enlighet  med  detta  har  jag  valt  att  byta  namn  
på  informanterna  samt  på  deras  arbetsplatser  och  avdelningar  som  nämns  i  intervjuerna.  
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5.  Resultat  &  Analys  

I  mina  intervjuer  hade  jag  de  två  forskningsfrågorna  som  grund,  de  har  varit  drivande  i  
bearbetningen  av  materialet  från  intervjuerna.  Då  jag  har  inspirerats  av  diskursanalys  som  
metod  och  framförallt  diskurspsykologi  har  jag  haft  det  närvarande  i  sättet  att  ta  mig  an  
materialet.  När  jag  har  läst  igenom  och  bearbetat  de  olika  intervjuerna  har  jag  funnit  
framförallt  två  diskurser  som  dominerat  informanternas  utsagor.  Det  är  diskursen  om  barnet  
som  lär  sig  i  samspelet  med  de  andra  barnen,  oavsett  ålder,  som  jag  har  valt  att  kalla  
samspelsdiskursen.  Den  andra  diskursen  som  framträder  är  den  om  barnet  som  utvecklas  i  
olika  stadier  och  vars  utveckling  främjas  i  en  åldershomogen  grupp  som  jag  har  valt  att  kalla  
stadiediskursen.  
  
Samtliga  informanter  har  gjort  ett  aktivt  val  i  sitt  arbetssätt  och  trivs  med  det,  Inger  som  har  
arbetat  på  en  åldersintegrerad  förskola  i  25  år  beskriver  det  så  här:  
  

Egentligen  så  upplever  jag  bara  fördelar  med  det  eftersom  att  jag  
tycker  att  barn  i  olika  åldrar  härmar  varandra,  de  lär  sig  utav  varandra  
och  istället  för  att  ha  barn  i  exakt  samma  ålders  spann  så  att  det  blir  
samma  kamp  om  samma  bil  eller  så  att  det  blir  samma  trots  ålder  som  
någorlunda  eller  som  liksom  på  något  sätt,  de  liksom  styr  varandra,  de  
går  varken  framåt  eller  bakåt  för  mig  ("Inger",  2016-10-20).  

  
Linn,  som  arbetar  på  en  åldershomogen  förskola  beskriver  att  den  största  vinsten  med  
åldershomogena  grupper  är  att  det  går  att  anpassa  miljön  efter  ålder.  
    

Ja,  för  att  man  anpassar  ju,  man  tänker  ju  jättemycket  miljö  utifrån  
barngrupp  och  ålder  och  de  som  är  äldst  de  klarar  ju  jättemycket  själv  och  då  
vill  man  ju  att  material  och  sådant  ska  finnas  framme,  man  vill  ju  inte  att  de  
ska  behöva  springa  och  fråga  oss.  De  ska  ju  kunna  plocka  själva  och  jamen,  
tänka,  planera  plocka  själva,  göra  i  ordning,  förbereda,  plocka  undan  och  
sådär.  Och  det  går  ju  inte  att  göra  om  du  har  ett  gäng  ettåringar  som  springer  
runt  samtidigt  som  du  ska  ha  koll  på  (“Linn”,  2016-11-18).  

  
Den  informanten  som  ger  uttryck  för  en  viss  tveksamhet  till  om  hon  tycker  att  den  
åldersintegrerade  förskolan  är  ett  bra  val  i  dagens  förskola  är  förskolechefen  Kerstin.  

  
Åldersfördelningen  i  gruppen  är  ju  inte  så  bra  som  den  är  nu.  Det  är  också  så  
att  det  går  inte  riktigt  att,  om  vi,  vi  har  lekt  lite  med  tanken  att  skapa  
åldershomogena  grupper  och  det  går  inte.  För  det  finns  för  mycket  små  barn,  
då  blir  i  alla  fall  de  grupperna  för  stora  eller  så  blir  storbarnsgruppen  jätte  
jättestor.  Och  i  och  med  att  våra  lokaler  ser  ut  som  de  gör,  vi  har  trappor  och  
vi  har  ingen  natur  runt  omkring  eller  nära  så  känns  som  att  man  kan  inte  ha  
hur  stora  grupper  som  helst  heller.  Men  det  kvarstår  att  jag  tycker  att  det  är  
bra  med  åldersintegrerat,  men  samtidigt  utifrån  läroplanens  krav  så  tror  jag  
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att  jag  blivit  lite  vinglig  numera,  jag  är  inte  helt  säker  ("Kerstin",  
2016-10-14).  
  

Det  jag  kan  urskilja  från  de  olika  samtalen  är  att  barnsynen  och  vad  de  anser  vara  viktigast  för  
barnen  i  förskolan  skiljer  sig  i  vissa  avseenden  och  resulterar  i  sin  tur  till  de  två  mer  
dominerande  diskurserna,  samspelsdiskursen  och  stadiediskursen.  Nedan  redovisas  de  
diskurser  som  framträder  i  samtalet  med  förskollärare  och  förskolechefer  om  deras  arbete  i  de  
olika  ålderssammansättningarna.  
  
5.1  Samspelsdiskursen  

Informanterna  på  framförallt  åldersintegrerade  förskolor  men  även  en  del  av  informanterna  på  
åldershomogena  framhäver  att  de  små  barnen  lär  sig  av  de  stora.  Genom  att  betona  ord  eller  
begrepp  som  det  kollegiala  lärandet,  empati,  anknytning  och  barns  sociala  samspel  bygger  de  
samspelsdiskursen.  Samtidigt  konstrueras  informanternas  identitet  i  samband  med  att  de  tar  en  
ståndpunkt  inom  deras  diskurser.  I  samspelsdiskursen  trycker  informanterna  på  att  de  ser  ett  
värde  i  det  kollegiala  lärandet  där  framförallt  de  små  barnen  lär  sig  av  de  stora.  Vilket  i  sin  tur  
enligt  dem  ger  positiva  effekter  i  barnets  utveckling  som  till  exempel  i  språkutvecklingen.  
Informanterna  beskriver  att  det  uppstår  många  situationer  där  de  vittnar  om  att  de  äldre  barnen  
i  gruppen  är  empatiska  mot  de  yngre  barnen.  De  menar  att  de  får  en  större  chans  att  utveckla  
denna  sida  genom  att  umgås  med  yngre  barn.  Detta  står  i  motsats  till  den  forskning  som  visar  
på  bland  annat  att  när  barnen  själva  väljer  en  lekkamrat  är  det  som  oftast  någon  i  deras  egna  
ålder  (Sundell  1995,  s.  58-59).  
  
Hiba  som  arbetar  på  en  åldersintegrerad  förskola  talar  om  det  kollegiala  lärandet  och  det  
sociala  samspelet.  
  

Och  en  annan  väldigt  positiv  sak  som  vi  har  observerat  och  dokumenterat  är  
att  det  finns  en  annan  medkännande,  en  annan  omtanke  i  barngruppen.  Det  
här  med  att  man  växer  i  att  hjälpa  någon  annan,  man  växer  i  att  stötta  någon  
kompis.  "Jag  kan  bre  din  smörgås",  enkla  konkreta  saker  som  gör  att  barn  
upplever  att  de  kan,  de  blir  stora,  eller  jag  ska  inte  säga  stora,  men  känna  
självförtroende  och  så  den  här  omtanken  om  sin  nästa.  [...]  både  
språkutvecklingen  och  den  sociala  träningen,  det  tar  en  annan  fart.  Det  är  lite  
att  man  får  på  köpet,  man  är  många  som  lär  varandra,  det  kollegiala  lärandet  
blir  på  ett  annat  sätt  och  samtidigt  också  konkurrensen  blir  inte  lika  mycket  
("Hiba",  2016-10-21).  

  
De  intervjuade  menar  att  när  barnen  inte  är  i  samma  åldersspann  uppstår  inte  samma  
konkurrens  om  saker  eller  om  lekkamrater  och  de  går  inte  igenom  samma  utvecklingsstadium,  
de  står  olika  utvecklingsmässigt,  vilket  de  upplever  underlättar  för  samvaron.  Informanterna  
lägger  ett  stort  fokus  på  anknytning.  De  ser  en  fördel  i  att  barnen  inte  behöver  byta  avdelning  
och  byta  pedagoger  och  menar  att  det  skapar  större  trygghet  hos  barnen.  Flera  av  dessa  
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faktorer  som  informanterna  vittnar  om  står  i  enlighet  med  bland  annat  Anna  Freuds  
observationer  som  tidigare  nämnts  (Edenhammar  1982,  s.11).  
  
5.1.2  Samlingen  och  gruppen  i  gruppen  

Utav  de  sju  intervjuade  var  det  fem,  både  från  åldershomogena  och  åldersintegrerade  grupper,  
som  pratade  om  att  använda  grupper  i  gruppen,  det  vill  säga  dela  upp  den  stora  gruppen  i  två  
eller  flera  grupper  för  att  kunna  tillmötesgå  barnen  på  ett  bättre  sätt.  Delvis  var  det  en  strategi  
att  använda  för  samlingen,  och  i  dessa  fall  delades  grupperna  in  åldersmässigt,  både  i  de  
åldershomogena  och  i  åldersintegrerade  grupperna.  Men  det  kunde  även  användas  som  
strategi  för  att  organisera  annan  daglig  verksamhet.  Kerstin  (från  åldersintegrerad  förskola)  
berättar:  

Jag  tror  att  det  är  bättre  om  man  delar  upp  dem.  För  det  är  det  man  behöver  
göra,  man  kan  ju  inte  gå  från  ett  och  ett  halvt  till  en  del  hinner  ju  till  och  med  
fylla  sex,  det  säger  ju  sig  självt,  däremot  så  kan  man  sjunga  tillsammans.  För  
det  gör  ju  vi,  det  tror  jag  faktiskt  är  ganska  bra.  Men  ska  man  ha  samlingar  
som  är  lärande  då  tror  jag  inte  det  ("Kerstin",  2016-10-14).  
  

Både  Louise  och  Inger  arbetar  på  åldersintegrerade  förskolor  och  ställer  sig  positivt  inför  det.  
Men  båda  medger  att  de  använder  sig  av  att  dela  in  gruppen  i  gruppen  i  samlingen  som  
strategi  och  i  många  fall  delar  upp  barnen  enligt  ålder.  Louise  beskriver  hur  det  kan  se  ut  i  
deras  verksamhet:  
  

Då  kan  samlingen  bli  innan  lunch  eller  så  kan  det  vara  så  att  jag  delar  upp  dem  
faktiskt  så  att  man  jobbar  med  de  äldre  barnen,  tre  till  fem,  och  så  kanske  du  
jobbar  med  de  yngre  ett  till  två.  Då  kanske  du  har  den  samlingen  innan  
mellanmålet  eller,  man  har  olika,  inte  alltid  alla  ("Louise",  2016-11-18).  
  

Inger  berättar:  
  

Men  på  det  här  sättet  så  kan  vi  dela  upp  gruppen  i  gruppen.  Genom  att  de  
äldre  har  sina  grupper  och  de  mindre  har  sina  grupper  och  samtidigt  har  de  den  
här  familjära  känslan  tillsammans  fortfarande  ("Inger",  2016-10-20).  

  
Gunilla,  som  arbetar  som  förskolechef  i  ett  utsatt  område,  har  mindre  barngrupper  än  vanligt,  
på  grund  av  att  de  får  mer  resurser  att  fördela  på  förskolan.  Trots  detta,  berättar  Gunilla,  väljer  
de  att  dela  in  sig  i  mindre  grupper  i  samlingarna:  
"Vi  har  ju  inte  så  jätte  stora  barngrupper,  men  vi  har  ändå  delade  samlingar  för  att  det  är  
skillnad  på  en  tre  och  en  femåring  i  ett  projektarbete  också."  ("Gunilla",  2016-11-18).  
Här  utnyttjar  de  alltså  metoden  att  dela  upp  gruppen  i  gruppen  för  att  kunna  arbeta  mer  
effektivt,  vara  närvarande  och  tillmötesgå  barnen.  
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I  de  olika  samtalen  talar  informanterna  om  barnen  i  relation  till  ålder,  mognad  och  utveckling  
på  olika  sätt.  Inom  stadiediskursen  talas  om  barn  och  olika  utvecklingsstadier,  medan  man  
inom  samspelsdiskursen  föredrar  att  inte  kategorisera  barn  enligt  ålder.  
    
I  enlighet  med  Sheridan  och  Williams'  studie  för  Skolverket  (2016)  beskriver  samtliga  
informanter  att  de  delar  in  grupper  i  gruppen.  Det  tycks  vara  en  strategi  som  är  självklar  och  
integrerad  i  deras  verksamhet.  På  det  viset  underlättar  det  pedagogens  arbete,  det  finns  mer  
utrymme  för  kommunikation  med  barnen  och  att  lärandet  kan  sättas  i  fokus.  Ett  problem  som  
kan  uppstå  är  om  de  här  grupperna  blir  för  stora,  då  fyller  de  ingen  funktion.  En  intressant  
aspekt  är  att  pedagogerna  i  åldersintegrerade  barngrupper  i  många  fall  delar  upp  barnen  enligt  
ålder.  Det  visar  på  att  trots  deras  ståndpunkt  att  de  åldersintegrerade  grupperna  är  bra,  ser  
pedagogerna  att  de  behöver  dela  upp  barnen  enligt  ålder  för  att  tillgodose  deras  behov.  
  
Inom  samspelsdiskursen  uttrycker  pedagogerna  emellanåt  att  det  kan  upplevas  motsägelsefullt  
att  dela  upp  barnen  enligt  mognad  eller  kategorisera  barnen  enligt  ålder.  Louise  ger  uttryck  för  
detta.  

Utan  mitt  mål  med  det  var  nog  mera  att  jag  tycker  att  liten  lär  av  stor  och  
stor  lär  av  liten,  man  suddar  ut  lite  det  här-  nu  jobbar  jag  inte  så  ändå-  men  
lite  det  här  gamla,  du  vet,  "när  man  är  tre  år  ska  man  kunna  det  här".  Utan  är  
det  en  väldigt  tidig  tvååring  kan  de  lika  gärna  leka  med  en  sen  fyraåring  
(“Louise”  2016-11-18).  

  
Samtidigt  ska  pedagogerna  möta  barnen  på  deras  nivå,  ge  barnen  utmaningar  som  inte  är  
alltför  stora  för  att  hålla  deras  intresse  uppe.  Hur  pedagogerna  väljer  att  förhålla  sig  till  detta  
blir  individuellt.  De  uttrycker  det  som  att  det  tar  emot  att  diskutera  barnen  på  det  viset,  där  till  
exempel  barnen  ska  ha  uppnått  någon  viss  grad  av  mognad  utvecklingsmässigt  i  en  viss  ålder.  
Inger  ger  uttryck  för  detta  i  sin  intervju:  
  

Alla  barnen  är  med  på  sångsamlingar  och  sen  kan  vi  ha  andra  grupper  där  vi  
pratar  om  mera  saker  då  som  är  anpassade  åldersmässigt  så  att  säga.  Men  det  
går  väldigt  snabbt  att  formera  en  grupp  som  är  tre  stycken  personer  på  sjutton  
barn  och  vi  säger  att  de  mindre  vilar  och  sover,  då  har  man  en  naturlig  grupp  
som  är  kvar  uppe  och  då  kan  du  lägga  arbetet,  vad  svårt  jag  har  för  att  säga  det  
här,  åldersmässigt  riktigt  då.  ("Inger",  2016-10-20).  
  

  
Bernt  Gustavsson  skriver  om  att  vara  delaktig  i  en  diskurs  innebär  att  man  utestänger  andra  
som  inte  delar  diskursen.  Att  ha  makt  över  diskursen  betyder  att  även  besitta  makt.  Och  där  
det  finns  makt  kommer  det  alltid  att  finnas  ett  motstånd,  ett  spänningsfält  som  uppstår  mellan  
de  olika  diskurserna,  i  det  här  fallet  mellan  samspelsdiskursen  och  stadiediskursen  
(Gustavsson  2000,  s.86).  
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I  motsats  till  samspelsdiskursen  uttrycker  man  i  stadiediskursen  inte  någon  motvilja  att  skilja  
på  barnens  utvecklingsnivå  i  enlighet  med  deras  ålder.  Där  trycker  man  även  på  att  barnen  
intresserar  sig  för  olika  saker  i  olika  åldrar  och  att  arbeta  med  åldershomogena  grupper  
underlättar  för  pedagogerna  att  tillmötesgå  barnens  intresse.  Samtidigt  medger  informanterna  i  
åldersintegrerade  grupper  att  de  delar  upp  barnen  i  grupper  enligt  ålder  för  att  tillgodose  deras  
behov  utvecklingsmässigt.  
  
5.1.3  Ålderssammansättningen-  en  strategi  

Flera  av  informanterna  i  de  åldersintegrerade  förskolorna  ger  uttryck  för  svårigheten  med  att  
arbeta  i  stora  barngrupper,  och  hur  ålderssammansättningen  delvis  kan  vara  en  strategi  för  att  
hålla  nere  barnantalet  i  grupperna  på  förskolan.  Hiba  på  åldersintegrerade  förskolan  
Regnbågen  berättar:  
  

Däremot  har  vi  haft  önskemål  om  att  ha  barngrupperna  högst  sjutton,  eftersom  
den  är  åldersintegrerad,  sjutton  har  vi  sagt  att  det  är  rimligt  och  då  sänker  vi  
personalantalet.  Det  är  inte  alltid  det  optimala  att  ha  många  barn  och  så  fler  
personal.  Det  är  bättre  att  ha,  det  anser  jag,  det  är  bättre  att  ha  små  grupper  och  
färre  personal.  Men  man  gör  ju  ut  efter  förutsättningar,  nu  ser  det  ut  så,  för  det  
var  budgetterat  för  57  barn  vilket  gjorde  att  det  blev  nitton  barn  i  grupperna  
och  då  fick  vi  ta  in  lite  extra  personal.  ("Hiba",  2016-10-21).  

  
Louise  på  åldersintegrerade  Regnbågen:  
  

[…]  det  är  det  enda  sättet  för  oss  att  hålla  nere  barnantalet  på  den  här  
förskolan.  För  vi  hade  så  många  och  vi  har  ganska  små  lokaler  och  inget  extra  
rum  någonstans  utan  vi  är  ute  mycket,  så  då  gjorde  vi  så  ("Louise",  
2016-11-18).  

  
Även  förskolechefen  Kerstin,  på  åldersintegrerade  förskolan  Blomman,  använder  barnantalet  
som  ett  argument  för  val  av  åldersindelning,  hon  menar  att  det  inte  skulle  fungera  att  ha  
åldershomogena  barngrupper.  

  
Det  är  också  så  att  det  går  inte  riktigt  att,  om  vi,  vi  har  lekt  lite  med  tanken  att  
skapa  åldershomogena  grupper  och  det  går  inte.  För  det  finns  för  mycket  små  
barn,  då  blir  i  alla  fall  de  grupperna  för  stora  eller  så  blir  storbarnsgruppen  
jätte  jättestor  ("Kerstin",  2016-10-14).  

  
En  del  av  förklaringen  för  att  ha  åldersintegrerade  barngrupper  kunde  ses  som  ett  sätt  för  att  
hålla  ner  barnantalet.  
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Förskolechefen  Agneta  som  arbetar  på  åldershomogen  förskola  uttrycker  yttre  faktorer  som  
påverkar  beslutet  om  att  organisera  sig  som  åldershomogen.  
  

Och  sen  försöka  pussla  och  få  rätt  och  det  funkade  ju  sällan  att  vara  
renodlad.  Då  tog  vi  beslut  om  att  då  löser  vi  det  på  ett  annat  sätt.  Och  då  blev  
det  1-3  och  3-5  [...]  Ja,  men  det  höll  inte,  för  alla  blev  ju  olyckliga  och  
gnällde  på  varandra  plus  att  så  kom  det  inte  in  de  barnen  i  den  åldern  som  
man  hade  önskat,  så  det  var  ju  yttre  faktorer.  Men  också  organisation  
faktorer  som  gjorde  att  vi  ändrade  det  (“Agneta”,  2016-10-14).  

  
Det  vill  säga  att  det  delvis  är  yttre  omständigheter  som  avgör  typen  av  ålderssammansättning.  
Frågan  är  hur  stor  plats  de  yttre  omständigheterna  ska  få  ta  i  relation  till  det  pedagogiska  
arbetet?  
  
5.2  Stadiediskursen  

Informanterna  på  åldershomogena  förskolor  betonar  vikten  av  lärande,  miljö  och  verksamhet  
anpassad  efter  ålder,  som  blir  grunden  till  stadiediskursen.  I  de  åldershomogena  förskolorna  
lägger  informanterna  fokus  på  miljön  och  hur  den  är  utformad.  De  anser  att  det  är  viktigt  att  
ha  en  miljö  som  är  anpassad  efter  ålder  och  som  tillmötesgår  barnen  och  deras  intressen.  Det  
ger  mer  möjlighet  till  att  utforma  en  miljö  där  de  äldre  barnen  kan  ta  fram  material  själva,  det  
vill  säga  skapa  förutsättningar  för  att  bemöta  det  "kompetenta  barnet".  Det  finns  ett  stort  fokus  
på  lärandet.  Informanterna  menar  att  det  är  lättare  att  fokusera  på  lärandet  när  man  planerar  
sin  verksamhet  för  barn  i  liknande  åldrar.  Som  svar  på  argumentet  om  "det  kollegiala  
lärandet"  anser  de  att  det  är  ett  lagom  spann  mellan  barnen  1-3  år  och  3-5  år.  De  menar  att  det  
är  tillräckligt  stor  åldersspann  för  att  de  ska  kunna  lära  sig  av  varandra.  De  anser  att  det  blir  ett  
större  lugn  för  de  små  barnen.  Informanterna  beskriver  att  barnen  i  yngre  åldrar  får  en  lugnare  
miljö  när  de  inte  delar  lokaler  med  barn  i  äldre  åldrar.  Det  finns  ett  fokus  på  att  de  äldre  
barnen  kommer  inte  i  kläm,  då  de  yngre  barnen  kräver  mer  omsorg.  Informanterna  menar  att  
de  kan  tillgodose  de  äldre  barnens  behov  när  det  inte  finns  små  barn  som  kräver  deras  
uppmärksamhet.  Konkurrensen  om  samma  leksaker,  lekkamrater  och  utrymme  av  
utvecklingsstadium  tacklar  de  med  att  barnen  får  lära  sig  att  dela  och  att  man  som  pedagog  
hittar  strategier  för  att  bemöta  de  olika  utvecklingsstadierna.  
  
Här  ger  Agneta  uttryck  för  det  jag  ser  som  viktiga  ståndpunkter  inom  stadiediskursen.  På  
frågan  av  vad  hon  ser  för  fördelar  med  att  arbeta  i  en  åldershomogen  förskola,  svarar  Agneta:  
  

Jag  ser  ju  många,  dels  framförallt  att  det  här  lugnet  och  ron,  dels  att  man  kan  
ha  material  framme  på  ett  annat  sätt  när  man  har  de  äldre  barnen  för  sig.  För  
annars  måste  man  ju  hålla  på  att  plocka  undan  de  här,  för  att  de  små  stoppar  i  
munnen,  det  gör  även  en  och  annan  treåring,  men  det  är  inte  så  vanligt.  
Litegrann  att  man  kan  ha  en  miljö  som  tilltalar  de  äldre  barnen  på  ett  annat  
sätt  tycker  jag  än  vad  vi  hade  de  gångerna  när  jag  har  jobbat  med  1  till  5.  De  
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stora  fick  ta  så  mycket  hänsyn  till  de  små,  vilket  de  absolut  ska  göra  om  de  
är  i  samma  grupp  (“Agneta”,  2016-10-14).  

  
Inom  stadiediskursen  får  begrepp  som  anknytning  inte  samma  status  som  inom  
samspelsdiskursen.  Agneta,  ger  uttryck  för  detta.  “Man  ska  inte  använda  ordet  anknytning,  
men  jag  tycker  att  det  handlar  om  det”(“Agneta”,  2016-10-14).    
  
Gemensamt  för  de  samtliga  informanterna  är  att  ingen  har  någon  medvetet  speciell  
vetenskaplig  teori  som  bas  för  att  ha  en  åldersintegrerad  eller  åldershomogen  verksamhet.  Det  
är  inget  som  man  diskuterar  och  trots  att  flera  av  dem  beskriver  att  ålderssammansättningen  är  
en  fråga  som  tas  upp  då  och  då,  pratas  det  om  i  praktiska  termer.  Samtidigt  kan  jag  hitta  vissa  
likheter  i  deras  inställning  till  ålder,  lärande  och  förskola  och  dra  paralleller  med  
utvecklingspsykologi,  Vygotskijs  teorier  om  proximal  utveckling  och  Piagets  stadieteorier.  
  
5.3  Strategier  och  organisering  

Utöver  de  diskurser  som  uppstår  under  samtalet  med  pedagoger  och  förskolechefer,  kommer  
andra  faktorer  som  påverkar  förskolans  verksamhet  upp  till  ytan.  Förskolans  struktur  varierar  
i  de  olika  förskolorna  och  den  påverkas  av  olika  yttre  faktorer.  Här  följer  en  del  av  de  
resonemang  som  informanterna  för  kring  vad  de  upplever  påverkar  deras  verksamhet  och  
vilka  strategier  de  använder  för  att  nå  sina  verksamhetsmål.  Dessa  är  delvis  barnantalet  i  
grupperna  samt  verksamhet  och  läroplanen.    
  
5.3.1  Barnantalet  i  grupperna  

Samtliga  informanter  har  arbetat  inom  förskolan  i  över  femton  år.  Flera  av  dem  talar  om  
förändringen  som  har  skett  genom  åren  i  samband  med  antalet  barn  i  barngrupperna  som  har  
ökat.  Förskolechefen  Kerstin  vittnar  om  hur  förskolan  Blomman  såg  ut  i  början  av  1980-talet:  
"Vi  hade  egentligen  två  avdelningar,  men  gjorde  tre  grupper,  det  var  kanske  tolv  barn  (i  varje  
grupp).  Så  det  är  lite  skillnad."  ("Kerstin"  2016-10-14).  Kerstin  berättar  att  valet  att  ha  
åldersintegrerat  då  var  en  självklarhet  och  att  hon  upplevde  att  det  var  bra.  Hon  ställer  sig  
väldigt  kritisk  till  den  förändring  som  har  skett  med  det  ökade  barnantalet.  Detta  är  en  av  de  
faktorer  som  får  henne  att  undra  om  det  verkligen  är  bra  att  ha  åldersintegrerade  grupper.  
Förskolläraren  Sara,  som  numera  arbetar  på  en  åldershomogen  förskola,  har  en  liknande  
erfarenhet:  

  
Alltså  det  är  så  svårt  att  jämföra  eftersom  jag  har  jobbat  under  så  lång  tid,  så  
kan  jag  säga  att  när  jag  började  jobba  med  barn  1-5  då  hade  vi  bara  tolv  barn,  
och  nu  har  vi  också  tolv  barn  vi  har  ju  en  väldigt  liten  avdelning  men  det  är  ju  
för  att  vi  har  speciella  barn,  eh,  så  förut  då  när  vi  har  haft  vanliga  barngrupper  
och  vi  har  sexton  barn  där  inne  så  är  det  ju  en  jättestor  skillnad.  Eh,  ja,  man  
har  inte  samma  resurser  idag,  det  är  inte  samma,  man  har  inte  samma  
förutsättningar.  För  att  ha  1-5  med  tolv  barn  som  vi  hade  när  jag  började  
starta  det  var  ju  jättebra,  det  var  ju  hur  bra  som  helst.  ("Sara",  2016-11-18).  
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Då  både  Sara  och  Kerstin  har  en  lång  erfarenhet  av  att  ha  arbetat  på  förskolan  har  de  varit  
med  och  upplevt  den  förändring  som  har  skett  och  de  ställer  sig  båda  negativt  inför  den.  De  
menar  att  det  försvårar  deras  arbete  och  påverkar  barngruppen  negativt.  Förskolläraren  Inger  
stämmer  in  i  denna  kritik:  

  
Det  jag  känner  överlag  är  att  det  har  blivit  fruktansvärt  mycket  mer  jobbigt  
att  jobba  som  förskollärare,  att  det  är  alldeles  för  stora  barngrupper  ("Inger",  
2016-10-20).  

  
De  två  förskolecheferna  som  jag  har  intervjuat,  Gunilla,  som  arbetar  på  en  åldershomogen  
förskola  och  Kerstin  som  kommer  från  en  åldersintegrerad  förskola  ger  uttryck  för  
problematiken  kring  att  vara  styrd  av  ekonomin,  vilket  i  sin  tur  påverkar  barnantalet  i  
grupperna  på  förskolan.  Förskolechef,  Gunilla,  berättar:  
  

Ja  det  är  en  jätteskillnad,  om  du  tänker  i  barnens  relationsvärld  så  är  det  en  
jättestor  skillnad  och  som  pedagog  att  hinna  med  sexton  än  när  de  är  fjorton.  
Men  det  är  kommunen  som  bestämmer  hur  mycket  pengar  de  ger.  Som  
förskolechef  får  du  "här  är  din  penningpåse,  lös  det.”  ("Gunilla",  
2016-11-18)  

  
Förskolechef  Kerstin  berättar:    
  

Nu  får  man  pengar  och  sen  så  ska  man  betala  löner  och  betala  för  
verksamheten,  det  finns  ju  ingen  väg  att  gå  för  att  få  färre  barn.  Det  här  
förslaget,  de  här  pengarna  som  de  nu  delade  ut  under  det  här  året  det  var  ju  
alltså  trettio  tusen  per  år  för  att  man  skulle  kunna  minska  med  ett  barn  i  
barngruppen.  Egentligen  så  får  vi  då  för  ett  yngre  barn  så  får  vi  alltså  hundra,  
vad  är  det  nu,  vi  får  hundratjugosex  tusen  om  året.  Och  då  ska  man  få  trettio  
tusen  ("Kerstin",  2016-10-14).  
  

Kerstin  menar  att  det  blir  ohållbart  och  en  omöjlig  uppgift  att  lösa  för  att  det  ska  bli  
ekonomiskt  hållbart  att  ha  små  barngrupper  i  förskolan.  
  
Sex  av  sju  informanter  vittnar  om  det  stigande  antalet  barn  i  barngrupperna  och  att  det  
påverkar  deras  arbete  negativt.  Jag  har  inget  svar  på  vad  det  är  som  gör  att  förskolan  som  
oftast  inte  har  den  gruppstorleken  som  förskollärarna  rekommenderar  i  Sheridan  och  Williams'  
studie  (2016).  Men  utifrån  mina  intervjuer  och  den  samlade  empirin  förstår  jag  det  som  att  det  
handlar  om  ekonomi.  Det  ser  ut  som  att  Skolverkets  rekommendationer  inte  är  förankrade  
med  den  skolpolitik  som  förs.  Riksdagen  tog  beslutet  under  1990-talet  att  erbjuda  alla  barn  
från  1  år  ålder  med  förvärvsarbetande  eller  studerande  föräldrar  en  förskoleplats,  vilket  i  sin  
tur  har  lett  till  större  barngrupper.  Regeringens  senaste  förslag  att  dela  ut  pengar  för  att  minska  
ett  barn  i  barngruppen  står  inte  i  relation  till  vad  man  får  för  ett  inskrivet  barn  i  förskolan.  
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5.2.3  Verksamhet  och  läroplanen  

Synen  på  läroplanen  och  huruvida  man  planerar  sin  verksamhet,  i  detta  fall  samlingen,  utifrån  
läroplanen  var  individuell  och  hade  ingenting  att  göra  med  valet  av  att  arbeta  på  en  
åldersintegrerad  eller  åldershomogen  förskola.  
  
På  frågan  om  de  planerar  samlingen  utifrån  läroplanen  på  hennes  arbetsplats,  beskriver  
Therese  det  såhär:  
  

Det  är  lite  att  det  är  upp  till  varje  pedagog.  Vissa  pedagoger  har  inte  det,  utan  
de  kör  lite  mer  på  såhär  -  vad  vill  barnen  göra  idag?  Ja,  de  vill  sjunga,  ja  men  
då  tar  jag  fram  sånglådan.  Medan  andra  pedagoger  gör  att-  nu  ska  vi  ha  en  
mattesamling,  nu  ska  vi  räkna  eller  kolla  mönster  på  strumpor,  eller  sådär.  Så  
det  är  lite  upp  till  pedagogen  själv,  hur  den  vill  göra.  ("Therese",2016-11-25).    
  

Vilket  på  sätt  och  vis  summerar  en  stor  del  av  informanternas  svar,  det  vill  säga  att  hur  man  
väljer  att  tillmötesgå  läroplanen  är  något  personligt  och  beror  på  hur  man  själv  väljer  att  tolka  
sitt  uppdrag.  
  
Både  Inger  och  Sara  beskriver  läroplanen  som  något  som  de  anser  pedagoger  komplicerar  och  
gör  det  svårare  för  sig  än  vad  det  faktiskt  är  och  att  det  snarare  ger  förskolläraren  en  massa  
extra  arbete,  speciellt  med  dokumentationen.  De  menar  att  läroplanen  mer  visar  på  vad  de  
själva  upplever  att  de  faktiskt  redan  gör  i  verksamheten.  Inger  uttrycker  det  såhär:  

  
Jag  tycker  det,  jag  tycker  att  jag  är  så  gammal  och  luttrad  och  faktiskt  ganska  
skicklig  så  att  jag  tycker  att  jag  får  till  det  i  allting  och  sen  så  kan  jag  
läroplanen  på  mina  fem  fingrar.  Jag  tror  liksom  att  det  är  en  himla  skillnad  att  
komma  nyexad  eller  om  man  aldrig  har  jobbat  på  förskola  förut,  och  sen  så  
sitter  man  där  och  har  alla  sina,  eh,  ja  hur  det  ska  se  ut  till  att  känna  att  det  
här  kommer  in  i  det  här.  Man  gräver  i  sandlådan,  man  räknar  kakor,  det  
kommer  så  naturligt  i  förskolan  så  jag  tycker  nog  att  man  krånglar  till  det  
något  kolossalt  alltså.  För  jag  tycker  liksom  hela  skolan  och  förskolan  har  
blivit  som  en  stor  pappersverkstad  utav  skriverier  och  fina  ord.  Det  är  jätte  
bra  att  det  finns  en  förskoleplan,  absolut,  men  man  måste  liksom  läsa  av  den  
på  ett  mera  skickligt  sätt,  tycker  jag,  än  vad  som  görs.  Den  skapar  enormt  
mycket  mer  extraarbete  som  inte  behöver  vara  egentligen.  ("Inger",  
2016-11-18).  

  
Kan  detta  vara  ett  uttryck  för  den  självöverskattningen  som  Britta  Olofsson  beskriver  kan  
uppstå  ur  att  förskolläraryrket  stärker  sin  status  sedan  läroplanen  kom?  Olofsson  menar  att  det  
finns  forskning  som  visar  på  att  det  vardagliga  arbetet  på  förskolan  inte  påverkas  avsevärt  av  
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läroplanen,  utan  att  pedagoger  i  stor  utsträckning  styrs  av  tradition,  utbildning  och  ekonomi  
(Olofsson  2010,  s.10).  
    
Inger  och  Sara  uttrycker  en  viss  frustration  kring  arbetet  med  läroplanen,  framförallt  
dokumentationen  är  problematisk  och  de  menar  att  den  tar  tid  de  skulle  kunna  lägga  på  
barnen.  Frågan  är  om  de  inte  har  hittat  en  fungerande  strategi  för  dokumentationen  och  blir  så  
överväldigade  att  de  inte  ser  läroplanen  som  ett  verktyg  för  att  planera  och  utföra  
verksamheten  i  förskolan.  
  
Det  jag  kan  avläsa  från  mina  intervjuer  är  att  hur  man  förhåller  sig  till  att  planera  sin  
verksamhet  (i  detta  fall  samlingen)  och  arbeta  med  läroplanen  är  individuellt.  En  del  upplever  
att  de  gör  sina  aktiviteter  och  i  efterhand  kan  se  att  många  aspekter  ur  läroplanen  är  
integrerade  i  deras  arbetssätt.  Andra  menar  att  de  planerar  verksamheten  med  läroplanen  som  
verktyg.  Pramling  Samuelsson  och  Sheridan  skriver  att  läroplanen  är  utformad  på  ett  sätt  som  
ger  utrymme  för  pedagogens  tolkning  och  ställningstagande  (Pramling  Samuelsson  &  
Sheridan  2006,  s.21).  Besitter  alla  pedagoger  de  pedagogiska  redskap  för  att  arbeta  enligt  
läroplanens  intentioner?  Frågan  är  hur  mycket  det  skiljer  sig  åt  i  de  olika  verksamheterna  
beroende  på  hur  pedagogen  väljer  att  tolka  sitt  uppdrag?  
  
6.  Diskussion  och  slutsats  
Samtliga  informanter  arbetar  efter  sin  övertygelse  att  de  arbetar  i  en  gruppkonstellation  som  
enligt  dem  är  den  bästa  för  barnen.  Jag  förstår  det  som  att  det  är  i  enlighet  med  deras  barnsyn.  
Visserligen  ser  de  vissa  svårigheter  i  sin  verksamhet.  Till  exempel  menar  informanterna  som  
arbetar  i  åldersintegrerade  grupper  att  det  kan  vara  skört,  framförallt  om  någon  av  
pedagogerna  är  frånvarande,  men  de  står  ändå  fast  vid  att  deras  gruppkonstellation  är  den  
rätta.  I  de  åldersintegrerade  grupperna  ser  de  en  stor  fördel  i  att  barnen  blir  empatiska  när  de  
får  umgås  med  barn  i  andra  åldrar  än  sin  egna.  De  menar  också  att  det  skapas  en  större  
trygghet  när  barnen  inte  behöver  flytta  runt  mellan  olika  avdelningar  och  att  de  kan  knyta  an  
till  pedagogerna  som  de  upplever  som  positivt.  
  
I  de  åldershomogena  grupperna  är  det  några  informanter  som  tacklas  kring  frågan  hur  de  ska  
skapa  trygghet  för  barnen  som  flyttar  från  yngrebarnsavdelningen  till  storbarnsavdelningen  
och  att  det  inte  ska  uppleva  som  kaotiskt  för  barnen.  Medan  andra  informanter  har  hittat  
strategier  som  fungerar  för  dem  och  för  att  flytten  ska  fungera  på  ett  positivt  sätt  för  barnen.  
  
I  de  olika  gruppkonstellationerna  skapas  olika  diskurser,  framförallt  de  två  som  jag  har  valt  att  
lyfta  i  min  studie,  samspelsdiskursen  och  stadiediskursen.  De  båda  fälten  argumenterar  och  
finner  språkliga  argument  som  ger  stöd  åt  deras  hållning  och  verklighet.  Samspelsdiskursen  
som  framförallt  bygger  på  det  kollegiala  lärande,  empati,  anknytning  och  barns  sociala  
samspel.  Detta  relaterar  jag  till  Lev  Vygotskij  (1896-1934)  som,  enligt  Hwang  och  Nilsson,  
betonade  barnets  utveckling  i  samband  med  det  sociala  och  kulturella  sammanhanget.  Ett  barn  
som  aktivt  bygger  sin  kunskap  om  världen  utifrån  sina  erfarenheter  (Hwang  &  Nilsson  2003,  
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s.  66).  Och  stadiediskursen  som  i  stora  drag  bygger  på  lärande,  lärandemiljö  och  verksamhet  
anpassad  efter  ålder.  Den  diskurs  jag  har  valt  att  benämna  stadiediskursen  kopplar  jag  till  Jean  
Piagets  (1896-1980)  stadieteorier.  Hwang  och  Nilsson  beskriver  hur  Piaget  delade  upp  barns  
kognitiva  utveckling  i  fyra  huvudstadier,  som  var  åldersrelaterade  och  visade  på  att  tänkandet  
i  de  olika  faserna  skiljer  sig  från  varandra  (ibid.  s.62).  
  
Jag  kopplar  dessa  diskurser  till  det  socialkonstruktionistiska  antagandet  att  de  processer  av  
identifiering  och  kategorisering  som  är  sammankopplade  till  social  identitet  är  historiska  och  
socialt  specifika  (Winther  Jorgensen  &  Phillips  2000,  s.103).  Det  vill  säga  att  informanternas  
utsagor  är  sammankopplade  med  det  historiska  och  sociala  sammanhang  de  befinner  sig  i,  de  
är  socialt  konstruerade,  vilket  i  sin  tur  får  sociala  konsekvenser.  I  detta  fall  är  konsekvensen  
hur  man  väljer  att  organisera  barngrupperna  på  förskolan  för  att  skapa  de  bästa  möjliga  
förutsättningarna  för  lärande  och  utveckling  för  barnen  och  i  förlängningen  barnsynen.  
Människans  kunskap  om  världen  kan  inte  ses  som  en  objektiv  sanning,  utan  är  en  produkt  av  
hur  vi  kategoriserar  och  organiserar  världen.  I  detta  fall  har  vi  två  kategorier,  
samspelsdiskursen  och  stadiediskursen,  som  utmärker  sig  hos  informanterna.  Inom  de  
intervjuade  åldershomogena  grupper  har  stadiediskursen  mer  legitimitet,  och  
samspelsdiskursen  inom  de  åldersintegrerade  grupper  en  starkare  status.  Samtidigt  finns  de  
båda  diskurserna  i  de  båda  typerna  av  grupper  och  kan  gå  växelvis  in  i  varandra.     
  
I  de  verksamheter  som  jag  har  besökt  och  fått  intervjua  pedagoger  och  förskolechefer,  tampas  
informanterna  med  de  yttre  omständigheter  som  påverkar  deras  arbete.  Barngrupperna  är  
stora,  vilket  påverkar  verksamheten  på  otaliga  sätt,  oftast  som  informanterna  vittnar  om,  
negativt.  Beslutet  om  hur  gruppkonstellationerna  ska  se  ut  på  förskolan  blir  en  till  stor  del  
ekonomisk  fråga,  sällan  en  uttalad  pedagogisk.  Det  finns  forskning  som  visar  på  de  negativa  
effekterna  av  att  ha  stora  barngrupper  och  tydliga  direktiv  från  Skolverket  med  
rekommendationer  om  antal  barn  i  gruppen.  Men  det  är  inte  förankrat  i  den  politik  som  förs.  
  
Den  vanligaste  strategin  som  pedagogerna  använder  för  att  strukturera  upp  sin  verksamhet  är  
att  dela  upp  barnen  i  mindre  grupper.  Gemensamt  för  de  olika  grupperna,  åldershomogena  och  
åldersintegrerade,  är  att  de  i  de  flesta  fall  delar  upp  barnen  enligt  ålder.  Detta,  för  att  kunna  
tillgodose  barnens  olika  behov  och  intressen  som  skiljer  sig  åt  i  de  olika  utvecklingsfaserna.  
Detta  indikerar  att  stadiediskursen  befästs  hos  förskollärare  och  förskolechefer  i  både  
åldershomogena  och  åldersintegrerade  grupper  (Gustavsson  2000,  s.102).  
  
Pedagogernas  förhållningssätt  till  läroplanen  är  individuell  och  huruvida  läroplanen  påverkar  
pedagogernas  planering  av  verksamhet  är  individuell.  Vilket  också  har  att  göra  med  
läroplanens  utformning  som  ger  mycket  utrymme  för  den  individuella  tolkningen.  
    
7.  Metodreflektion  

När  jag  valde  metod  av  intervju,  valde  jag  mellan  att  anteckna  och  att  göra  en  ljudinspelning  
och  valet  blev  det  senare.  Jag  insåg  först  efteråt  att  det  hade  hjälpt  mig  att  även  anteckna  
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under  intervjuns  gång.  Det  dök  ofta  upp  följdfrågor  samtidigt  som  informanten  svarade,  som  
jag  sedan  glömde  bort.  Patel  och  Davidson  skriver  att  det  krävs  övning  för  att  lyckas  föra  
anteckningar  under  intervjuns  gång  (Patel  och  Davidson  2003,  s.83).  Min  erfarenhet  säger  att  
det  även  krävs  övning  för  att  utföra  en  lyckad  intervju.  
  
I  mitt  försök  att  utföra  en  väldigt  öppen  dialog  med  informanterna  utformade  jag  en  kort  
intervjuguide.  Men  det  blev  problematiskt  för  intervjuerna  gick  sällan  riktigt  så  på  djupet  som  
jag  hade  hoppats  på,  det  saknades  delvis  fler  följdfrågor  om  deras  syn  och  förhållande  till  
läroplanen  och  fler  frågor  om  samlingen  för  att  verkligen  få  den  kvalitativa  aspekten  som  jag  
var  ute  efter.  Detta  resulterar  i  att  intervjuerna  mest  snuddar  lite  ytligt  på  ämnena.  
  
Då  vi  hade  en  del  ramar  att  förhålla  oss  till  i  planeringen  av  våra  uppsatser  anser  jag  att  antalet  
intervjuer  var  för  stort.    
  
Jag  ser  en  viss  problematik  kring  vinklingen  av  samlingen  och  läroplanen  i  studien  då  dessa  är  
två  komplexa  ämnen  i  sig.  Till  exempel  är  samlingen  en  aktivitet  som  kan  se  ut  på  så  många  
olika  sätt.  Jag  fick  även  intrycket  av  att  informanterna  inte  hade  ett  så  stort  intresse  kring  att  
samtala  om  samlingen.  Britta  Olofsson  skriver  i  sin  bok   Meningsfull  samling  i  förskolan   att  
samlingen  är  ett  ämne  som  inte  tar  så  stor  plats  inom  forskning  eller  den  pedagogiska  
diskussionen,  samtidigt  som  samlingen  är  i  allra  högsta  grad  en  aktivitet  som  utförs  i  
förskoleverksamheten  (Olofsson  2010,  s.10).  Frågan  är  om  informanterna  inte  ville  prata  om  
samlingen,  eller  om  andra  frågor  hade  hjälpt  för  att  fördjupa  diskussionen.  En  möjlig  ingång  
till  ämnet  skulle  vara  att  välja  en  daglig  aktivitet  som  alla  gör  på  förskolan,  till  exempel  
måltiden  lunch,  eller  påklädning  inför  utomhusaktivitet.    
  

  

7.1  Vidare  forskning  

Om  det  hade  varit  möjligt  att  få  arbeta  med  studien  under  en  längre  period  och  kunna  utvidga  
studiens  storlek  hade  jag  även  valt  att  använda  mig  av  andra  arbetssätt.  Bland  annat  
observationer  av  samlingar  på  de  olika  förskolor  där  intervjuerna  ska  ske,  för  att  få  ännu  ett  
perspektiv  av  hur  samlingen  ser  ut  rent  konkret.  Det  vore  även  väldigt  intressant  att  utföra  
intervjuer  med  barn  för  att  få  in  barnperspektivet.  Men  det  är  givetvis  svårt  att  intervjua  de  
allra  yngsta  barnen  och  man  skulle  behöva  koncentrera  sig  på  de  äldre  åldrarna  och  då  skulle  
studien  bli  en  annan.  
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Bilaga  1  
Informationsbrev  
  

Stockholm  2016-11-16  
  
Hej  förskolechef/förskollärare  på  förskolan  XXX!  
  
Jag  är  student  på  det  erfarenhetsbaserade  förskollärarprogrammet  vid  Södertörns  högskola.  
Denna  sista  termin  på  utbildningen  skriver  jag  ett  examensarbete  som  omfattar  en  mindre  
undersökning  som  är  relevant  för  förskolans  praktik  och  mitt  kommande  yrke  som  
förskollärare.  Studien  kommer  att  handla  om  åldershomogena  och  åldersintegrerade  
barngrupper  i  förskolan  och  hur  man  väljer  att  arbeta  med  samlingen  i  de  olika  
gruppkonstellationerna.  
  
För  att  samla  in  material  till  studien  skulle  jag  gärna  vilja  besöka  er  verksamhet  den  XX  
november,  kl  XX  för  en  intervju.  
  
Genomförandet  av  uppsatsen  är  reglerat  av  etiska  riktlinjer  som  rör  tystnadsplikt  och  
anonymisering.  Detta  betyder  att  personalens  och  förskolans  identitet  inte  får  avslöjas.  Det  
insamlade  materialet  avidentifieras  och  inga  register  med  personuppgifter  kommer  att  
upprättas.  Materialet  kommer  inte  att  användas  i  något  annat  sammanhang  utan  bara  i  det  
egna  analysarbetet.  Den  färdiga  uppsatsen  kommer  sedan  att  publiceras  digitalt  genom  
publikationsdatabasen  DiVA.  
  
All  medverkan  i  studien  är  frivilligt  och  kan  avbrytas  när  som  helst,  även  efter  att  
materialinsamlingen  har  påbörjats.  
  
Kontakta  gärna  mig  eller  min  handledare  för  ytterligare  information!  
  
  
Vänliga  hälsningar,  
Gabriela  Castañeda  
  
  
Gabriela  Castañeda  
07X-XXXXXXX  
mailadress:  XXX  
  
Janne  Kontio  
Södertörns  högskola  
mailadress:  XXX  
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Bilaga  2  
Intervjuguide  
  
Intervju  förskolechef  &  förskollärare  (på  åldersintegrerad  förskola  eller  åldershomogen  
förskola)  
  
-  Namn  
-  Hur  länge  har  du  jobbat  som  förskolechef/förskollärare?  
-  Hur  länge  har  du  jobbat  på  den  här  förskolan?  
-  Vad  har  du  för  utbildningsbakgrund?  
-  Hur  många  avdelningar  har  förskolan?  -  Hur  många  barn  har  varje  avdelning?  
-  Ni  har  åldersintegrerade/åldershomogena  avdelningar  på  denna  förskola.  Vilka  motiv  ligger  
bakom  det  beslutet?  
eventuell  följdfråga-  Finns  det  någon  specifik  vetenskaplig  teori  som  stödjer  beslutet  att  ha  
åldersintegrerade/åldershomogena  avdelningar?  
-  Vad  upplever  du  att  det  finns  för  fördelar  med  åldersintegrerade/åldershomogena  
avdelningar?  
-  Vad  upplever  du  att  det  finns  för  nackdelar  med  åldersintegrerade/åldershomogena  
avdelningar?  
-  Använder  ni  er  av  samling  som  en  del  av  den  pedagogiska  verksamheten?  
-  Har  ni  samling  med  alla  barnen  på  avdelningen  samtidigt?  
-  Upplever  du  att  det  går  att  planera  en  samling  som  är  givande  för  alla  åldersgrupperna,  dvs  
en  samling  som  blir  begriplig  och  utvecklande  för  barn  i  yngre  åldrarna  och  samtidigt  givande  
och  utvecklande  för  barnen  i  äldre  åldrarna?  
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