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Abstrakt 
!
Syftet med denna studie var att beskriva pedagogers uppfattningar om de yngsta barnens 
lärande inom olika ålderssammansättningar i förskolan. Från två olika förskolor intervjuades 
sammanlagt fyra pedagoger som särskilt arbetar med de yngsta barnen. Resultatet visade att 
såväl barngruppen som miljön är aktiva delar i barnens lärande eftersom barn lär genom att 
interagera med varandra och miljön. Detta framhålls även inom socialkonstruktionismen som 
utgör studiens teoretiska utgångspunkt. En slutsats som dras är att viktiga delar i pedagogers 
uppdrag handlar om miljöns utformning samt vilka möjligheter barnen ges att mötas och 
interagera dels med varandra, men också med de vuxna i förskolan. Miljön som en del i de 
yngsta barnens lärande tog sig uttryck på olika sätt i relation till åldershomogena respektive 
åldersheterogena barngrupper. I resultatet framkom också att arbete i åldershomogena projekt-
grupper är positivt för barnens lärande oavsett om förskolan i sig är homogent eller heterogent 
ålderssammansatt. !
Nyckelord: barn, förskola, lärande, miljö, samlärande  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1. Inledning 
!
Under min förskollärarutbildning har jag kommit i kontakt med olika ålderssammansättningar 
i den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Min första och tredje VFU genomförde jag i 
åldersheterogena barngrupper med 1-5 åringar medan min sista VFU var förlagd till en ålders-
homogen barngrupp med 1-3 åringar. Det var under denna period som jag började intressera 
mig för olika ålderssammansättningar i förskolan samt hur dessa kan tänkas påverka barnen. 
Inför perioden kände jag att det skulle bli spännande att få vara med de yngsta barnen och för 
första gången göra mina uppgifter med dem. Likväl fann jag mig själv att enbart ta med tre-
åringar i mitt arbete. Denna osäkerhet i arbetet med de yngsta barnens lärande utgör en central 
del i varför jag finner detta område viktigt att studera. Min osäkerhet har vidare gett upphov 
till ett intresse att ta reda på hur verksamma pedagoger uppfattar de yngsta barnens lärande 
inom olika ålderssammansättningar i förskolan. Enligt Jonsson (2011) är lärares beskrivningar 
av verksamheten i förskolan intressanta eftersom de kan påverka hur det praktiska arbetet 
utformas. Genom att beskriva pedagogers uppfattningar kring detta område är min förhopp-
ning att denna studie ska utveckla kunskap om de yngsta barnens lärande som kan komma till 
användning i mitt kommande yrke som förskollärare. Engdahl (2011) framhåller att tidigare 
forskning om förskolebarn oftast har riktat in sig på 3-6 åringar och efterfrågar mer forskning 
som kan öka kunskapen om de yngsta barnen. Johansson (2005) menar att det är på tiden att 
det pedagogiska arbetet med de yngsta omvärderas, eftersom det är så grundläggande för 
deras fortsatta lärande. I enlighet med Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska 
förskolan lägga grunden för ett livslångt lärande samt stimulera och utmana varje barns 
lärande och utveckling. !
2. Syfte 
!
Syftet med denna studie är att beskriva pedagogers uppfattningar om de yngsta barnens 
lärande inom olika ålderssammansättningar i förskolan. !
Pedagoger avser i denna studie förskollärare och barnskötare som är verksamma i förskolan. 
Jag har valt att använda mig av begreppet pedagoger för att inte göra skillnad på förskollärare 
och barnskötare. De yngsta barnen åsyftar i studien barn som är 1-2 år och de ålderssamman-
sättningar som berörs i studien är dels en åldershomogen, vilket avser en barngrupp med 1-2 
åringar, dels en åldersheterogen, vilket avser en barngrupp med 1-5 åringar.  

!1



2.1 Frågeställningar 
• Hur påverkas de yngsta barnens lärande i en åldershomogen barngrupp? 
• Hur påverkas de yngsta barnens lärande i en åldersheterogen barngrupp? !

3. Bakgrund 
!
I bakgrunden redogörs för tidigare forskning samt de teoretiska utgångspunkter som ligger till 
grund för denna studie. Inledningsvis beskrivs lärande utifrån de styrdokument som gäller för 
förskolan samt hur ålderssammansättningen har skiftat inom svenska förskolor genom åren. !
3.1 Styrdokument 
Förskolan styrs av Lpfö 98 (Skolverket, 2011) som anger mål och riktlinjer för verksamheten. 
I läroplanen ges barnens utveckling och lärande utrymme i ett eget kapitel, vilket inleds med 
följande citat: !

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran 
och lärande bildar en helhet. Verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och 
utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och 
inbjudande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet 
samt ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, 
kunskaper och färdigheter. !
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin 
omvärld. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans 
verksamhet. Den ska utgå ifrån barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. 
Flödet av barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet. 
(Skolverket, 2011, s. 9) !

Skolverkets allmänna råd med kommentarer för förskolan (Skolverket, 2013) utgår från 
prioriterade områden som identifierats av Skolverket som viktiga att ge vägledning och stöd i. 
Ett av områdena utgörs av barngruppens och miljöns betydelse i det pedagogiska arbetet. Där 
fastslås att arbetslaget återkommande bör föra en dialog om förutsättningarna för och 
planeringen av såväl arbetet i barngruppen som förskolans miljö utifrån att såväl barngruppen 
som miljön i sig är aktiva delar i varje barns utveckling och lärande. Lpfö 98 (Skolverket, 
2011) framhåller att barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utvecklingen och 
lärandet. Förskolans uppdrag innefattar ett lärande som ska baseras såväl på samspel mellan 
vuxna och barn som på att barn lär av varandra. Enligt de allmänna råden (Skolverket, 2013) 
är det därför viktigt att arbetslaget har en dialog om förutsättningarna för och planeringen av 
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hur verksamheten ska bedrivas, där barngruppen i sig är en aktiv del i barnens utveckling och 
lärande. Det handlar om att planera och organisera verksamheten utifrån barnens perspektiv. I 
Skollagen (2010:800) understryks att barnets bästa ska vara utgångspunkt för utbildningen. !
I de allmänna råden (Skolverket, 2013) beskrivs barnens utveckling som interaktiv och 
relationell, vilket innebär att lärandet och utvecklingen sker i ett socialt samspel med andra 
barn och vuxna i omgivningen och i förskolans miljö. Vidare framhåller Skolverkets allmänna 
råd att miljöns utformning har betydelse för vilken utveckling som möjliggörs. De under-
stryker att förskolan inte är en statisk miljö. Alla som vistas i förskolans miljö är och ska vara 
medskapare av den. Barngruppen förändras hela tiden, vilket innebär att även miljön behöver 
förändras och anpassas allt eftersom nya behov uppstår bland barnen. Den utvärdering av 
förskolans kvalitet som enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska utföras handlar om att få 
kunskap om hur verksamheten kan utvecklas så att bästa möjliga förutsättningar ges för varje 
barns lärande och utveckling. !
Lpfö 98 (Skolverket, 2011) belyser miljön ur olika aspekter, men benämner inte barngruppers 
ålderssammansättningar. I skollagen tas emellertid barngrupperna och miljön upp i paragraf 8 
under förskolans allmänna bestämmelser där det fastslås att ”huvudmannen ska se till att 
barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds 
en god miljö” (Skollagen, 2010:800, kap. 8). Hur barngrupperna sätts samman verkar med 
andra ord styras på huvudmannanivå, men något som förskolan ska erbjuda barnen i förhåll-
ande till deras ålder är enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) en väl avvägd dagsrytm och miljö. 
Engdahl (2007) pekar på att det i förskolans styrdokument inte finns någon markering med 
anledning av ålder som skiljer uppdraget för ettåringar från uppdraget för de äldre barnen. 
Hon belyser därvid att alla barn börjar i förskolan med samma rättigheter och möjligheter 
oavsett ålder. !
3.2 Ålderssammansättningar 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att barns ålder ofta förknippas 
med kunskaper. De belyser att många studier pekar på att det ofta är de äldre barnen som 
förväntas besitta kunskaper och som ska hjälpa de yngre barnen. Detta synsätt har kommit att 
påverka hur lärandet har organiserats i förskolan. Sundell (1995) framhåller att ålders-
sammansättningen inom de svenska förskolorna har skiftat genom åren. Under 1800- och 
början av 1900-talet fanns det barnkrubbor som var öppna för barn från ett till sju år. Mer 
åldershomogent sammansatta barngrupper började införas under 1920- och 1930-talen. Dessa 
var grupper med barn som var upp till 1,5 år, barn från 1-3 år, barn som var 3-5 år och barn 
från 5-7 år. Sundell förklarar att tanken bakom dessa åldersindelade grupper var att maximalt 
tillgodose varje barns utvecklingsnivå.  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År 1972 presenterade Barnstugeutredningen sina rekommendationer för två typer av barn-
grupper, nämligen småbarnsgrupp för barn under tre år och syskongrupp för barn från tre till 
sju år (Sundell, 1995). Därmed menar Sundell att ett viktigt steg togs mot en ökad ålders-
spridning i barngrupperna. Att barn under tre år skulle särskiljas från de äldre barnen berodde 
bland annat på att yngre barn antogs behöva speciellt lekmaterial samt att de krävde färre och 
mer varaktiga kontakter, men större personaltäthet. !
Vidare förklarar Sundell (1995) att förslag om att ytterligare öka åldersspridningen sedan kom 
i och med familjestödsutredningen år 1981. Den typ av barngrupp som rekommenderades då 
var åldersblandad grupp, vilken sedan kom att kallas utvidgad syskongrupp, där alla barn 
blandas oavsett ålder. I en utvidgad syskongrupp kan barnen alltså vara från ett till sju år. 
Familjestödsutredningen framhöll att även yngre barn kunde samspela socialt, vilket med-
förde att det inte fanns någon anledning att särskilja de yngre barnen från de äldre. Engdahl 
(2011) belyser också familjestödsutredningen och beskriver att den syftade till att utreda de 
pedagogiska förutsättningarna för de yngsta barnen i förskolan. Resultaten från utredningen 
var att de yngsta barnen kan gynnas av nära relationer med förskolepersonal och att de bildar 
sociala kontakter med varandra och tycker om att spendera tid tillsammans i förskolan. !
Sundell (1995) framhåller att en fördel med den utvidgade syskongruppen är att det gynnar 
barns inlärning och sociala utveckling, bland annat genom att de yngre barnen kan lära av de 
äldre. För att bedriva vuxenledd pedagogisk verksamhet i dessa barngrupper med stor 
åldersspridning föreslog utredningen tvärgrupper med jämnåriga barn, vilket innebär att all 
verksamhet inte bedrivs i åldersblandad form då barnen under vissa tider även vistas i ålders-
homogent sammansatta grupper. Williams et al. (2000) menar att man inte bör låsa sig vid att 
enbart arbeta antingen med åldersblandade eller åldershomogena grupper. Istället kan man 
skapa olika gruppkonstellationer beroende av det innehåll som man arbetar med. Samarbete 
och lärande mellan barn i olika åldrar anser de dock ska ske inom alla innehållsområden. De 
menar att barn måste få upptäcka att det är naturligt att man har kommit olika långt inom ett 
och samma område, att man kan olika saker eller har olika åsikter. Detta menar de är viktigt, 
inte bara för lärandet, utan också när det gäller barns fostran till demokratiska medmänniskor. 
Förskolan vilar på demokratins grund, vilket framgår i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) där man 
menar att barnen ska utveckla förståelse för de demokratiska värderingar som präglar vårt 
samhälle och att de efterhand ska kunna omfatta dessa. !
3.3 Forskning om de yngsta barnens lärande 
I enlighet med Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska förskolan främja varje barns utveckling och 
lärande samt en livslång lust att lära. Detta förutsätter en aktiv diskussion inom varje arbetslag 
om vad begreppen kunskap och lärande innebär. Persson (2008) framhåller att idag deltar i 
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stort sett alla yngre barn i Sverige i förskolan och därmed beskriver han förskolan som en av 
de viktigaste sociala arenorna för barnens lärande. Persson uttrycker att vi vet förvånansvärt 
lite om vad barn lär sig i förskolan och vilka villkor som är viktiga för lärandet, detta trots de 
stora resurser som satsas på förskolan. !
Engdahl (2007) belyser att ettåringar i småbarnsavdelningar i svenska kommunala förskolor 
befinner sig i en helt unik verksamhet i internationell jämförelse. Verksamheten lyder under 
skollagen och regleras av en läroplan som är nationellt fastställd. Kvalitetsmässigt regleras 
den av Skolverkets allmänna råd samt kommunala planer och resurstilldelningar. Verksamhet-
en leds av förskollärare som är högskoleutbildade. Engdahl framhåller att månadskostnaden 
för föräldrarna täcks upp av det barnbidrag som de får varje månad och konstaterar, utifrån 
internationella kartläggningar, att motsvarande satsningar eller kvalitetsgarantier för förskol-
ans ettåringar inte finns i något annat land. !
Johansson (2005) har undersökt den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i för-
skolan. Hennes syfte var att, mot bakgrund av vissa aspekter av läroplanen, ge en bild av det 
pedagogiska arbetet med de yngre barnen genom att studera pedagogers förhållningssätt, 
verksamhetens organisation och innehåll samt att följa barnens erfarenheter. Studien visar att 
den pedagogiska verksamheten för de yngsta barnen i förskolan inte låter sig förklaras eller 
beskrivas på ett enkelt sätt. Istället framhåller hon att det är ”en rik flora av perspektiv, 
dimensioner och dilemman som framträder i det oupplösliga spänningsfältet mellan det 
pedagogiska uppdraget, verksamhetens villkor och de processer och möten mellan barn och 
vuxna som utgör verksamheten” (Johansson, 2005, s. 223). !
Jonssons (2011) studie syftar till att utveckla kunskap om hur lärare i förskolan beskriver och 
uppfattar verksamhetens läroplan. Särskilt fokus lägger hon på förskollärarnas beskrivning av 
läroplanens arbetsformer och innehåll samt på vad som karakteriserar verksamheten för de 
yngsta barnen. Sammanfattningsvis visar resultaten att läraruppdraget ter sig som unikt på så 
sätt att lärarnas arbete med de yngsta barnens utveckling och lärande i huvudsak tolkas ske 
här och nu och i mindre utsträckning utifrån en planerad verksamhet. Denna slutsats samman-
fattar Jonsson i begreppet nuets didaktik. Lärande utifrån nuets didaktik kräver en medveten-
het hos lärare om barnets erfarenheter samt uppmärksamhet på vad stunden rymmer för möj-
ligheter att medvetandegöra dessa och koppla samman dem med nya insikter och upptäckter. 
Studien visar också att personlighetsutveckling och social anpassning anses av lärarna vara 
det ojämförbart väsentligaste syftet med de yngsta barnens utveckling och lärande. !
Engdahl (2007) fann i sin studie att barn i förskolan uppmärksammar och samspelar med 
varandra. För henne blev det tydligt vilken glädje barnen har av varandra redan från ett-
årsåldern. I studien fann hon exempel på tillhörighet och vänskap bland ettåringarna, men inte 
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på utanförskap. Det övergripande syftet i Engdahls studie var att lyfta fram barnens egna 
perspektiv med hjälp av beskrivningar av ettåringars vardag och lek på en småbarnsavdelning. 
I resultatet framkommer att barnen i första hand väljer varandra och att det bland ettåringar 
finns begynnande vänskapsband. De vänder sig också till vuxna, men inte lika ofta. Då 
handlar det dels om att få bekräftelse eller stöd, dels om att bjuda in de vuxna i leken. Vidare 
drar Engdahl slutsatsen att miljön har stor betydelse. Resultaten visar att ettåringarna leker 
mycket tillsammans i gemensamma lekar eller med liknande lekar i samma rum. De vandrar 
också omkring på avdelningen, vilket innebär att de parallellt med en pågående lek kan bli 
inspirerade av något eller någon annan och ägna sig åt det en stund. Engdahl menar att 
barnens vandringar ofta leder dem tillbaka till det som de lämnat och att leken då kan åter-
upptas eller börja om på nytt. Detta beteende har tidigare betraktats som ett uttryck för barns 
begränsade koncentrationsförmåga, men denna studie har fått Engdahl att fundera över om det 
snarare kanske rör sig om ett genuint socialt engagemang hos barnen. !
Resultaten i Engdahls (2011) studie, där fokus låg på hur yngre barn interagerar med varandra 
i förskolan, visar att barn under sitt andra levnadsår kan ses som sociala personer. I förskolan 
uppmärksammar och intresserar de sig för varandra, bland annat i leken. Enligt Lpfö 98 
(Skolverket, 2011) är leken viktig för barns lärande och utveckling. Där framhålls att ett 
medvetet bruk av leken ska prägla förskolans verksamhet för att främja varje barns lärande 
och utveckling. Engdahls (2011) övergripande syfte med studien var att undersöka interaktion, 
kommunikation och skapande av vänskap mellan de yngre barnen i lekstunder då de hade 
möjligheter att ta egna initiativ. Resultaten visar att de yngsta barnen bygger vänskap och 
uppmärksammar varandra som individer. Deras interaktion och skapande av vänskap bygger 
till stor del på icke-verbal kommunikation i form av koordinerade rörelser och smittande 
leenden, vilket Engdahl tolkar som intentionellt agerande. !
I Johanssons (2005) studie är det mindre vanligt att pedagogerna betonar att barn lär av 
varandra. När det nämns menar man att det i första hand är de äldre barnen som lär de yngre, 
att de kan fungera som förebilder och lära dem att leka. Lärande tycks då främst handla om att 
yngre barn ser och imiterar de äldre barnen. Ett dilemma för pedagogerna i Johanssons studie 
framgår i deras ambitioner att möta varje barn individuellt. Verksamheten i förskolan bygger 
på det kollektiva och går ut på att barn och vuxna är tillsammans och leker, lär och upptäcker 
saker. Samtidigt kommer vi enligt Johansson inte ifrån att lärande också är individuellt i den 
mening att varje enskilt barn har att göra kunskapen till sin egen. I Lpfö 98 (Skolverket, 2011) 
framhålls det att lärande ska baseras på samspel mellan barn och vuxna samt att barnen lär av 
varandra. Johansson (2005) menar att det individuella och det kollektiva förutsätter varandra i 
lärandet, men att detta inte alltid tycks vara synligt för pedagogerna i hennes undersökning. 
Barnens betydelse för varandras lärande lyfts fram i liten grad och betydelsen av att barn har 
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olika sätt att se och förstå framhålls knappast alls. Johansson anser att detta är viktigt att ta 
fasta på i barnens lärande. !
Williams et al. (2000) framhåller att yngre barn lär genom att titta och imitera innan de har 
hunnit utveckla ett verbalt språk. De belyser att de yngsta barnen i en stund kan härma något, 
för att flera timmar senare upprepa samma handling även om de befinner sig i en annan miljö. 
Iakttagelse och imitation utgör några av de väsentligaste sätten på vilka de yngsta barnen lär 
innan den språkliga utvecklingen sätter fart. Engdahl (2011) fann också imitation bland de 
yngsta barnen i sin studie. !
Syftet med Williams (2001) studie var att undersöka vad barnen lär av varandra i förskolan. 
Resultaten visar att vardagsaktiviteter hör ihop med rutiner, vilka ses som viktiga då barn lär 
spontant av varandra. Måltider, samlingar och lek är återkommande aktiviteter som bidrar till 
att barnen lär sig saker av varandra. Williams drar slutsatsen att återkommande rutiner i för-
skolan innebär både fördelar och nackdelar. Fördelarna består i att barnen blir deltagare i den 
kultur som de skapar tillsammans i förskolan, men eftersom det finns en risk för att såväl barn 
som vuxna fastnar i invanda rutiner kan det begränsa spontana aktiviteter där barnen lär av 
varandra. Dessutom framhåller Williams att vissa barn kan uppfattas som besvärliga om de 
inte tillägnar sig regler och beteenden som gäller i olika fasta rutiner. Därmed har lärare i för-
skolan en viktig roll i barnens samlärande. Williams menar att vi måste vara medvetna om hur 
och vilka kunskaper barn lär av varandra. Genom att observera barnens samlärande i praktik-
en menar hon att vi kan ifrågasätta vissa av verksamhetens återkommande rutiner, vilka man 
kanske uppfattar som självklara. !
I sin studie fann Jonsson (2011) att alla lärare angav självkänsla och självförtroende som en 
viktig grund att arbeta med hos de yngsta barnen. Det framkom att självkänsla och förmåga 
att våga startar i trygghet med sig själv och sina kamrater, de vuxna och rutinerna i förskolan. 
I Jonssons material framträdde ett möjlighetsperspektiv för förskolans yngsta och att allt inne-
håll i förskolan ansågs av lärarna vara betydelsefullt att lära. Vidare ansågs upprepningar vara 
lustfyllt och ha stor betydelse för de yngsta i deras utveckling och lärande. Jonsson pekar 
också på att det i resultaten synliggörs att omsorg om barnet går före och ibland parallellt med 
vikten av att lära sig. Å ena sidan fann hon en strävan att vara nära kompetenta barns 
perspektiv, men samtidigt uttryckte lärarna att de yngsta barnen är små och behöver skyddas. 
Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska verksamheten i förskolan emellertid utgå från en hel-
hetssyn på barn och deras behov, och utformas så att utveckling, lärande och omsorg bildar en 
helhet.  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3.4 Reggio Emilia 
Persson (2008) beskriver två pedagogiska riktningar som han uppfattar som dominerande i 
den pedagogiska debatten i förskolan, nämligen den utvecklingspedagogiska inriktningen och 
den Reggio Emilia-inspirerade. Eidevald (2013) framhåller att denna uppdelning bör ses som 
grovt förenklad och samtidigt lite missvisande eftersom det är svårt, eller i hans mening 
omöjligt, att definiera vad som är Reggio Emilia-inspiration. Han menar att denna inriktning 
har betytt väldigt olika saker och inspirerats av flera olika teorier samtidigt som utvecklings-
pedagogiken är en sammanhållen teori. Vidare trycker Eidevald på att det alltid är riskfyllt att 
göra en uppdelning eftersom det finns delar i de olika inriktningarna som förenar. Båda dessa 
inriktningar förhåller sig på olika sätt till utvecklingspsykologin som traditionellt har varit 
tongivande i förskolan. Inom båda inriktningarna finns motstånd mot utvecklingspsykologins 
teoretiska antaganden om att barns utveckling är universell och biologiskt linjär, där det är 
mognad som i första hand styr vad som är möjligt att lära. !
Vidare menar Persson (2008) att det kan sägas att den utvecklingspedagogiska och den 
Reggio Emilia-inspirerade inriktningen representerar två olika teoretiska diskurser om barns 
lärande, nämligen det fenomenografiska perspektivet i utvecklingspedagogiken och det post-
moderna och socialkonstruktionistiska inom Reggio Emilia. De två förskolor som ingår i 
denna studie är Reggio Emilia-inspirerade. Till följd av detta har jag valt det socialkonstruk-
tionistiska perspektivet som teoretisk utgångspunkt för min studie. En annan bidragande orsak 
till detta val är hur Lpfö 98 (Skolverket, 2011) beskriver lärande som ett samspel genom att 
barn lär av varandra. Jag kommer att beskriva socialkonstruktionismen närmare, men först en 
inblick i vad som menas med den pedagogiska riktning som kallas Reggio Emilia-inspiration. !
Eidevald (2013) lyfter att många har kommit i kontakt med Reggio Emilias arbetssätt genom 
Dahlberg, Moss och Pence (2013). De grundläggande teoretiska perspektiven i deras bok är 
postmodernistiska och socialkonstruktionistiska, vilka syftar till att människor är sociala och 
kulturella konstruktioner, inte enbart biologisk-psykologiska såsom utvecklingspsykologin 
traditionellt har beskrivit oss. Detta synsätt återfinns i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) där för-
skolan beskrivs som en social och kulturell mötesplats. !
Persson (2008) förklarar att man inom Reggio Emilia utgår från en socialkonstruktionistisk 
uppfattning och en pedagogisk praktik som förstår små barn i relation till världen samt ett 
filosofiskt perspektiv som i många avseenden framstår som postmodernistiskt. Han beskriver 
det som en praktik utmärkande av en aktiv och utforskande relation till barns omvärld och 
som fått stor uppmärksamhet i Sverige och omvärlden. Dahlberg et al. (2013) framhåller 
också att Reggio Emilia verkar ha varit särskilt intressant för Sverige och att denna anknyt-
ning bara har blivit starkare med åren. Vidare förklarar Eidevald (2013) att det idag är många 
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förskolor som själva definierar sig som inspirerade av Reggio Emilia. Detta har gjort att det 
har kommit att stå för många olika saker, från genomtänkta och teoretiskt förankrade arbets-
sätt till att det används som marknadsföring då begreppet fått en positiv klang. !
Persson (2008) framhåller att kommunikation, dialog och utforskande är begrepp som 
återkommer i texter om Reggio Emilia. Till följd av detta menar han att föreställningar om 
utbildning som överföring av en förutbestämd kunskapsmassa där barn konstruerats som 
passiva mottagare utmanas. Eidevald (2013) förklarar att man inom Reggio Emilia använder 
uttrycket det kompetenta barnet, istället för kompetens, utifrån antagandet att barn är 
kompetenta att lära och att det är den förmågan som ska vara arbetets utgångspunkt, inte 
själva kompetensen eller produkten. Det som står i centrum är därmed processer och för att 
synliggöra dessa använder man sig av pedagogisk dokumentation, vilket skiljer den från andra 
metoder som snarare fokuserar vad barnen har lärt sig. Medan metoder inom utvecklings-
pedagogik utgår från vad som ska läras för att reflektera kring hur det ska läras, menar 
Eidevald att pedagogisk dokumentation kan sägas ta utgångspunkt i hur man lär till att 
reflektera över vad som har lärts. Eidevald lyfter fram att pedagogisk dokumentation är den 
främsta arbetsmodellen som förknippas med Reggio Emilia i Sverige. !
3.4.1 Socialkonstruktionism 
Dahlberg et al. (2013) belyser att teorier styr våra liv på många sätt, oavsett om vi uppfattar 
dem som teorier eller inte. De menar att vi förkroppsligar teorier genom att ta till oss dem i en 
sådan utsträckning att de styr våra handlingar, och ofta är vi inte ens medvetna om det. !
Ur ett postmodernt perspektiv betonar Dahlberg et al. (2013) att det inte finns någon absolut 
kunskap eller absolut verklighet som väntar på att bli upptäckt. Det finns ingen universell 
förståelse som existerar utanför samhället eller historien; ingenting som kan ge oss en grund 
för kunskap eller sanning. Istället ser man världen och vår kunskap om den som socialt 
konstruerade, och alla deltar vi aktivt i denna konstruktionsprocess. På så sätt är vi alla 
engagerade i interaktioner med varandra, men inte för att söka en sanning utan snarare för att 
skapa mening. !
Dahlberg et al. (2013) förklarar social konstruktion som en social process som inte på något 
sätt existerar åtskild från vår egen inblandning i världen. De förklarar att världen alltid är vår 
värld i den mening att den är konstruerad av oss själva. Den är skapad genom vår delaktighet 
och våra aktiva interaktioner med varandra. Kunskap och dess konstruktion är i denna mening 
alltid kontextspecifik och utmanar därmed den moderna tron om att sanningar är universella.  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Inom socialkonstruktionism och postmodernism förklarar Dahlberg et al. (2013) att en annor-
lunda konstruktion av den tidiga barndomen och det lilla barnet skapas. Där framträder det 
lilla barnet som en medkonstruktör av kunskap, kultur och sin egen identitet redan från början 
av sitt liv. Det lilla barnet förstås som ett unikt, individuellt och komplext subjekt snarare än 
som ett kategoriserbart objekt. Denna konstruktion skapar ett barn som inom Reggio Emilia 
benämns som det rika barnet. I denna konstruktion av det rika barnet ses inte lärande som en 
individuell kognitiv handling inuti barnens huvud. Lärande ses istället som en kommunikativ 
och kooperativ aktivitet där barnen konstruerar kunskap och skapar mening i sin värld till-
sammans med såväl vuxna som barn. Dahlberg et al. förklarar att det är därför som de betonar 
att det lilla barnet är en aktiv medkonstruktör i lärandet. !
Dahlberg et al. (2013) betonar att deras postmoderna och socialkonstruktionistiska perspektiv 
skiljer sig från hur konstruktivismen uppfattar och beskriver kunskap. Ur ett konstruktivistiskt 
perspektiv menar de att kunskap uppfattas som något absolut och oföränderligt som ska över-
föras till barnen. Inom socialkonstruktionismen vill man ha ett barn som är aktivt inter-
agerande snarare än passivt mottagande. Vidare bortser konstruktivismen från kunskap som 
socialt konstruerad, medan socialkonstruktionismen ser kommunikation som nyckeln till 
barns lärande i sociala möten och relationer med andra människor. !
Dahlberg et al. (2013) förklarar att deras socialkonstruktionistiska perspektiv innebär att barn 
och pedagoger i förskolan ses som medkonstruktörer av den egna kunskapen, av miljön och 
dem själva. Lärande kan alltså inte ses som en individuell kognitiv handling inuti barnens 
huvud, utan som en kommunikativ och kooperativ handling. Kunskap är därmed inte något 
som varje enskild människa har fått eller äger, utan något som man finner eller tillägnar sig 
genom interaktion med omvärlden. !
4. Metod 
!
Nedan redogör jag för mitt val av datainsamlingsmetod. Här beskrivs även mitt urval av 
undersökningspersoner, hur datainsamlingen genomfördes och hur det empiriska materialet 
har bearbetats och analyserats. Avslutningsvis förklaras de etiska aspekter som har övervägts. !
4.1 Kvalitativ intervju 
Syftet med min studie är att beskriva pedagogers uppfattningar om de yngsta barnens lärande 
inom olika ålderssammansättningar i förskolan. Trost (2010) skriver om kvalitativa intervjuer 
och framhåller att de bland annat går ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner. 
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Han lägger också stor vikt vid att syftet med ens studie måste vara avgörande för vilken 
metod man väljer att använda sig av. För att kunna besvara mitt syfte faller mitt val av metod 
för datainsamling på den kvalitativa intervjun. Genom att intervjua pedagoger som är 
verksamma i förskolor med olika ålderssammansättningar på barngrupperna vill jag göra det 
möjligt att lyfta fram deras uppfattningar om ämnet och därigenom besvara mitt syfte. !
Håkansson (2013) benämner enkäter som en annan metod för att eftersöka människors 
uppfattningar. En stor skillnad där i jämförelse med intervjuer är dock att svarsalternativen 
vanligtvis är fasta och bestämda på förhand. I intervjuer har man möjlighet att ställa följd-
frågor och få en mer fördjupad bild av uppfattningarna som man söker ta reda på. Håkansson 
listar för- och nackdelar med de olika metoderna och bland enkätens nackdelar understryks att 
det inte går att ställa frågor av uppföljande eller fördjupande karaktär eftersom frågorna måste 
formuleras på förhand. Trost (2010) framhåller att kvalitativa intervjuer utmärks av att man 
ställer enkla frågor, men som man får komplexa och innehållsrika svar på. !
Kvale och Brinkmann (2014) skriver också om den kvalitativa forskningsintervjun och menar 
att den bygger på vardagslivets samtal och är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras 
mellan intervjuaren och den intervjuade. Kvale och Brinkmann hävdar att det handlar om ett 
utbyte av åsikter mellan två personer som samtalar om något av gemensamt intresse, något 
som Trost (2010) motsätter i den mening att ”inget annat än luft finns mellan dem och att de i 
den situationen de befinner sig har de inget gemensamt” (s. 52). För Trost är det inte fråga om 
ett utbyte av åsikter, snarare anser han att intervjuaren ska ställa frågor och lyssna men vara 
sparsam med att delge sina egna åsikter. Håkansson (2013) beskriver precis som Kvale och 
Brinkmann (2014) intervjun som ett samtal, vilket Trost (2010) menar att man ska vara för-
siktig med. Trost hävdar att man ganska lätt är ute på hal is när man talar om intervjun som ett 
samtal eftersom termen lätt uppfattas som något vi alla kan delta i utan syfte eller träning. !
Personligen kan jag å ena sidan ha förståelse för beskrivningen av intervjun som ett samtal då 
det mellan intervjuaren och den intervjuade föreligger ett gemensamt intresse. Å andra sidan 
är jag i denna studie intresserad av att synliggöra pedagogers uppfattningar, inte mina egna, 
vilket medför att jag också stämmer in i det perspektiv som Trost (2010) står för. Utifrån hans 
perspektiv vill jag vara försiktig med att dela med mig av mina egna åsikter. Samtidigt, med 
grund i hur Kvale och Brinkmann (2014) och Håkansson (2013) beskriver intervjun som ett 
samtal, har jag för avsikt att ställa många följdfrågor. Trost (2010) framhåller emellertid även 
han att frågorna ska komma som följder av svaren i den kvalitativa intervjun och menar att 
följsamhet är A och O under intervjuarbetet.  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4.1.1 Intervjuguide 
Trost (2010) menar att man i kvalitativa intervjuer ska låta den intervjuade styra intervjuns 
ordningsföljd. Till följd av detta använder jag mig av en intervjuguide (se bilaga 2) med olika 
frågeområden. Trost anser att intervjuguiden bör vara ganska kort och ta upp stora områden. 
Eftersom jag är en högst oerfaren intervjuare väljer jag att bifoga förslag till frågor under 
varje område i min intervjuguide. Mina frågor söker fånga upp upplevelser, tankar och åsikter 
hos de intervjuade i enlighet med studiens syfte. Frågeområdena i min intervjuguide är dels 
formulerade utifrån studiens frågeställningar. Inledningsvis frågar jag emellertid om lärande i 
enlighet med Trost som uttrycker ett sätt att börja en intervju på som att be den man intervjuar 
att berätta fritt om något som ligger inom intervjuns ämnesområde. Lärandet utgör en central 
del i min studie och därför väljer jag att börja där. Därefter går jag vidare genom att fråga 
pedagogerna om de motiv som ligger bakom ålderssammansättningen på just deras förskola. 
Denna fråga väljer jag att ställa för att leda in deras tankar på ämnet innan jag går vidare med 
de övriga frågeområdena i min intervjuguide. Dessa frågeområden tillsammans med tillhör-
ande frågor är formulerade i förhoppning om att kunna besvara studiens syfte. !
Trost (2010) varnar för något som kallas horror vacui, rädsla för tomrummet. Han menar att 
ovana intervjuare brukar vilja få med allt. Trost belyser att ju mer material, desto besvärligare 
gör man det för sig. Man bör komma ihåg att allt material också ska bearbetas. Dessutom 
framhäver Trost att man inte ska besvära de som man intervjuar med alldeles för många 
frågor. Lagom är bäst, anser han. Jag stämmer in i Trosts resonemang och försöker därför 
hålla intervjuguiden kort och begränsa antalet frågeområden. !
Vidare framhåller Trost (2010) att författare till exempelvis forskningsrapporter och uppsatser 
inte sällan skriver att de gjort ”semistrukturerade intervjuer”. Trost frågar sig vad det 
egentligen innebär att intervjuerna är halvstrukturerade. Dels menar han att det kan vara så att 
författaren vill skriva något som låter bra, något som han eller hon noterat att andra använder. 
Dels kan det innebära att själva intervjun i hög grad är strukturerad medan frågorna i låg grad 
är strukturerade, det vill säga att frågorna är öppna. Trost rekommenderar att man hellre be-
skriver intervjun som strukturerad, det vill säga att den handlar om ett område och inte flera, 
medan frågorna är öppna, det vill säga att de inte har svarsalternativ. När det kommer till 
intervjuguiden menar Trost att den inte behöver vara strukturerad i den mening att en logisk 
ordningsföljd är nödvändig. Den intervjuguide man gör ska passa en själv och vara logisk på 
så sätt, men själva studien ska fortfarande vara strukturerad i den mening att den ska handla 
om en och samma sak.  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4.2 Urval 
Inför denna studie tog jag del av förslag på teman som var önskade av förskolor inom ett antal 
kommuner i norra Sverige. En pedagogista från ett av dessa förskoleområden presenterade ett 
tema gällande barns lärande i småbarns respektive åldersblandat. Eftersom detta redan låg i 
mitt intresse tog jag kontakt med pedagogistan. Richter (2011) förklarar att ”varje förskola i 
Reggio Emilia har en ’pedagogista’, en pedagogiskt ansvarig som oftast inte arbetar direkt 
med barnen utan med att utveckla personalen och pedagogiken, bland annat genom att 
tillhandahålla modern forskning”. !
Förskoleområdet utgörs av fyra kommunala förskolor där tre av förskolorna har småbarns-
avdelningar och en förskola är åldersblandad med barn på 1-5 år. Jag valde att genomföra 
studien på en av förskolorna som hade en småbarnsgrupp samt på den åldersblandade för-
skolan. Detta val grundades i mitt syfte att beskriva pedagogers uppfattningar om de yngsta 
barnens lärande inom olika ålderssammansättningar i förskolan. En annan bidragande orsak 
till att valet föll på just dessa två förskolor är att båda är Reggio Emilia-inspirerade. !
4.2.1 Undersökningspersoner 
Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det inte finns någon gyllene regel för antalet 
intervjupersoner. Deras intryck är att många skulle vinna på att ha färre intervjuer istället för 
att anta att fler intervjuer gör studien mer vetenskaplig. Snarare bör man tänka i termer som ju 
mindre antal intervjuer, desto större noggrannhet. Det gör forskningen mer lätthanterlig, inte 
minst för studenter som har begränsat med tid och resurser. Trost (2010) påstår även han att få 
intervjuer är att föredra. Han menar att materialet blir ohanterligt med många intervjuer, vilket 
gör det svårt att få en överblick för att kunna se viktiga detaljer som kan skilja eller förena. !
Jag valde att intervjua fyra pedagoger som arbetar med förskolans yngsta barn. Det blev två 
pedagoger från småbarnsavdelningen på den åldershomogena förskolan och två pedagoger 
som särskilt arbetar med de yngsta barnen på den åldersheterogena förskolan. Nedan följer en 
kort presentation av dessa där såväl pedagoger som förskolor ges fingerade namn. !
4.2.1.1 Förskolan Abborren 
På Abborrens förskola intervjuade jag två pedagoger. De intervjuades enskilt och ges i denna 
studie de fingerade namnen Alma och Anita. Alma har arbetat som förskollärare i fyra år och 
utöver förskollärarutbildningen har hon läst en kurs om Reggio Emilia-inspirerat lärande. 
Anita har 31 års arbetslivserfarenhet. Sedan 2012 titulerar hon sig som förskolepedagog efter 
att ha arbetat som barnskötare sedan 1983.  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Abborren är en kommunal förskola i norra Sverige som består av två avdelningar. Dels en 
småbarnsavdelning med 17 barn på 1-2 år, där Alma och Anita arbetar, dels en avdelning med 
42 barn på 3-5 år. Dessa barngrupper beskrivs som åldershomogena. Abborrens förskola är 
Reggio Emilia-inspirerad. !
4.2.1.2 Förskolan Björnen 
På denna förskola intervjuade jag två pedagoger med de fingerade namnen Berit och Britta. 
De blev också intervjuade enskilt. Berit och Britta arbetar särskilt med de yngsta barnen på 
förskolan, det vill säga ett- och tvååringarna. Berit har arbetat som förskollärare i 18 år och 
Britta har arbetat som förskollärare i 25 år. De har båda en gedigen erfarenhet av yrket och har 
dessutom genomfört en del fortbildningar, bland annat Reggio Emilia steg 1 och 2. !
Björnen är även den en kommunal förskola i norra Sverige. Förskolan har en åldersheterogen 
grupp med 35 barn i åldrarna 1-5 år där sju pedagoger arbetar tillsammans. Tre förmiddagar i 
veckan delas barnen emellertid in i åldershomogena grupper där de bland annat arbetar med 
projekt. Den yngsta gruppen består av 13 ett- och tvååringar och tre pedagoger. Björnens 
förskola är också Reggio Emilia-inspirerad. !
4.3 Genomförande 
Inför och inledningsvis under denna studie hade jag kontakt via mail med pedagogistan. Vi 
planerade in två förmiddagar för genomförandet av min datainsamling och informationsbrev 
(se bilaga 1) skickades ut till de pedagoger som visat intresse av att delta i min studie. !
Den första förmiddagen var jag på Abborrens förskola och den andra förmiddagen var jag på 
Björnen. Mina besök inleddes med en rundvandring inne på respektive förskola. Detta enligt 
önskemål från mig i syfte att kunna få en bild av deras miljö och material, vilket jag ansåg var 
relevant för studien. Efter rundvandringen satte vi igång med intervjuerna. Trost (2010) frågar 
sig var intervjun ska ske och lägger då vikt vid att den intervjuade ska känna sig trygg. Han 
konstaterar att det finns både för- och nackdelar med de flesta platser, men betonar att miljön 
ska vara ostörd och att intervjun inte ska ha några åhörare. Intervjuerna genomfördes på 
pedagogernas initiativ i deras personalrum. !
Trost (2010) beskriver ett sätt att börja en intervju på som att be den intervjuade att berätta 
fritt om något som ligger inom intervjuns ämnesområde. Han lyfter att man mycket väl kan 
börja med en allmän fråga i stil med att be den intervjuade berätta om hur en vanlig dag ser ut 
för denne, för att sedan gå vidare med mer specifika frågor. Jag började varje intervju med att 
be pedagogerna berätta om en situation där de särskilt upplevde ett lärande bland de yngsta 
barnen. Sedan gick jag vidare med intervjun genom att be dem berätta vad begreppet lärande 
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innebär för dem. Denna fråga formulerade jag med stöd i Lpfö 98 (Skolverket, 2011) där det 
framhålls att förskolans främjande av lärande förutsätter en aktiv diskussion i varje arbetslag 
om innebörden i begreppet lärande. Sedan fortlöpte varje intervju enligt min intervjuguide. I 
intervjuerna med Alma och Anita valde jag att först fråga om den åldershomogena samman-
sättning som de är verksamma inom, och i mina intervjuer med Berit och Britta frågade jag 
först om den åldersheterogena sammansättningen som de är verksamma i. Utöver detta för-
sökte jag hålla mig till intervjuguidens ordning, men till följd av att pedagogernas svar styrde 
mina följdfrågor blev ingen intervju den andra lik. !
Trost (2010) frågar sig om man ska använda ljudinspelning vid intervjun och framhåller att 
det är en smaksak. Enligt honom finns det både för- och nackdelar med detta. Till fördelarna 
hör bland annat att man efteråt kan lyssna till ordval och tonfall upprepade gånger samt att 
man kan skriva ut intervjun för att se vad som sagts. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller 
att ljudinspelning är det vanligaste tillvägagångssättet för att registrera intervjuer. De menar 
att detta ger intervjuaren frihet att koncentrera sig under intervjun. Jag valde att använda ljud-
inspelning för att vid intervjuerna kunna koncentrera mig på frågorna och svaren istället för 
att försöka hinna anteckna allt. !
4.4 Bearbetning och analys 
När intervjuerna var genomförda transkriberades de ljudinspelningar som gjordes vid varje 
intervju. Kvale och Brinkmann (2014) förklarar att transkribera innebär att transformera, det 
vill säga att ändra från en form till en annan och menar att ”utskrifter är kort sagt utarmade, 
avkontextualiserade återgivningar av levande intervjusamtal” (s. 218). Detta innebär att de 
levande sociala interaktionerna i varje intervju på sätt och vis går förlorade i en utskrift. Ton-
lägen och kroppsspråk är direkt tillgängliga för dem som deltar i intervjuns samtal, men inte 
för dem som läser utskriften. !
Vid kvalitativa studier belyser Trost (2010) att det inte finns några på förhand definierade 
tekniker för hur bearbetning, analys och tolkning ska göras och menar därför att fantasi och 
kreativitet måste utgöra hjälpmedel i större utsträckning. Eidevald (2013) framhåller också att 
det finns flera olika sätt att göra analyser på. Han betonar även att analyser aldrig är neutrala i 
den mening att de kommer att bli olika beroende på hur man teoretiskt tänker och vad man 
förväntar sig att den ska besvara. Håkansson (2013) förklarar begreppet analys som en 
noggrann undersökning av beståndsdelarna i något. Inom kvalitativ forskning menar han att 
analysen är beroende av vem som utför den. Håkansson menar i likhet med Eidevald (2013) 
att varje kvalitativ analys blir unik till följd av att de erfarenheter och insikter som vi 
människor har influerar på vilket sätt data representeras.  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Trost (2010) framhåller att det kan vara praktiskt att särskilja tre steg i arbetet med data. Det 
första steget presenterar han som att samla in dem, vilket i mitt fall gjordes genom kvalitativa 
intervjuer. Nästa steg är att analysera sina data. Trost beskriver att man analyserar sina 
kvalitativa intervjuer genom att läsa igenom det man skrivit ut och fundera över vad man 
hörde och såg under intervjuernas gång. Då kan man få fram en del intressanta tankegångar. 
Jag upplevde emellertid att tankar och tolkningar sattes igång redan vid den första lyssningen 
av ljudinspelningarna från mina intervjuer, det vill säga under transkriberingsarbetet. Redan 
här började mönster i pedagogernas utsagor att framträda för mig, vilka jag noterade inför mitt 
vidare analysarbete. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det är när man ser helheten i 
sammanhanget som det subtila framträder. Därför transkriberades intervjuerna i sin helhet för 
att sedan kunna analyseras utifrån uppkomna mönster. !
Det tredje steget som Trost (2010) presenterar innebär att man ska tolka datamaterialet med 
stöd i de teoretiska verktyg som man har till sitt förfogande då det i hans mening gäller att 
visa att det intressanta verkligen är intressant, vilket jag gör i resultatdiskussionen. Dessa tre 
steg behöver emellertid inte komma i denna ordning. Trost framhåller att redan när man 
samlar in sina data, det vill säga under intervjuerna, sker en del analyser och tolkningar mer 
eller mindre automatiskt. Jag har upplevt att analys och tolkning har skett under hela arbetets 
gång, från genomförandet av intervjuerna till skrivandet av studiens resultat. !
Eftersom intervjuerna var uppbyggda efter intervjuguidens frågeområden bearbetades också 
dessa separat. Genom att se till transkriberingarna utifrån varje område och färgmarkera de 
likheter som blev synliga blev mönster av pedagogernas utsagor tydliga. Jag valde att tilldela 
varje pedagog en färg var för att kunna särskilja dem när jag sedan klippte ut citat efter de 
mönster som uppkommit. Dessa sorterades efter intervjuguidens frågeområden och på så sätt 
blev de mönster som uppkommit ännu tydligare. När allt datamaterial var bearbetat hade varje 
frågeområde tre till fyra teman, vilka formulerades till underrubriker i presentationen av 
resultatet. För att kunna redogöra för resultatet valdes även några citat ut som visar på vad 
som har framkommit under varje rubrik. !
4.5 Forskningsetiska principer 
Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tas upp av 
Vetenskapsrådet (2002). De fastslår att forskning är både viktigt och nödvändigt för sam-
hällets och individers utveckling. Därmed har samhället, och vi som medlemmar i samhället, 
ett berättigat krav på att forskning bedrivs och att den dessutom håller hög kvalitet. Detta krav 
kallar Vetenskapsrådet forskningskravet, vilket innebär att tillgängliga kunskaper utvecklas 
och fördjupas och att metoder förbättras. Samtidigt har samhällets medlemmar ett berättigat 
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krav på skydd, ett krav som av Vetenskapsrådet kallas individskyddskravet. Detta krav är ”den 
självklara utgångspunkten för forskningsetiska överväganden” (Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). !
Vidare konkretiserar Vetenskapsrådet (2002) individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav 
på forskningen, vilka benämns informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Informationskravet beskrivs som att forskaren ska informera de av 
forskningen berörda om forskningsuppgiftens syfte. Dessutom ska det tydligt framgå att del-
tagandet är frivilligt och att alla uppgifter som insamlas inte kommer att användas till något 
annat än forskningen. I samtyckeskravet betonas deltagarnas rätt att själva bestämma över sin 
medverkan i en undersökning. Detta innebär att om någon vill avbryta sin medverkan mitt i en 
intervju så får deltagaren fritt göra det. Konfidentialitetskravet refererar till att uppgifter om 
undersökningens deltagare ska ges största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska 
förvaras så att obehöriga ej kan ta del av dem. Slutligen menar man med nyttjandekravet att 
insamlade uppgifter om deltagarna enbart får användas för forskningsändamål. Dessa fyra 
krav framkom i det informationsbrev (se bilaga 1) som, innan det var dags för intervjuerna, 
skickades ut till de personer som var aktuella för min studie. !
Trost (2010) understryker vikten av att de etiska aspekterna övervägs med största nog-
grannhet. Ett etiskt övervägande som Trost lyfter fram är kopplat till citat. Han frågar sig om 
man ska citera helt ordagrant och menar att det endast är rimligt om ett visst uttryck är viktigt 
för analysen. Man ska vara försiktig med att skriva sådant som den intervjuade skulle kunna 
bli sårad av. Om man vill använda citat från intervjuer menar Trost att man faktiskt kan 
snygga till dem en aning, dock utan att förvränga dem och viktigt är då att ange att citatet är 
omgjort från talspråk till skriftspråk. I mitt resultat har jag valt att använda mig av citat när jag 
redovisar pedagogernas svar från intervjuerna. Jag vill här understryka att citaten i enlighet 
med Trost snyggas till en aning och görs om från talspråk till skriftspråk. Detta görs i största 
försiktighet för att inte förvränga dem. !
5. Resultat 
!
Nedan redovisas resultatet av de genomförda intervjuerna med pedagogerna. Intervjuernas 
utformning efter intervjuguidens frågeområden ligger till grund för mitt val att även låta dessa 
utgöra rubriker i presentationen av resultatet. Utifrån de mönster som framkom i bearbetning-
en av datamaterialet formulerades teman, vilka utgör underrubriker för att på ett tydligare sätt 
kunna beskriva vad som framkommit. Avslutningsvis görs en sammanfattning av resultatet.  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5.1 Lärande 
Under denna rubrik redovisas pedagogernas upplevelser av de yngsta barnens lärande och vad 
lärandet innebär för dem. !
5.1.1 Upprepning 
En gemensam aspekt av lärande som framkommer i pedagogernas utsagor är upprepning. De 
ger uttryck för att detta utgör en stor del i de yngsta barnens lärande och framhåller att om 
upprepning tillåts kan lärande ske från ett tillfälle till nästa. !

Anita: Sedan är det också mycket upprepning …. Det är ju också ett lärande …. De lär 
sig i olika takt, en del snappar upp saker efter några gånger och för en del tar det lite 
längre tid. Men det är ju så, upprepning i den här åldern är ju det barn vill ha. !
Alma: Vi upprepar så att man får bekanta sig med materialet, det ska inte bara vara en 
gång man får möta det utan man får chansen en gång till och ytterligare en gång. !
Berit: Första gången då vi läser en bok, då lyssnar de bara. Andra gången, då börjar de 
peka, och tredje, fjärde, då får vi ju ställa frågor och då hittar de ännu mer saker på 
bilderna. !

5.1.2 Miljöns betydelse för lärandet 
När pedagogerna ger uttryck för och resonerar kring lärandet framhåller de miljön ur olika 
perspektiv. De talar om att det ska vara en tillåtande miljö med tillgängligt material. Det inne-
bär att barnen ska ha tillgång till olika material som de kan använda sig av. Pedagogernas 
utsagor pekar på att detta möjliggör lärande för barnen. De talar även om att miljön ska bidra 
till att utveckla barnens självständighet genom uppmuntran och stöd från vuxna. !

Britta: Vår miljö är ju för barn från 1-5 år så allt är ju tillgängligt i barnens höjd, även 
för de allra yngsta …. Jag tycker att de lär sig otroligt mycket, att de kan ta för sig mer 
när allt är framme. Och visst, i början när de kommer, nog äter de ju målarfärg och lite 
sådant, men det lägger sig som efter ett tag. !
Anita: Miljön har vi ju gjort för att de ska klara sig själva i det längsta …. Att ha en 
tillåtande miljö ger mycket lärande. !
Berit: Man får som se alla stunder till ett lärande …. Inte bara något som ska göras …. 
Då lär de ju sig också, än att en fröken ska göra allt. Vi jobbar lite så, att man ska ändå 
bli självständig, men att vi vuxna ska finnas där.  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5.1.3 Lära av varandra 
Pedagogerna betonar också barns betydelse för varandra i lärandet och talar om samspel och 
samarbete bland de yngsta barnen. De menar att barnen lär av varandra genom att iaktta och 
se vad andra gör. Pedagogerna ger uttryck för att de yngsta barnen inspireras av och gärna 
härmar varandra. !

Anita: De lär ju väldigt mycket av varandra …. Och just att se det här samspelet 
mellan barnen …. Redan från ettårsåldern när de börjar hos oss så ser de på varandra 
och lär väldigt mycket. !
Britta: Det finns faktiskt samarbete, fastän man inte ens är två år fyllda …. De har som 
glädje av varandra och lär varandra också. Man ser ofta att de härmar varandra, de här 
små …. De inspireras och vill gärna härma varandra. !
Alma: Där ser man ju också ett lärande, det här att de sitter och tittar på varandra, 
härmar …. Det är mycket härma i den här tidiga ettårsåldern, man tittar och härmar. !

5.2 De yngsta barnens lärande i en åldershomogen barngrupp 
Nedan redovisas pedagogernas tankar om åldershomogena barngrupper samt hur de anser att 
de yngsta barnens lärande påverkas i dessa. !
5.2.1 Trygghet och lugn 
När pedagogerna berättar om sina tankar kring åldershomogena barngrupper framkommer 
vikten av att låta de yngsta barnen få känna trygghet och lugn. De menar att barnen får större 
möjlighet att utforska förskolans miljö i lugn och ro och på så sätt bli trygga. !

Anita: De får utforska miljön, hur det är att vara på förskolan. De får komma in i det 
hela i lugn och ro …. Vi har ju ett sådant samarbete i huset, vi är tillsammans på stora 
avdelningen fram till halv nio varje morgon och efter halv fyra på eftermiddagarna. 
Då får de ju träffa och se och lära av de stora. !
Alma: Vi hinner göra dem trygga i den lilla miljö som vi har här, och sedan hinner de 
utforska andra delar av förskolan under andra tider. Som på morgonen, då hinner de 
bekanta sig med andra och de större barnen, och vi träffar varandra ute också. !
Berit: Vi är ju alla olika. Vi har en del små barn som inte tycker om när det blir för 
rörigt, och det kan det ju bli här. I en åldershomogen, om du har 1-2, så är det ju ett 
lugnare tempo. Men då är det ju upp till oss att ordna det till dem, om än vi är 1-5.  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5.2.2 En anpassad miljö 
Pedagogerna belyser att miljö och material är enklare att anpassa till åldershomogena barn-
grupper. Det material som finns är till för de yngsta barnen och miljön är anpassad efter dem. 
Det innebär att små saker som de kan sätta i halsen inte finns framme och att bord och stolar 
är låga. Det material som finns framme är tillgängligt i barnens höjd. !

Anita: Den miljö vi har här är tillrättalagd för dem. De får jobba och vi behöver inte 
springa och titta vad de gör. De grejer som är framme är till för dem. Om man har 1-5 
års, då har du ju oftast framme mer småsaker och våra ettåringar stoppar i munnen. De 
ska smaka på grejerna, det hör till. De använder alla sina sinnen för att lära sig. !
Berit: Det som kan vara positivt är ju att det är lugnare, att det är rätt material och att 
miljön är mer anpassad för dem. Men annars vet jag inte om jag känner att det är 
något mer positivt så. Jag tror inte det. !

5.2.3 Olika perspektiv på lärandet 
I pedagogernas utsagor kring hur de yngsta barnens lärande påverkas i åldershomogena barn-
grupper framkommer olika perspektiv. Dels återkommer vikten av att barnen ska få känna 
trygghet och lugn, dels framkommer att barn kan vara olika och lära av varandra trots att de är 
i samma åldrar samt att barnen lär sig genom utmaningar från vuxna. Dessutom framhåller 
pedagogerna att arbete i åldershomogena projektgrupper på ett fördelaktigt sätt kan påverka 
de yngsta barnens lärande, oavsett om förskolan i sig är homogent eller heterogent ålders-
sammansatt. De menar att det är enklare att utmana en barngrupp om barnen är i samma 
åldrar. De framhåller att man inte kan ha lika höga krav på de yngsta barnen, men betonar 
också att de ofta kan mer än man tror. !

Alma: De får ju verkligen möjlighet att lära i sin takt, att i lugn och ro, och det är ju 
det vi vill skapa, en lugn, trygg miljö så de får möjlighet att lära i sin egen takt …. Allt 
är ju ett lärande för de här yngsta, yngsta barnen …. Möjligheten till lärande blir 
kanske bättre om man är trygg. !
Anita: Ettåringarna lär sig ju jättemycket av våra tvååringar, för de ser ju upp och ser 
vad de gör också …. De är ju så väldigt olika i alla fall, på olika nivå, så de lär ju av 
varandra hela tiden, och de lär av det vi ger dem, de olika material som vi tar fram och 
utmanar dem med. !
Berit: I och för sig, där jobbar vi ju lite så …. Du får ju se med andra ögon när de är så 
här små, du får inte ha för höga krav, så där tror jag att det är bra att ha åldersindelat 
…. Jag tycker nog åldershomogent kring lärandet. Jag tror det är svårt att utmana dem 
om det är för brett mellan åldrarna, om de är i samma grupp. Det jag bara tycker att 
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man ska komma ihåg är att de kan så mycket, om än de är små. Man kan ju göra allt 
till ett lärande, inte bara ett massa görande. !

5.2.4 Begränsningar 
Pedagogerna ger också uttryck för att barnen inte får göra lika mycket i åldershomogena 
grupper samt att omvårdnad kan ta fokus från lärandet. I pedagogernas utsagor framkommer  
därmed en begränsning för de yngsta barnens lärande inom denna ålderssammansättning. !

Britta: Det var väldigt längesedan jag jobbade där och mycket har ju förändrats, men 
på den tiden var det ju, alltså på något sätt såg man dem inte riktigt som kompetenta 
…. Jag tror att de inte får göra lika mycket saker där. !
Berit: På en småbarns blir det kanske mer omvårdnad, men jag vill som inte riktigt 
det. Jag tycker att de kan så mycket mer …. Fast jag har ju inte jobbat på en småbarns 
så egentligen ska jag ju inte säga så mycket. !

5.3 De yngsta barnens lärande i en åldersheterogen barngrupp 
Nedan redovisas pedagogernas tankar om åldersheterogena barngrupper samt hur de anser att 
de yngsta barnens lärande påverkas i dessa. !
5.3.1 De äldre blir förebilder 
Gemensamt i pedagogernas utsagor kring åldersheterogena barngrupper är att de äldre barnen 
blir förebilder för de yngsta. De menar att de yngsta barnen lär av de äldre genom att se vad 
de gör och härma dem. Pedagogerna talar också om att de äldre barnen får lära sig att visa 
hänsyn till de yngre. !

Alma: Där har man ännu större förebilder som kan mer …. De här yngsta härmar ju 
mycket för att lära sig …. Härma låter ju som ett fult ord men det är ju det bästa ordet. 
Det är ju så vi lär. Det gör ju vi vuxna också, fast vi säger inte att vi härmar. !
Anita: Mycket är det ju att se och lära. I 1-5 års har man ju den biten hela dagen, eller 
under stora delar av dagen beroende på hur man delar upp dem. Man kanske har lite 
mer åldersgrupperat under projekt och sådana saker. Men under större delen av dagen 
ser de och lär …. Och de större barnen lär sig att visa hänsyn. !
Britta: De lär så mycket av varandra och de stora är fina förebilder …. De lär sig av de 
större barnen, de har någon att se upp till. De kan ju så otroligt mycket, bara man ger 
dem förutsättningar för det.  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5.3.2 Svårare att anpassa miljön 
Gemensamt i pedagogernas utsagor är att miljö och material är svårare att anpassa till ålders-
heterogena barngrupper. Det handlar främst om små saker som barn kan få i halsen. Men det 
framkommer också att de yngsta barnen lär sig mycket av att allt material finns tillgängligt. 
De behöver inte fråga om saker och blir mer självständiga i en tillåtande miljö. !

Alma: Det är svårare att anpassa material …. Vi har inga saker som de kan få i halsen, 
alltså inga små saker …. Det kan jag väl se som en nackdel där. Materialmässigt är vi 
ju säkrare på ett sådant här ställe. !
Britta: Det krävs ju mer av oss pedagoger, man får vara lite mer alert. Särskilt när man 
har smågrejer framme …. Men de lär sig när allting är framme, de behöver inte fråga 
om något. !

5.3.3 Åldershomogena projektgrupper 
I pedagogernas utsagor kring åldersheterogena barngrupper framkommer vikten av att ålders-
gruppera barnen i exempelvis projekt. De menar att det är svårt att utmana en barngrupp om 
det är för brett mellan åldrarna. Att dela in barnen i åldershomogena projektgrupper anses sär-
skilt gynnsamt för de yngsta barnens lärande, vilket framkommer i pedagogernas uttalanden 
om att det är enklare att utmana äldre barn som har ett verbalt språk. Utan åldershomogena 
projektgrupper i en heterogen ålderssammansättning ser pedagogerna en risk för att de yngsta 
barnens lärande bortprioriteras eller glöms bort. !

Berit: Det man får tänka på, det vi gör, det är ju att vi åldersgrupperar dem i projekten 
…. Där upplever vi väl ändå att man kan utmana dem lättare om man är mer 
åldershomogen …. Skulle inte vi dela upp och ha projekt, då tror jag att de lätt skulle 
få vandra runt. Det är ju lättare att utmana barn i åldrarna 3-5, de pratar ju. Många av 
de yngsta har ju inte ett språk. !

5.4 Sammanfattning 
I resultatet framkommer en gemensam aspekt av lärande hos samtliga pedagoger som att barn 
lär genom upprepning. Pedagogerna pekar på att upprepning är en stor del i de yngsta barnens 
lärande och menar att lärande kan ske från ett tillfälle till nästa om upprepning tillåts. 
Upprepning anses också vara bra för barnens lärande i den mening att barn lär sig i olika takt. 
I resultatet framkommer också betydelsen av förskolans miljö och material ur olika 
perspektiv. Pedagogerna talar om att miljön ska vara tillåtande och att material ska vara 
tillgängligt för barnen, vilket möjliggör deras lärande. De anser att barn lär sig när allt är 
tillgängligt och de kan ta för sig själva. Det framkommer också att miljön kan bidra till att 
utveckla barnens självständighet samtidigt som de måste få stöd och uppmuntran av vuxna. 
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Barns betydelse för varandra i deras lärande framkommer också i resultatet. Pedagogerna talar 
om att det finns samspel och samarbete bland de yngsta barnen. De menar att barnen lär av 
varandra genom att iaktta och se vad andra gör. Det framkommer också att en stor del i de 
yngsta barnens lärande handlar om att de härmar varandra. Utifrån resultatet blir det synligt 
att pedagogernas upplevelser av de yngsta barnens lärande till stor del relateras till den miljö 
som de befinner sig i samt hur barnen lär av varandra. !
Av resultatet att döma har pedagogerna en del gemensamma tankar kring åldershomogena 
barngrupper. Det framkommer att de yngsta barnen behöver trygghet och lugn, vilket kan 
tillgodoses i en åldershomogen barngrupp. Pedagogerna menar att barnen får möjlighet att i 
lugn och ro utforska hur det är att vara på förskolan och på så sätt bli trygga. Resultatet visar 
också att miljö och material är enklare att anpassa till åldershomogena barngrupper. Det 
material som finns tillgängligt är till för de yngsta barnen och det finns inga små saker 
framme som de kan sätta i halsen. !
Hur de yngsta barnens lärande påverkas i en åldershomogen barngrupp framkommer ur olika 
perspektiv. Dels återkommer de yngsta barnens behov av trygghet och lugn i den mening att 
möjligheten till lärande blir bättre om man är trygg. Ett annat perspektiv tar uttryck i att barn 
kan vara olika och lära av varandra även om de är i samma åldrar. Samtidigt poängteras att 
barn lär sig genom utmaningar från vuxna. Ytterligare ett perspektiv som framkommer är att 
arbete i åldershomogena projektgrupper kan påverka barnens lärande på ett fördelaktigt sätt. 
Detta gäller oavsett om förskolan i sig är homogent eller heterogent ålderssammansatt. 
Pedagogerna anser att det är enklare att utmana en barngrupp om barnen är i samma åldrar 
och när det kommer till de yngsta barnen framkommer det att man inte kan ha lika höga krav 
och förväntningar. Samtidigt framhåller pedagogerna att de yngsta barnen ofta kan mer än 
man tror. I resultatet framkommer att allt egentligen är ett lärande för de yngsta barnen och en 
slutsats som kan dras utifrån det är att arbetet med förskolans yngsta till stor del handlar om 
att skapa lärandesituationer i vardagen. Samtidigt kan det vara en fördel att även i ålders-
homogena barngrupper dela in barnen efter ålder i exempelvis projekt för att verkligen kunna 
utmana dem på rätt nivå i deras lärande. En komplexitet uppstår dock i den mening att barn 
kan vara väldigt olika trots att de är lika gamla. !
I pedagogernas utsagor framträder också en begränsning i lärandet i den mening att de yngsta 
barnen inte får göra lika mycket i åldershomogena grupper. De ger uttryck för att omvårdnad 
kan ta fokus från lärandet i dessa grupper. !
I resultatet visar det sig i pedagogernas utsagor kring åldersheterogena barngrupper att de 
äldre barnen blir förebilder för de yngsta. Pedagogerna menar att de yngsta barnen lär av de 
äldre genom att iaktta och härma dem. Något som tydligt framkommer i samband med de 
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yngsta barnens lärande i åldersheterogena barngrupper är vikten av att dela in dem i grupper 
efter deras ålder. Detta gör pedagogerna när de arbetar med sina projekt såväl på den ålders-
heterogena som på den åldershomogena förskolan. !
Pedagogerna framhåller att miljö och material är svårare att anpassa till åldersheterogena 
barngrupper. De lyfter fram att de yngsta barnen ofta stoppar saker i munnen, vilket också ses 
som en naturlig del i deras lärande. På åldersheterogena förskolor där de yngsta barnen delar 
miljö och material tillsammans med de äldre finns ofta små saker tillgängligt i större ut-
sträckning än på en åldershomogen förskola. Detta innebär att pedagoger som arbetar i ålders-
heterogena barngrupper måste vara mer uppmärksamma på de yngsta barnens interagerande 
med förskolans miljö och dess material. Samtidigt framkommer i resultatet att en tillåtande 
miljö med tillgängligt material möjliggör barnens lärande, inte minst i utvecklingen av själv-
ständighet. En slutsats som kan dras utifrån detta är att barns lärande gynnas av en tillåtande 
miljö med material som är tillgängligt för dem, men att detta material om det är alltför smått 
kan utgöra en risk för de yngsta barnen som gärna stoppar saker i munnen. Detta medför att 
pedagoger måste vara mer uppmärksamma på vad barnen gör i dessa miljöer så att de inte 
sätter något i halsen. I resultatet framkommer emellertid att pedagogerna anser att fördelarna 
väger över denna nackdel så länge man som pedagog har en medvetenhet om detta. !
6. Diskussion 
!
Nedan diskuteras studiens metod i relation till relevant forskningsmetodologisk litteratur. 
Därefter förs en diskussion om studiens tillförlitlighet och giltighet. Vidare diskuteras studiens 
resultat relaterat till tidigare forskning, teorier och förskolans styrdokument. Avslutningsvis 
ges förslag till vidare forskning. !
6.1 Metoddiskussion 
Då syftet med denna studie behandlar pedagogers personliga uppfattningar föll valet av metod 
ganska naturligt på att intervjua dem. Trost (2010) lägger stor vikt vid att syftet med studien 
ska vara avgörande för vilken metod man väljer, vilket blev avgörande för att valet föll på den 
kvalitativa intervjun. Min förhoppning var att genom kvalitativa intervjuer få förståelse för 
pedagogernas uppfattningar och därigenom kunna besvara studiens syfte. !
I enlighet med Trost (2010) gjorde jag upp en lista över frågeområden, en så kallad intervju-
guide. Trost menar att man i kvalitativa intervjuer inte har några frågeformulär med i förväg 
formulerade frågor eftersom man i möjligaste mån ska låta den intervjuade styra intervjuns 

!24



ordningsföljd. Eftersom jag är en ovan intervjuare valde jag emellertid att bifoga förslag till 
frågor under varje frågeområde. Trots detta upplevde jag att det var pedagogerna som styrde 
ordningsföljden på intervjuerna. Ingen intervju blev den andra lik eftersom pedagogernas 
utsagor styrde mina följdfrågor. Trost varnar för det som ibland kallas horror vacui, rädsla för 
tomrummet, vilket innebär att ovana intervjuare har en tendens till att vilja få med allt. Detta 
vägledde mig i utformandet av min intervjuguide. Jag försökte hålla intervjuguiden kort och 
begränsa antalet frågeområden i syfte att inte få ett alltför stort datamaterial. Trost menar att ju 
mer material man har, desto mer besvärligt blir det i arbetet med bearbetning och analys. !
Eftersom temat för detta arbete var önskat av ett förskoleområde begränsades mitt urval till de 
fyra förskolor som ingick i detta. Jag valde att genomföra min studie på två av dessa förskol-
or, vilka valdes efter att de hade olika ålderssammansättningar på barngrupperna samt att båda 
var Reggio Emilia-inspirerade. Detta i enlighet med studiens syfte att beskriva pedagogers 
uppfattningar om de yngsta barnens lärande inom olika ålderssammansättningar. Dessutom 
menar både Kvale och Brinkmann (2014) och Trost (2010) att få intervjuer är att föredra, 
vilket också vägledde mig i mitt urval av intervjupersoner. Författarna påpekar att det gör 
forskningen mer lätthanterlig, inte minst för mig som student med en begränsad tidsplan. De 
fyra pedagoger som jag valde att intervjua var de pedagoger som hade visat intresse för att 
delta i min studie. Mitt enda krav var att det skulle vara pedagoger som särskilt arbetar med 
de yngsta barnen. Detta resulterade i en grupp bestående av både förskollärare och barn-
skötare med en varierande arbetslivserfarenhet. Om denna studie haft en längre tidsplan hade 
jag kunnat välja att ta reda på mer om samtliga pedagoger och gjort ett mer aktivt urval, vilket 
i allra största sannolikhet hade påverkat studiens resultat på det ena eller andra sättet. Jag är 
emellertid nöjd med mitt urval eftersom pedagogernas intresse gjorde att jag fick innehållsrika 
intervjuer. Jag upplevde det som positivt att pedagogerna ville delta i studien och utstrålade ett 
genuint intresse för ämnesområdet. !
Mitt önskemål att på respektive förskola gå en rundvandring innan intervjuerna uppfyllde den 
mening som jag syftade till att nå. Det gav mig en inblick i deras miljö och material, vilket 
underlättade min förståelse för pedagogernas utsagor kring detta under intervjuerna. Platsen 
för intervjuerna blev på pedagogernas initiativ förskolornas personalrum. Eftersom det var 
mitt första besök på dessa förskolor lät jag pedagogerna bestämma platsen i enlighet med 
Trost (2010) som menar att den intervjuade ska känna sig trygg. Han betonar också att miljön 
ska vara ostörd, vilket den till största del var. Under två av intervjuerna öppnades dörren av 
personal som inte visste om att intervjun ägde rum där och då. I efterhand inser jag att det 
kunde ha varit klokt att sätta upp en lapp på dörren, men dessa små avbrott hade knappast 
någon påverkan på intervjuerna då pedagogerna inte lät sig beröras.  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Mitt val att använda mig av ljudinspelning under intervjuerna kan jag bara se fördelar med. I 
enlighet med Kvale och Brinkmann (2014) gav det mig frihet att koncentrera mig under 
intervjuerna. Jag upplevde att jag kunde koncentrera mig såväl på mina frågor som på 
pedagogernas svar i större utsträckning än om jag skulle ha försökt att hinna anteckna allt 
under tiden. Mitt aktiva lyssnande gav mig också möjlighet att ställa många följdfrågor. Ljud-
inspelningen fungerade även ur ett tekniskt perspektiv. Ljudkvaliteten blev bra, vilket under-
lättade mitt arbete med att transkribera. Något som hade kunnat vara förödande hade varit om 
jag inte hade begränsat mig i urvalet av antal intervjupersoner samt min strävan att hålla 
intervjuguiden kort. Då kan jag se att transkriberingsarbetet hade krävt mer tid än jag har 
tillgång till under denna studie. Jag hade inte heller hunnit analysera datamaterialet i nog 
många vändor för att få fram de mönster och teman som nu har visat sig. !
6.1.1 Tillförlitlighet och giltighet 
Trost (2010) förklarar att man med tillförlitlighet, eller reliabilitet, inte sällan menar att en 
mätning vid en viss tidpunkt ska ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett problem blir 
då att man förutsätter ett statiskt förhållande. Trost menar att vi hela tiden deltar i processer, 
vilket snarare innebär att vi kan förvänta oss olika resultat vid olika tidpunkter. Denna studie 
är tillförlitlig på så sätt att den synliggör delar av pedagogernas uppfattningar om de yngsta 
barnens lärande. Pedagogernas uttalanden gäller dock endast för den situation som var vid 
varje enskilt intervjutillfälle och utifrån den interaktion som skedde med mig som intervjuare. 
På så sätt skulle resultatet kunna bli annorlunda vid en förnyad mätning, det vill säga vid ett 
annat intervjutillfälle. I enlighet med det socialkonstruktionistiska perspektivet är kunskap 
och dess konstruktion alltid kontextspecifik utifrån våra interaktioner med varandra. !
Vidare framhåller Trost (2010) att man med giltighet, eller validitet, menar att en fråga ska 
mäta det som den är avsedd att mäta. Reliabilitet och validitet härstammar från kvantitativ 
metodologi och i samband med kvalitativa studier blir dessa i Trosts mening en smula annor-
lunda. ”Att kvantitativt försöka mäta reliabilitet och validitet blir då på något sätt malplacerat 
eller till och med en smula löjligt vid kvalitativa studier” (Trost, 2010, s. 133). Emellertid 
understryker han att intervjuer och annan datainsamling ska ske så att data blir trovärdiga, 
vilket enligt honom utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier. Som forskare 
måste man kunna visa att data och analyser är trovärdiga, vilket innebär att man måste kunna 
visa eller göra trovärdigt att data är insamlade på ett sätt som gör att de är seriösa och 
relevanta för den aktuella problemställningen. Denna studie kan vidare inte generaliseras på 
pedagoger i allmänhet. Resultatet gäller endast de fyra pedagoger som deltog i denna studie, 
även om andra pedagoger möjligen kan ha liknande uppfattningar om området.  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6.2 Resultatdiskussion 
Syftet med studien är att beskriva pedagogers uppfattningar om de yngsta barnens lärande 
inom olika ålderssammansättningar i förskolan. I det följande diskuteras studiens resultat i 
relation till tidigare forskning, teorier och förskolans styrdokument som redogörs för i bak-
grunden. Resultatdiskussionen är disponerad utifrån resultatets rubriker. !
6.2.1 Lärande 
I resultatet framkommer upprepning som en gemensam aspekt i pedagogernas syn på lärande. 
Samtliga pedagoger anser att de yngsta barnens lärande till stor del handlar om upprepning. 
De menar att lärande kan ske från ett tillfälle till nästa om upprepning tillåts. Pedagogerna i 
Jonssons (2011) studie ansåg också att upprepningar har stor betydelse för de yngsta barnen i 
deras lärande och utveckling. !
Vidare i resultatet framkommer betydelsen av förskolans miljö och material. Pedagogerna 
talar om att miljön ska vara tillåtande med tillgängligt material för barnen, vilket möjliggör 
deras lärande. Enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska förskolans miljö vara öppen, inbjudande 
och innehållsrik. Detta stämmer överens med pedagogernas beskrivningar av deras miljöer 
med dess material. Av resultatet framgår det att barn lär sig av att själva kunna ta för sig när 
material finns tillgängligt. Det utvecklar även deras självständighet enligt pedagogerna. !
I resultatet framkommer också barnens betydelse för varandra i deras lärande. Pedagogerna 
menar att barn lär av varandra genom att iaktta och härma varandra. Detta anses utgöra en 
stor del i de yngsta barnens lärande. De talar också om att samspel och samarbete förekommer 
bland förskolans yngsta barn. Engdahl (2007) fann i sin studie att barn i förskolan samspelar 
med och har glädje av varandra redan från ettårsåldern. I enlighet med Lpfö 98 (Skolverket, 
2011) ska barngruppen ses som en betydelsefull del i barnens utveckling och lärande. Läran-
det i förskolan ska baseras dels på att barn lär av varandra, dels på samspel mellan vuxna och 
barn. Utifrån detta kan paralleller dras till socialkonstruktionistiska beskrivningar av lärande. 
Såväl läroplanens som pedagogernas beskrivningar pekar på en socialkonstruktionistisk syn 
på lärande. Barns lärande sker i sociala möten och relationer med andra människor (Dahlberg, 
Moss & Pence, 2013). Detta förklarar författarna som att barn och pedagoger i förskolan ses 
som medkonstruktörer av den egna kunskapen, av miljön och dem själva. Inom social-
konstruktionismen ses därmed kunskap som en kooperativ och kommunikativ handling, vilket 
överensstämmer med den syn på lärande som framträder i denna studies resultat och kan 
liknas vid hur lärandet framställs i förskolans läroplan. I de allmänna råden (Skolverket, 2013) 
beskrivs barns utveckling som interaktiv och relationell. Det innebär att utvecklingen och 
lärandet sker i ett socialt samspel med andra barn och vuxna i förskolans miljö, vilket tyder på 
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att miljön har betydelse för vilken utveckling som möjliggörs. Det understryks att alla som 
vistas i förskolans miljö är och ska vara medskapare av den. !
I resultatet blir det tydligt att pedagogernas uppfattningar om de yngsta barnens lärande till 
stor del relateras till den miljö som de befinner sig i samt hur barnen lär av varandra. En slut-
sats som kan dras utifrån detta är att två viktiga delar i pedagogernas uppdrag handlar om 
miljöns utformning och vilka möjligheter barnen ges att mötas och interagera dels med varan-
dra, dels med vuxna i förskolan. I de allmänna råden (Skolverket, 2013) fastslås att arbetslag 
återkommande bör föra en dialog om förutsättningarna för och planeringen av såväl förskol-
ans miljö som arbetet i barngruppen. Detta utifrån att såväl miljön som barngruppen i sig är 
aktiva delar i barnens lärande och utveckling, vilket också denna studie tydligt visar. !
6.2.2 De yngsta barnens lärande i en åldershomogen barngrupp 
I resultatet framkommer att pedagogerna har en del gemensamma tankar kring åldershomo-
gena barngrupper. Dessa tar uttryck i att de yngsta barnens behov av trygghet och lugn kan 
tillgodoses samt att miljö och material är enklare att anpassa. Hur de yngsta barnens lärande 
påverkas i en åldershomogen barngrupp tar emellertid uttryck ur olika perspektiv. Dels åter-
kommer behovet av trygghet och lugn i den mening att möjligheten till lärande blir bättre om 
man är trygg. Detta kan liknas vid vad Jonsson (2011) fann i sin studie. Där angav alla lärare 
självkänsla och självförtroende som en viktig grund att arbeta med hos de yngsta barnen, 
vilket startar i trygghet med sig själv och sina kamrater, de vuxna och rutinerna i förskolan. 
Ett annat perspektiv som framkommer i denna studies resultat är att barn kan vara olika och 
lära av varandra även om de är i samma åldrar. Williams et al. (2000) pekar på att barns ålder 
ofta förknippas med kunskaper. De framhåller att många studier visar att det ofta är de äldre 
barnen som förväntas besitta kunskaper och hjälpa de yngre. Denna studie visar emellertid att 
också yngre barn kan hjälpa och lära varandra. !
Ytterligare ett perspektiv som framkommer i resultatet är att arbete i åldershomogena projekt-
grupper kan påverka barnens lärande på ett fördelaktigt sätt. Det gäller oavsett om förskolan i 
sig är homogent eller heterogent ålderssammansatt. Williams et al. (2000) menar att man inte 
bör låsa sig vid att enbart arbeta antingen med åldershomogena eller åldersheterogena barn-
grupper. Istället framhåller de i likhet med vad denna studie visar att man kan skapa olika 
gruppkonstellationer. En skillnad ligger dock i att författarna menar att dessa grupper kan 
skapas utifrån det innehåll som man arbetar med, medan pedagogerna i denna studie antyder 
att grupperna med fördel konstrueras efter barnens ålder. Pedagogerna menar att det är enklare 
att utmana barnen på rätt nivå om det inte är för brett mellan åldrarna. De uttrycker också att 
man inte kan ha lika höga krav och förväntningar på de yngsta barnen. Samtidigt framhåller 
de emellertid att de yngsta barnen ofta kan mer än man tror. Detta visar på en komplexitet i 
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arbetet med de yngsta barnens lärande i förskolan. I Johanssons (2005) studie framgår ett 
dilemma för pedagogerna i deras ambitioner att möta varje barn individuellt. Samtidigt som 
verksamheten i förskolan bygger på det kollektiva och går ut på att barn och vuxna leker och 
lär tillsammans kommer vi enligt Johansson inte ifrån att lärande också är individuellt. Detta 
förklarar hon som att varje enskilt barn har att göra kunskapen till sin egen. Enligt henne 
förutsätter det individuella och det kollektiva varandra i lärandet, vilket inte alltid tycks vara 
synligt för pedagogerna i hennes undersökning. Den komplexitet som uppstår i arbetet med de 
yngsta barnens lärande tar uttryck i att barn kan vara väldigt olika trots att de är lika gamla. 
Därmed kan den goda tanken att gruppera barnen efter deras ålder för att utmana dem på rätt 
nivå i lärandet också innebära en viss problematik i den mening att barn är individer som kan 
vara olika varandra även om de är i samma ålder. !
Den begränsning som framkommer i resultatet kring de yngsta barnens lärande i åldershomo-
gena barngrupper handlar om att de inte får göra lika mycket där. Pedagogerna ger uttryck för 
att omvårdnad kan ta fokus från lärandet i dessa grupper. I Jonssons (2011) resultat synliggörs 
att omsorg om barnet går före och ibland parallellt med vikten av att lära sig. Å ena sidan fann 
hon en strävan att vara nära kompetenta barns perspektiv, men samtidigt uttryckte lärarna att 
de yngsta barnen är små och behöver skyddas. I enligt Lpfö 98 (Skolverket, 2011) ska verk-
samheten emellertid präglas av en pedagogik där omvårdnad, omsorg, fostran och lärande 
bildar en helhet. Detta visar på vikten av att de som arbetar med barn i förskolan är medvetna 
om sitt uppdrag så att varken lärande eller omvårdnad tar fokus från det ena eller det andra då 
dessa i enlighet med läroplanen ska bilda en helhet. !
6.2.3 De yngsta barnens lärande i en åldersheterogen barngrupp 
I resultatet visar det sig att de äldre barnen blir förebilder för de yngsta i åldersheterogena 
barngrupper. Pedagogerna talar om att de yngsta barnen lär av de äldre genom att iaktta och 
härma dem. Williams et al. (2000) framhåller att yngre barn innan de har hunnit utveckla ett 
verbalt språk lär genom att titta och imitera. De menar i likhet med vad denna studie visar att 
iakttagelse och imitation utgör några av de väsentligaste sätten på vilka de yngsta barnen lär 
innan den språkliga utvecklingen sätter fart. I Johanssons (2005) studie är det mindre vanligt 
att pedagogerna betonar att barn lär av varandra, men när det nämns menar man att det i första 
hand är de äldre barnen som lär de yngre och kan fungera som förebilder. Lärande handlar då 
främst om att de yngre barnen ser och imiterar de äldre. !
I likhet med det som framkommer kring de yngsta barnens lärande i åldershomogena barn-
grupper talar pedagogerna även här om vikten att dela in barnen i grupper efter deras ålder. 
Barnen delas alltså in i åldershomogena projektgrupper på båda förskolorna som ingår i denna 
studie.  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I resultatet framkommer att miljö och material är svårare att anpassa till åldersheterogena 
barngrupper i den mening att de yngsta barnen ofta stoppar saker i munnen. På åldershetero-
gena förskolor delar de yngsta barnen miljö och dess material med de äldre barnen, vilket 
innebär att det ofta finns små saker tillgängligt i större utsträckning än på åldershomogena 
förskolor. Detta medför att pedagoger i dessa barngrupper måste vara mer uppmärksamma på 
hur de yngsta barnen interagerar med förskolans miljö och material. Samtidigt visar resultatet 
att en tillåtande miljö med tillgängligt material möjliggör barns lärande. En slutsats som kan 
dras utifrån detta är att barns lärande gynnas av en tillåtande miljö med tillgängligt material, 
men att detta kan utgöra en risk för de yngsta barnen om materialet är alltför smått. Att stoppa 
saker i munnen framträder i resultatet som en naturlig del i de yngsta barnens lärande. Denna 
risk vägs emellertid mot att barns lärande gynnas av en tillåtande miljö. I slutändan handlar 
det om att man som pedagog ska vara medveten om hur de yngsta barnen lär. Har man en 
medvetenhet om att de kan stoppa saker i munnen framkommer det i resultatet att fördelarna, 
det vill säga att barnens lärande gynnas av en tillåtande miljö med tillgängligt material, väger 
över risken att de sätter små saker i halsen. !
6.3 Avslutande reflektion 
Den syn på lärande som framkommer i resultatet kan dra paralleller till socialkonstruktion-
ismen i den mening att barn lär i interaktion med varandra, de vuxna i förskolan och miljön. 
Att barn lär av varandra är inte något nytt sett till tidigare forskning. Barns samlärande 
framhålls bland annat av Engdahl (2007, 2011), Williams et al. (2000) och Williams (2001). 
Miljöns betydelse för lärandet är också framträdande i tidigare forskning där bland annat 
Engdahl (2007) drar slutsatsen att miljön har stor betydelse. Hur de yngsta barnen lär i 
interaktion med varandra, de vuxna och förskolans miljö tar uttryck på olika sätt i relation till 
den åldershomogena respektive åldersheterogena sammansättningen i denna studie. Syftet 
med studien har inte varit att redogöra för om den ena ålderssammansättningen är bättre eller 
sämre än den andra. Snarare har syftet varit att lyfta fram och beskriva pedagogers upp-
fattningar om de yngsta barnens lärande utifrån olika perspektiv. Tidsramen för denna studie 
är inte i det närmsta tillräcklig för att genomföra en undersökning som på ett mer fördjupat 
sätt kan redogöra för dessa olika perspektiv. Jag känner en ödmjukhet inför mitt kommande 
yrkesliv då arbetets process har ökat min medvetenhet om att man som förskollärare aldrig 
blir fullärd. Det ser jag som en fördel i relation till att jag som förskollärare varje dag ska lära, 
leka och upptäcka saker tillsammans med barnen. !
6.4 Förslag till vidare forskning 
Resultatet i denna studie visar på miljöns betydelse för barnens lärande ur olika perspektiv. 
Pedagogerna talar om att det ska vara en tillåtande miljö med tillgängligt material som barnen 
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själva ska kunna ta för sig av. I åldershomogena barngrupper kan miljö och material ofta vara 
mer anpassat för de yngsta barnen, medan detta utgör en större utmaning till åldersheterogena 
barngrupper. En fråga som uppstår är hur man på bästa möjliga sätt kan utforma miljö och 
välja material till åldersheterogena barngrupper där yngre och äldre barn är tillsammans. Ur 
detta perspektiv krävs det mer av pedagoger i åldersheterogena barngrupper. Det gäller bland 
annat att se till så att de yngre barnen inte sätter små saker i halsen. I de allmänna råden 
(Skolverket, 2013) framgår det klart och tydligt att alla som vistas i förskolans miljö är och 
ska vara medskapare av den. Det betyder att även barnen ska vara delaktiga i skapandet av 
förskolans miljö. Utifrån detta hade det varit intressant att undersöka på vilket sätt barn, och 
kanske särskilt de allra yngsta, görs delaktiga i utformandet av förskolans miljö.  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Bilaga 1 
!
Informationsbrev 
!
Hej! !
Veronica Jansson heter jag och är en förskollärarstudent vid Luleå tekniska universitet som nu 
ska skriva examensarbetet. Syftet med min studie är att synliggöra pedagogers uppfattningar 
om de yngsta barnens lärande inom olika ålderssammansättningar i förskolan. 
Jag är intresserad av att göra enskilda intervjuer med två pedagoger som arbetar med de 
yngsta barnen (1-2 år). Jag har blivit välkomnad till er förskola fredag 14/11 2014/måndag 
17/11 2014 och jag skulle vara tacksam om just Du vill delta i min studie. Intervjun beräknas 
ta ca 30 min. 
Det är frivilligt att delta och du har rätt att när som helst avbryta intervjun. Alla uppgifter är 
konfidentiella och kommer inte att användas till något annat än studien. Jag kommer att spela 
in intervjun för att sedan transkribera materialet, dvs. översätta ljud till skrift. När detta är 
gjort kommer ljudinspelningen att raderas. Alla namn fingeras i studien. !
Har Du frågor eller funderingar kan du kontakta mig. !
Veronica Jansson 
Mail: xxxxxx-x@xxxxxxx.xxx.xx  



Bilaga 2 
!
Intervjuguide 
!
Lärande 
Kan du berätta om en situation där du särskilt upplevde ett lärande bland de yngsta barnen? 
Berätta vad begreppet lärande innebär för dig. !
Vet du vilka motiv som ligger bakom ålderssammansättningen på er förskola? !
De yngsta barnens lärande i en åldershomogen barngrupp 
Kan du berätta om dina tankar kring åldershomogena barngrupper? 
Hur anser du att de yngsta barnens lärande påverkas i åldershomogena barngrupper? !
De yngsta barnens lärande i en åldersheterogen barngrupp 
Kan du berätta om dina tankar kring åldersheterogena barngrupper? 
Hur anser du att de yngsta barnens lärande påverkas i åldersheterogena barngrupper?


