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Syftet  med  denna  studie  var  att  undersöka  pedagogers  tankar  kring  sin 
åldersgruppering i förskolan. Studien genomfördes med hjälp av litteraturstudier och 
intervjuer  med  pedagoger  på  förskolor  med  åldersblandat  samt  åldershomogent 
arbetssätt.  Dessa  delar  sammanställdes  och  jämfördes  med  varandra.  Resultaten 
visade att de som arbetar med åldersblandade barngrupper är mer missnöjda med 
sitt arbetssätt än de med åldershomogent arbetssätt. Vi har kunnat se ett samband 
mellan påverkan på sin arbetssituation och hur nöjd man är med denna. En slutsats 
vi kommit fram till är att man bör ha kunskap om sin åldersgruppering för att kunna 
motivera den för sig själv och för andra men även kunna se kritiskt på verksamheten 
för att kunna utveckla densamma. En annan slutsats vi kommit  fram till är att det 
inte finns någon ideal åldersgruppering. Det finns fördelar och nackdelar med allt och 
med rätt inställning till sin ålderssammansättning kan man få båda att fungera. Det 
gäller också att välja det man tycker är bra från båda arbetssätten och kombinera det i 
sin verksamhet.
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1. Inledning

Enligt Kärrby (1985) har förskolan en mängd olika roller. Tillsyn, då dagens samhälle 
ofta kräver att båda föräldrarna yrkesarbetar, ett komplement till familjefostran men 
även  en  social  funktion.  Barnen  ska  lära  sig  utveckla  relationer  till  olika  slags 
människor, anpassa sig till andra, utvecklas och lära sig en mängd olika saker. Numer 
har  förskolan  en  gemensam  målsättning  i  form  av  en  läroplan,  trots  detta  ser 
arbetssättet på förskolorna i Sverige väldigt olika ut. 

Våra egna erfarenheter talar för att åldersblandat arbetssätt är vanligast i förskolan 
idag.  Det  är  ett  arbetssätt  som är befäst  långt  bak i  tiden.  På  senare  tid  har mer 
alternativa arbetssätt såsom åldershomogen gruppering blivit mer populär. Vi saknar 
dock en ifrågasättning av ålderssammansättning i förskolan. Förskolepedagogik är i 
stort sett baserad på gruppaktiviteter där gruppsammansättningen måste fungera för 
att individen ska kunna utvecklas. 

Kärrby (1985)  anser att endast ett fåtal barn har erfarenhet av gruppvistelse innan 
barnet börjar på förskola. Genom att barnantalet i dagens familjer minskat, har även 
barns tillfällen till interaktion med andra barn, utöver förskolan, minskat. Förskolan 
har på så vis en större påverkan på barns sociala samvaro än hemmet.   Detta visar 
tydligt att det är viktigt att ha kunskap om de olika ålderssammansättningarna för att 
på  bästa  sätt  ordna  för  utveckling  och  lärande  i  förskolan.  Även  Läroplanen  för 
förskolan (Lpfö 98) skriver om vikten av en bra gruppsammansättning då utveckling 
och lärande till stor del baseras på att barnen lär av varandra. 

Vårt intresse har väckts i och med att vi har olika erfarenheter av ålderssamman- 
sättning från vår verksamhetsförlagda utbildning. Arbetsätten skiljer sig markant och 
även kunskapen om sitt specifika arbetsätt är varierande. Detta är intressant då det 
ändå handlar om en så grundläggande del i verksamheten; gruppsammansättningen. 
Enligt oss är en fungerande grupp en förutsättning för lärande och utveckling.

Frågor  som väckts  hos  oss  är;  vad  har  ålderssammansättningen  för  betydelse  för 
barnens  utveckling,  vad  har  pedagoger  som arbetar  med  respektive  arbetssätt  för 
tankar kring dessa och varför väljer man att arbeta på det ena eller andra sättet?



6

1.1 Syfte

Vi vill  med denna studie undersöka hur pedagogerna arbetar med åldershomogena 
och åldersblandade barngrupper och varför man väljer att arbeta på det ena eller det 
andra sättet.

Vår förhoppning är att få ta del av pedagogers tankar och åsikter om ålderssamman-
sättningen i förskolan för att själva bli insatta i ämnet samt väcka reflektion kring 
olika  grupperingar.  Detta  för  att  vi  anser,  baserat  på  egna  erfarenheter,  att 
gruppering är en förutsättning för lärande och utveckling.

1.2 Forskningsfrågor

• Varför väljer förskolan att arbeta på det ena eller det andra sättet?
• Hur arbetar förskolan med åldersgrupperingen?
• Vad anser pedagogerna om åldersgrupperingen?

 

1.3 Begreppsdefinitioner

Ålderblandad barngrupp: småbarnsgrupp (1-3 år), traditionell syskongrupp (3-5 år)  
                                                utvidgad syskongrupp (1-5 år) 

Åldershomogen barngrupp: barn födda samma år

Barnkrubba: Barnomsorg som hade sin början i tidigt 1800-tal. Dessa tog in barn 
………………….mellan ett och sju år.
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2. Litteratur

Vi  kommer  nu  att  redovisa  den  forskning  vi  funnit  inom  området 
ålderssammansättning.  Vi kan konstatera att forskningen och litteraturen vi funnit 
främst sträcker sig fram till tidigt 1990- tal. Någon senare forskning har varit svår att 
hitta.  Vi  kan  även  konstatera  att  forskningen  främst  är  koncentrerad  på 
åldersblandningens  för-  och  nackdelar  och  att  andra  ålderssammansättningar  – 
såsom åldersgrupperat och åldershomogent arbetssätt är relativt outforskade.  

2.1 Historik

Sundell  (1995)  menar  att  åldersblandade  barngrupper  till  synes  är  ett  svenskt 
förskolefenomen som är ovanligt i övriga världen. Detta arbetssätt har sett olika ut 
genom åren men har sin början på 1800-talet då de så kallade barnkrubborna tog in 
barn  mellan  ett  och  sju  år.  Då  en  förändring  skedde  under  1920-talet,  med  mer 
åldershomogena  barngrupper,  gjordes  det  för  att  till  största  möjliga  mån  kunna 
tillgodose  varje  barns  utvecklingsnivå.  Ändå  var  dessa  grupper  inte  helt 
åldershomogena utan bestod av barn med två års ålderskillnad i varje grupp. 

Edenhammar (1982) skriver att det under 1970- talet fördes en stor debatt kring den 
svenska barnomsorgen. Såväl personal och föräldrar som förvaltningstjänstemän och 
politiker var intresserade av åldersblandningen. Edenhammar menar att detta var en 
reaktion  på  förändringar  i  samhället.  Från  att  ha  varit  inriktad  på  en  enda 
åldersgrupp, där miljö, material och sysselsättning anpassas efter ålder, vilket i sin 
tur  kan  bli  förhållandevis  ensidigt,  var  man  nu  intresserad  av  ett  mer  varierat 
arbetssätt.  Även  familjesituationen  förändrades  på  70-  talet.  Många  familjer 
splittrades  och flyttade ofta.  Genom åldersblandningen  ansåg man att  barnen fick 
möjlighet  till  en  trygghet  då  barnen  fick  vara  tillsammans  med  samma  barn  och 
personal  en längre  tid.  Antalet  enbarnsfamiljer  ökade och man ansåg att  barnen i 
mindre skala hade kontakt med barn i olika åldrar och att åldersblandningen därmed 
skulle komplettera detta.

1972  kom Barnstugeutredningens  (i  Edenhammar  1982)  rekommendationer  vilket 
ledde till en ökad åldersspridning i barngrupperna. Enligt utredningen fann man att 
såväl barn som personal och föräldrar vinner på åldersblandade grupper. I och med 
utredningen  utvecklade  man  småbarnsgrupper,  för  barn  under  tre  år,  och 
syskongrupp för barn mellan tre till  sex år. Man menade att de minsta barnen har 
större behov av fysisk omvårdnad samt att de inte har lika stort behov av kontakt med 
andra små barn. I utredningen betonade man vikten av att se individens utveckling 
istället  för  att  lägga för  stor  vikt  på sambandet  mellan ålder  och utveckling.  Man 
ansåg även att variationen var viktig och att barnen med hjälp av åldersblandningen 
fick möjlighet att finna kamrater på samma utvecklingsnivå. 

I  början av 1980-  talet  kom en annan utredning,  Familjestödsutredningen  (1981), 
som i  likhet  med barnstugeutredningen talade väl  om åldersblandning  .  Även här 
framhöll man vilka fördelar det innebar för barn såväl som för föräldrar och personal. 
Johansson och Sundell  (1989) menar dock att denna utredning  är ensidig  då man 
inte gjorde någon undersökning där man jämförde det åldersblandade arbetssättet 
mot avdelningar med annan ålderssammansättning.
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Mellan  1970  och  1980-  talet  var  åldersblandade  barngrupper  fortsatt  mycket 
populärt.  Sundell  (1995)  visar  på  en  undersökning  som  gjordes  av  Statistiska 
centralbyrån, år 1993, där det framgår att endast sex procent av alla barn i förskolan 
gick  i  åldershomogena  grupper.  Sundell  menar  att  anledningen  till 
åldersblandningens popularitet har olika anledningar. En praktisk anledning, främst 
i mindre städer, var att det inte fanns tillräckligt med jämnåriga barn. Den främsta 
anledningen tycks dock vara av pedagogiska motiv då man bland annat anser att barn 
har stort utbyte av att umgås och integreras med barn i alla åldrar.    

2.2 Tidigare/aktuell forskning

Ålderssammansättning

Skolverket  (2001)  genomförde  år  2001  en  enkätundersökning  om  barngrupper  i 
förskolan.  Denna  undersökning  visar  att  68  procent  av  avdelningarna  i 
undersökningen  har  åldersblandade  grupper.  Detta  visar  att  de  åldersblandade 
grupperna i förskolan även idag har en klar majoritet.

Sundell  (1995) menar dock att den optimala åldersspridningen i förskolan ännu är 
okänd.  Tidigare  forskning  visar  att  grupper  med  för  stor  åldersspridning,  så  som 
utvidgad syskongrupp där barnen är blandade mellan 1-6 år, fungerar sämre än den 
traditionella syskongruppen och åldershomogent  sammansatta grupper.  Genom att 
forskningen  koncentrerats  på  jämförelsen  mellan  de  olika  åldersblandade 
grupperingarna  finns  det  ingen  större  forskning  av  jämförelsen  mellan  den 
traditionella  syskongruppen  och  den  åldershomogena.  Sundell  anser  även  att  det 
mesta av forskningen är gammal och att förutsättningarna har förändrats i och med 
att samhället utvecklas. För tio år sedan var förskolegrupperna betydligt mindre och 
det gick i genomsnitt fem barn per pedagog. Idag måste de flesta kommuner spara in 
på resurser vilket leder till större barngrupper och färre personal.   

Pedagogisk anpassning

Ett problem med att ha barn i olika åldrar är till  exempel under samlingen menar 
Lagrell (1991).  Då måste man som pedagog hålla sig på en nivå som passar de flesta, 
Lagrell förklarar denna som den ”minsta gemensamma nämnaren”. Detta är svårt då 
det tenderar att bli tråkigt för de äldre men för svårt  för de yngre barnen. Barnen 
reagerar på detta genom att de får svårt att sitta still och tappar intresset.

Sundell  (1992)  beskriver  ett  projekt  som  hade  som  huvudsyfte  att  utvärdera 
ålderssammansättningens  betydelse,  där  14  förskoleavdelningar  med  olika 
ålderssammansättningar ingick. Enligt analyserna av de observationer som ägt rum 
visar  den  att  en  stor  åldersspridning  tvingar  barnen  att  leka  mer  åldersblandat. 
Denna  åldersblandade  lek  hade  ingen  effekt  på  barnens  kognitiva  utveckling  men 
dessvärre en negativ inverkan på barnens språk. Det viktigaste som framkom i denna 
studie var att åldersblandningen minskade antalet vuxenledda aktiviteter vilket i sin 
tur  påverkar  både  den kognitiva  och språkliga  utvecklingen  negativt.  Forskningen 
visar  alltså  att  det  inte  är  den  åldersblandade  samvaron  mellan  barnen  som inte 
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gynnade  barnen utan bristen på vuxenledda pedagogiska  verksamheter.  Forskarna 
fann även att personalen trivs i regel sämre i utvidgade syskongrupper jämfört med 
barngrupper  med  mindre  åldersspridning  samt  att  den  förstnämnda  kräver  en 
organisation  med  tvärgrupper  för  att  fungera.  Arbetslagen  som  arbetar  med 
utvidgade syskongrupper är också dem som sökt mest hjälp hos resurspedagoger för 
pedagogiska problem. 

Den  nyare  forskningen  som  Sundell  bedrivit  kan  inte  heller  den  helt  bekräfta 
Barnstugeutredningens  (i  Edenhammar  1982) positiva  resultat  om åldersblandade 
barngrupper.  I  mitten  av  1980-talet  genomfördes  en  svensk  undersökning  som 
fokuserade  på innehållet  i  barnens  aktiviteter,  gruppmönster  och kommunikation. 
Undersökningen  visade  att  det  fanns  ett  tydligt  samband  mellan 
ålderssammansättningen  och  den  pedagogiska  verksamheten  menar  Asplund 
Carlsson (2001). Det visade sig att ju mer åldersblandad gruppen var desto lösare var 
den pedagogiska strukturen, aktiviteterna var mindre målinriktade och barnen lekte 
mer fri lek.

Miljön

Reggio Emilia är ett välkänt arbetssätt som många förskolor valt att inrikta sig på. 
Jonstoij och Tolgraven (2001) beskriver det synsätt som Reggio Emilia präglas av och 
nämner  det  faktum  att  Reggio  Emilia  har  åldershomogena  barngrupper.  De  har 
provat  att  dela  in  grupperna  på  andra  sätt  men  kommit  fram  till  att  den 
åldershomogena grupperingen är den som bäst gynnar det pedagogiska arbetet.  Hon 
säger  också  att  barngruppens  sammansättning  är  avgörande  om  man  har  en 
pedagogisk tonvikt på sin verksamhet och ser förskolan som en lärande institution. 
Det  är redan en stor variation inom en grupp med till  exempel  enbart  treåringar. 
Miljön och materialet anpassas efter just den åldern som befinner sig på avdelningen 
i en Reggio Emilia- inspirerad förskola skriver Jonstoij och Tolgraven. Därför byter 
barnen avdelning varje år. På småbarnsförskolorna lägger man vikt på barnens lust 
att upptäcka och undersöka.  Allting i miljön finns  där av en anledning och det  är 
pedagogerna som utformar och förändrar denna. Grundtanken är att intrycken inte 
ska  vara  banala,  de  ska  vara  utmanande  och  komplexa  för  att  stimulera 
upptäckarglädje och reflektion. 

Även Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) tar upp miljön och säger att de behov och 
intressen  som  barnen  själva  på  olika  sätt  ger  uttryck  för  bör  ligga  till  grund  för 
utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. 

Barns utveckling och lärande

Lagrell (1991) betonar att alla åldrar är lika viktiga. Alla barn har rätt till utmaningar, 
stora som små, vilket gör att det är lika viktigt att ha en meningsfull verksamhet för 
ettåringar som för femåringar.  Även Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) menar att 
arbetet i barngruppen ska genomföras så att barnen ställs inför nya utmaningar som 
stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Läroplanen 
säger även att den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan 
samt att alla barn ska få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg samt att 
få uppleva sig vara en tillgång i gruppen.  Lagrell (1991) menar även att alla barn har 
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behov av trygghet, omvårdnad och att bli sedda oavsett hur gamla de är. Men om vi 
vill påverka barn med kunskap så måste vi vända oss till yngre barn på ett annat sätt 
än till de äldre. Hon poängterar dock att barn är olika även om de är lika gamla. 

Åldershomogena  grupper  är  en  form  av  nivågruppering  skriver  Asplund  Carlsson 
(2001).  Man  bygger  detta  på  antaganden  om  att  barnen  har  en  generell  och 
åldersspecifik utvecklingsgång. Författaren menar även att det är svårt att säga något 
om effekterna av detta eftersom det är så kontextberoende och varierar så mycket 
från barn till barn. Anledningen till att man inrättade så kallade syskongrupper var 
för att de skulle likna syskonskaran som ibland finns i hemmet där de yngre lär sig av 
de äldre. En anledning till att man flyttade över de äldre barnen till skolan var att det 
saknades utmaningar för de äldsta.

Rutinsituationerna  är en mycket  central  del  i  en åldersblandad barngrupp,  visade 
Familjestödutredningen  (1981).  Här  kan  man  uppleva  fördelarna  med  att  ha 
blandade åldrar när till  exempel  de äldre barnen hjälper de mindre,  vilket  de ofta 
också  tycker  är  väldigt  roligt.  Det  blir  också  lugnare  och  trevligare  än  om  tio 
ettåringar ska äta samtidigt. Familjestödsutredningen har också kommit fram till att 
det finns andra svårigheter med att ha enbart barn under tre år i samma grupp. Detta 
beror på att barnen har samma behov av omvårdnad och hjälp med de vardagliga 
bestyren.  Barnen  hamnar  också  ofta  i  konflikter  med  varandra  vilket  gör  att 
pedagogerna hela tiden måste vara beredda att ingripa.

Kärrby (1985) menar att det finns en mängd olika argument till varför man ska arbeta 
åldersblandat. Han menar bland annat att de yngre barnen utvecklas genom att de lär 
av de  äldre,  de  blir  motiverade  och  stimulerade  till  att  lära  sig  det  som de  äldre 
barnen redan kan. De äldre lär sig visa hänsyn till de yngre barnen och får även agera 
förebilder. Även rivaliteten som kan finnas bland jämnåriga barn minskar. Som äldre 
i en åldersblandad grupp får man chansen att jämföra sig med yngre barn vilket gör 
ens  egna  framsteg ännu tydligare  skriver  Edlund och Sundell  (1999).  De påminns 
också om sin egen tid som liten och hjälpbehövande och kan därför lättare sätta sig in 
i  de  mindre  barnens  situation  vilket  medför  att  konkurrans,  mobbing  och 
självhävdelse till en viss del motverkas. 

Lagrell (1991) menar att det i en åldershomogen grupp är lättare att stötta enskilda 
barn och fånga upp dem med olika svårigheter eftersom det finns så många i samma 
ålder att jämföra med. Varje åldergrupp framstår mycket tydligare och man lär känna 
barnens  utvecklingsnivå,  behov  och möjligheter  på  ett  helt  annat  sätt.  Följden  av 
detta  blir  att  den  åldersspecifika  metodiken,  där  barnens  behov  och 
utvecklingsmöjligheter står i centrum, kan utvecklas på ett helt annat sätt än vad som 
är möjligt i en åldersblandad grupp. 

En  undersökning  har  genomförts  i  North  Carolina  av  Bailey,  Burchinal  och 
McWilliam  (1993).  De  gjorde  studien  med  anledningen  av  att  barn  vanligtvis 
naturligt  vistas i både åldersblandade och åldershomogena grupper  då de inte är i 
förskolan.  Därför  anser  de  att  det  är  särskilt  viktigt  att  även använda  båda  dessa 
grupperingar  i  barnomsorgen  eftersom man där  har stora  möjligheter  att  påverka 
barns  kognitiva  och sociala  färdigheter.  Undersökningen gick ut  på att  göra  tester 
med  barn  mellan  21  och  67  månader,  både  barn  i  åldershomogena  respektive 
åldersblandade barngrupper. Testerna gick ut på att visa på barnens färdigheter inom 
områden  som  till  exempel  kommunikation,  kognitiva  samt  sociala  färdigheter. 
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Resultatet av testerna visar att barnen i båda grupperna var relativt lika upp till två år 
men att barnen i de åldersblandade grupperna fick ett övertag i åldrarna två till fyra. 
Detta gäller speciellt den personliga utvecklingen, till exempel förmågan att uttrycka 
känslor, men där jämnades dessa skillnader dock ut innan barnen fyllt fem år. I de 
sociala färdigheterna visade barnen i de åldersblandade grupperna en större kunskap 
och visade sig bättre än barnen i åldershomogena grupper.  Slutsatserna som Bailey, 
Burchinal och McWilliam kommit fram till är att åldersblandade grupper är bättre för 
mindre barn och att åldershomogena grupper är bättre för att förbereda barnen för 
Kindergarten, alltså grupper med åldrar från fyra år och uppåt. Anledningen till att 
åldersblandade grupper är bättre för yngre barn menar de beror på att barn gärna 
imiterar personer  som de anser är mer kompetenta eller har högre status.  De tror 
också att de äldre barnen skapar en miljö som är stimulerande och spännande för de 
yngre  samt  att  de  äldre  barnen  fungerar  som en lärare  som ger  de  yngre  barnen 
instruktioner och beröm. De menar också på att lärarna erbjuder barnen en större 
variation aktiviteter i en åldersblandad grupp som erbjuder yngre barn att vara med i 
aktiviteter  som  de  annars  aldrig  hade  fått  varit  med  på.  En  anledning  till  att 
åldershomogena  grupper  är  bättre  för  de  äldre  barnen  tror  Bailey,  Burchinal  och 
McWilliam kan bero på bland annat att de yngre barnen ibland kan störa de äldre i 
deras  aktiviteter  samt  att  lärarna  måste  ägna  sig  mycket  åt  de  yngre  barnens 
omvårdnad och behov.  För  att  tillgodose  alla  barn vill  författarna  att  man ska ha 
åldersblandade grupper under en viss del av dagen, som till exempel under utelek, 
måltider och utflykter. Åldershomogena grupper ska däremot förekomma under till 
exempel sagoläsning, målning och andra pedagogiska aktiviteter. 

Barns samspel

I och med Socialstyrelsens utredning, Barnstugeutredningen (i Edenhammar 1982), 
framkom  det  vilka  fördelar  en  åldersblandad  grupp  har.  Genom  att  arbeta  med 
åldersblandade barngrupper erbjuds barnen förebilder då det finns äldre barn att se 
upp till. Detta leder även till att barnen känner sig inspirerade att lära sig nya saker 
och att dessa kunskaper finns tillgängliga på ett annat sätt. Det är också en fördel att 
barnen får lära sig ta hänsyn och ansvar för de mindre på ett naturligt sätt samt att 
konkurrensen som kan uppstå mellan jämnåriga minska i och med att barnen inte 
kan jämföra sig på samma sätt då det inte är lika gamla.

Majoriteten av alla kontakter mellan barn i åldersblandade förskolegrupper sker med 
jämnåriga  kamrater,  menar  Kärrby  (1990)  och visar  på  att  det  är  så  mycket  som 
60-70 procent av all daglig kontakt med andra barn. Undersökningar visar att barn i 
förskolan helst leker två och två samt att de väljer kamrat efter liknande intressen och 
i ungefär samma ålder. Kärrby (1985) menar även att det kan finnas kompletterande 
förhållanden mellan två barn då den ena ofta är mer dominant och den andra mer 
följsam vid två och två lek. Extra vanligt är det då det är stor åldersskillnad mellan 
barnen. Detta behöver inte nödvändigtvis vara något negativt då det mer dominanta 
barnet till exempel kan agera förebild. 
Barn skapar olika roller i gruppen och får olika status. Detta har med en mängd olika 
faktorer att göra såsom till exempel ålder och personlighet. 

Även då barnen ingår i en åldershomogen grupp är det viktigt att de får träffas över 
avdelningarna och ha aktiviteter med barn i andra åldrar menar Lagrell (1991). Hon 
påpekar att barnen ofta träffas ute på gården men att detta inte räcker, de måste även 
träffas under mer organiserade former. Därför har de tillsammans på förskolan där 
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hon arbetar,  skapat  olika  traditioner,  fester,  skidlopp  och andra  aktiviteter  för  att 
barnen  ska få  umgås  över  avdelningarna.  Detta  visar  även Barnstugeutredningens 
rekommendationer  år  1972 (i  Edenhammar  1982)  som  säger  att  det  i  en 
åldersblandad  barngrupp  är  viktigt  att  låta  barnen  få  möjlighet  till  att  vara  med 
jämnåriga kompisar så de får tillfälle till mer ålderspräglade aktiviteter. Det har visats 
att  detta  verkar  självklart  för  personal  i  åldersblandade  grupper  när  det  gäller  de 
äldre förskolebarnen. Men faktum är att även de riktigt små barnen behöver umgås 
med jämnåriga barn.  Det  har gjorts  en underökning  som visar att när små barn i 
samma ålder umgås så ägnar även de sig åt aktiviteter som är typisk för den specifika 
åldern.  Detta  visar på vikten av att man låter även de jämnåriga  små barnen leka 
själva för att skapa gemenskap tillsammans.

Lagrell  (1991)  beskriver  en  omorganisation  där  hon  jobbar,  där  de  har  gått  från 
ålderblandade  avdelningar  till  åldershomogena.  Hon  säger  att  barnens  lek  har 
förändrats sen de bytte gruppering. De små barnen syns tydligare i leken, de behöver 
inte  längre  inta  underordnade  roller,  som  till  exempel  hund,  utan  kan  nu  utan 
problem vara mamma eller pappa. De äldre barnens lek har förändrats även den, de 
behöver  inte  riskera  att  deras  lek  förstörs  av  de  små,  skriver  Lagrell.  De  kan  nu 
experimentera med olika konstruktioner som nu dessutom kan sparas för att fortsätta 
kommande dag. Hon säger också att barnen nu har fler kamrater att välja mellan i 
samma ålder och att detta gör att leken blir mer utvecklad när många barn i samma 
ålder  ger  impulser  till  varandra.  Barnstugeutredningen  (i  Edenhammar  1982) 
framhäver istället den åldersblandade gruppens fördelar då barnen lättare kan hitta 
lekkamrater på samma utvecklingsnivå oavsett vilket ålder barnet befinner sig i.

2.3 Litteratursammanfattning

Åldersblandning  är  ett  tillsynes  svenskt  fenomen  som  har  sin  början  i  och  med 
barnkrubborna i början av 1800- talet där åldersblandningen var mellan ett och sju 
år.  I slutet av 1800-talet gjordes de tidigare åldersblandade grupperna i förskolan till 
att bli mer åldershomogena.  I början av 1970-talet skedde dock vissa förändringar 
genom samhällsförändringar samt ökat intresse för åldersgrupperingen i förskolan. 
Först  kom  barnstugeutredningen  som  åter  igen  talade  för  ökad  åldersspridning  i 
förskolegrupperna.  Genom  denna  utredning  uppkom  småbarnsgrupper  och 
syskongrupper.  Man betonade vikten av att se individens  utveckling istället för att 
förknippa  utvecklingen  med  ålder.  Socialdepartementet  (1981)  gjorde  i  början  av 
1980-talet  en annan  utredning,  kallad  Familjestödsutredningen  (1981),  där  man  i 
likhet  med  Barnstugeutredningen  (i  Edenhammar  1982)  kom  fram  till  att 
åldersblandning var bra men att man skulle öka åldersspridningen i barngrupperna. 
Samtliga  utredningar  motiverade  åldersblandningen  med  att  det  finns  en  mängd 
fördelar  för  såväl  barnen  som  för  föräldrar  och  personal.  Man  ansåg  även  att 
utveckling var något individuellt  som inte nödvändigtvis  alltid behövde förknippas 
med ålder. När det gäller utveckling är uppfattningarna skilda. Vissa menar att ålder 
och utveckling till  stor del  hänger samman medan andra framhåller  att utveckling 
kan skilja markant oavsett ålder. 

Än idag är åldersblandade barngrupper mycket populärt och har en klar majoritet i 
förskolan. En undersökning som gjordes av Skolverket (2001) visar att 68 procent av 
avdelningarna  arbetade  åldersblandat  arbetssätt.  Många  undersökningar  visar  på 
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fördelarna  med  att  arbeta  med  en  åldersblandad  barngrupp.  Man  menar  att  det 
skapas  naturliga  förebilder  bland  barnen  samt  att  åldersspridningen  skapar 
utmaningar för de yngre barnen. De äldre barnen lär sig ta hänsyn och ansvar på ett 
naturligt sätt. Även många av författarna visar på de fördelar som åldersblandning 
har. Man anser att de äldre barnen har möjlighet att jämföra sig och känna igen sig i 
de  yngre  och  att  det  därmed  skapar  ett  självförtroende.  Vissa  författare  påpekar 
nackdelarna och menar att det  kan bli  problematiskt under till  exempel  samlingar 
som inte går att anpassa till alla åldrar. Man påpekar även risken att de yngre barnen, 
som är i större behov av fysisk omvårdnad, tar fokus från resten av gruppen.  

Åldershomogent  arbetssätt  har  en  mängd  fördelar  när  det  kommer  till  miljön. 
Jonstoij  och  Tolgraven  (2001)  menar  att  det  är  viktigt  att  miljön  anpassas  efter 
barnens  ålder  och  att  det  på  så  vis  underlättar  om barnen  är  lika  gamla.  Även  i 
Läroplanen för förskolan (Lpfö 98) betonar man vikten av utformningen av material 
och  miljö  förknippat  till  den  pedagogiska  verksamheten.  Det  påvisas  även  andra 
fördelar såsom att det är lättare att stötta enskilda barn i en åldershomogen grupp 
samt att varje åldersgrupp framstår mycket tydligare och att det därmed är lättare att 
anpassa  verksamheten efter  den.  Man menar  även att  barnen har lättare  att  hitta 
kamrater  i  en  åldershomogen  grupp  då  det  finns  fler  jämnåriga  att  välja  mellan, 
undersökningar stöder även detta och visar på att barn ofta söker sig till jämnåriga. 
De nackdelar som framhålls med åldershomogena grupperingar är att det kan vara 
tungt att ha bara väldigt små barn i en och samma grupp då de kräver mycket fysisk 
omvårdnad. 

Lagrell  (1991)  menar  att det  i  en åldershomogen grupp måste erbjudas  tillfälle  att 
träffa  barn  i  alla  åldrar.  Man menar  även  att  barn  i  åldersblandade  barngrupper 
måste få tillfälle att  ha aktiviteter med enbart  jämnåriga då barnen får tillfälle att 
utöva aktiviteter i enlighet med deras ålder. I forskningen som Bailey, Burchinal och 
McWilliam (1993) redovisar har man i en undersökning kommit fram till att barn i 
åldersblandade barngrupper har större sociala färdigheter än barn i åldershomogen 
grupp. Man har även kommit fram till att åldersblandning till större del gynnar yngre 
barn och att ett mer åldershomogent arbetssätt gynnar äldre barn. 

En av författarna menar att den optimala ålderssammansättningen i förskolan ännu 
är okänd då forskningen varit alltför ensidig och nästintill  endast koncentrerats på 
ålderblandat arbetssätt. Någon vidare forskning kring åldershomogena grupperingar 
finns ännu inte. 
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3. Metod 

I detta kapitel redovisas metoderna som använts för att belysa syftet med studien. Vi 
beskriver  bland  annat  forskningsstrategi,  datainsamlingsmetoder  samt  hur  vi  gått 
tillväga i vår analys. 

3.1 Forskningsstrategi 

Stukat  (2005)  menar  att  det  i  pedagogiska  studier  är  vanligast  att  dela  upp 
forskningsstrategin i kvantitativ och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden, som 
är  mer  naturvetenskapligt  baserad,  är  inriktad  på  empiriskt  kvantifierbara  och 
objektiva  mätningar.  Observationer  och  enkäter  är  vanligt  förekommande 
datainsamlingsmetoder  i  dessa  studier  då  de  ger  möjlighet  att  samla  in  ett  mer 
kvantifierbart material.  Syftet med kvantitativa studier är att kunna samla ihop ett 
stort antal data för att sedan kunna analysera och hitta mönster samt dra generella 
slutsatser.  I  och  med  detta  blir  resultaten  breda  och  generella,  dock  inte  särskilt 
djupa.  Det  kvantitativa  synsättet  har  länge  varit  dominerande  men  har  under  de 
senare  decennierna  fått  lämna  plats  för  den  kvalitativa  metoden  som  är  mer 
humanbaserad.  

Denna studie är av kvalitativ art då syftet inte har varit att få lite information från ett 
stort antal människor.  Fokus har istället lagts på detaljerad information från ett färre 
antal respondenter. Stukat (2005) menar att man genom att använda en kvalitativ 
metod  inte  har  en  önskan  att  generalisera,  man  vill  istället  gestalta  något. I  en 
kvalitativ  studie  är  forskarens  jag  starkt  bundet  med  forskningsaktiviteten.  Detta 
beskriver Denscombe (2000) och menar att det är viktigt att man är medveten om 
det  samt  har  kontroll  över  sina  attityder  eftersom  målet  inte  är  att  påverka 
undersökningen  med  personliga  åsikter  eller  attityder.  Målet  ska  istället  vara  att 
arbeta  och undersöka  på ett  opartiskt  sätt.  Studien  ger  också  plats  för  alternativa 
förklaringar. Med det menas att en kvalitativ studie accepterar att det inte behöver 
finnas enbart en korrekt förklaring och att olika forskare kan komma fram till olika 
slutsatser.

Denscombe menar även att intervjutekniker av olika slag är vanligt förekommande, 
och viktiga,  instrument  i  kvalitativ  forskning.  Den kritik  som framförs  mot  denna 
forskningsstrategi är att den har en tendens att bli alltför subjektiv och att analysen 
till  stor  grad påverkas  av vem som utför  den.  Även mätningens  tillförlitlighet  kan 
ifrågasättas  då antalet  undersökningspersoner  är  begränsat  och på så  vis  inte  ger 
möjlighet till en generalisering.

En  förutsättning  för  denna  studie  har  varit  att  få  tag  på  förskolor  med  de  olika 
gruppindelningarna.  Det  har  inte  varit  det  lättaste  då  åldersblandat  arbetssätt  är 
betydligt vanligare än åldershomogent. Detta har varit en orsak till att en kvalitativ 
forskningsmetod har valts med relativt få respondenter.  Syftet med studien är inte 
att generalisera utan helt enkelt  att undersöka  ett visst  fenomen;  gruppindelning i 
förskolan. 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Enkätstudier är bra att använda sig av när man till exempel vill ha information från 
ett stort antal respondenter menar Denscombe (2000). Det lämpar sig också bra när 
informationen  man  vill  ha  är  ganska  okomplicerad  och  kortfattad.  Även  Stukat 
(2005)  menar  att  man genom enkätundersökningar  får  möjlighet  att  ta del  av ett 
större antal människors åsikter, tankar och attityder. Det är dock svårare att få någon 
större inblick i ämnet som undersöks. Vi har i denna undersökning valt bort enkät 
som  datainsamlingsmetod  och  det  har  flera  anledningar.  Precis  som  Denscombe 
(2000) säger så är det svårt att ändra en enkät när den redan är tryckt och utskickad 
och genom detta så blir det även svårt att följa upp frågor med följdfrågor.  Det är 
också svårt att undersöka sanningshalten i svaren eftersom forskaren får acceptera 
det  som  står,  speciellt  om  enkäterna  besvaras  anonymt.  Enkäter  ger  heller  inga 
snabba resultat  utan man måste som forskare ta hänsyn till  den tid det kan ta för 
respondenterna att fylla i denna.  Eftersom vi strävade efter att samla in information 
så  fort  som  möjligt  eftersom  vi  endast  hade  en  begränsad  tid  till  förfogande  för 
studien så var detta inget alternativ.

Som datainsamlingsmetod är observation bra då man får erfara vad personer faktiskt 
gör och inte bara vad de säger att de gör. Med hjälp av dessa kan man studera både 
verbala  och  icke-verbala  beteenden  vilket  gör  att  man  får  kunskap  som är  direkt 
hämtat från ett sammanhang menar Stukat (2005). Svårigheten med observationer 
menar Denscombe (2000) är att resultatet från den är mycket beroende på vem som 
observerar.  Eftersom  vi  alla  har  olika  erfarenheter,  olika  kompetens  samt  olika 
minnen  så  är  det  svårt  för  en  annan  person  att  genomföra  samma  studie  och  få 
samma resultat. Här håller Stukat (2005) med och säger att resultatet tenderar att bli 
objektivt  eftersom forskaren tolkar  vad som händer.  Ska man observera  så måste 
man kunna göra det på öppna beteenden som går att observera och mäta på ett direkt 
sätt. Attityder och tankar är inte exempel på detta och eftersom vår studie till stor del 
handlar om vad pedagogerna själva tycker och tänker kring åldersgruppering så var 
inte observation rätt datainsamlingsmetod för oss.

Enligt  Denscombe  (2000)  bör  alla  undersökningar  som  gör  anspråk  på  att  vara 
forskning börja med en litteraturöversikt, och så även denna. Skriftliga källor visar att 
forskaren är medveten om tidigare forskning som utförts inom området och ger en 
vägledning till läsaren om varifrån forskningen kommer. Detta gör det möjligt att se 
vilka teorier och principer som haft inflytande på det tillvägagångssätt som forskaren 
använt sig av. En fördel med skriftliga källor är att de i regel är lätta att få tag i, ett 
bibliotek- eller internetbesök är oftast det enda som krävs. Denscombe betonar ändå 
vikten av att man är kritisk till det man läser och bedömer källans trovärdighet innan 
man använder sig av den. 

Eftersom  enbart  skriftliga  källor  inte  räcker  för  att  besvara  våra  frågor  har  även 
intervjuer använts som datainsamlingsmetod. Det beror till viss del på att vi vill ha 
detaljerad  information  ifrån  ett  färre  antal  människor  då  det  bäst  hjälper  oss  i 
undersökningen för att svara på våra forskningsfrågor.  Intervjuer skapar möjlighet 
till att ämnen fördjupas och följs upp samt att man kan få ta del av tankar och åsikter 
från respondenterna. Intervjuer är också lätt att använda menar Denscombe eftersom 
det inte krävs så mycket material eller kunskaper. Han tycker dock att man ska se 
upp  för  att  betrakta  intervjun  i  likhet  med  en  konversation.  Han  menar  att  en 
konversation innebär för de flesta inga problem men en intervju kan misslyckas totalt 
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om man inte planerat och förberett sig tillräckigt. Stukat (2005) menar att frågorna 
är av stor betydelse då det ligger till grund för vilket material man får fram. Det finns 
olika sorters intervjuer och den som kommer användas i den här undersökningen är 
semistrukturerade. Det innebär att man har en färdig lista på frågor men att man hela 
tiden är flexibel  och låter respondenten  utveckla  sina  idéer och tala mer  utförligt. 
Betoningen ligger hela tiden på den som blir intervjuad och svaren är öppna. Stukat 
menar här att det är bra då man får mer nytt och spännande material  ju öppnare 
frågorna är. Men man måste ändå se upp eftersom detta ger svårigheter i att jämföra 
svaren från de olika respondenterna när frågorna och svaren är vida.

På några av de förskolor vi besökt har en önskan att bli intervjuad i par funnits, där 
orsaken varit tidsbrist. Stukat (2005) menar att risken att man påverkas av varandra 
vid ett sådant tillfälle är stor. Därför valdes att utföra intervjuerna med en respondent 
i  taget.  Detta  är  vad Denscombe  (2000)  kallar  för  personliga  intervjuer,  när  man 
möts forskare och respondent. Enligt honom är detta den intervjun som är lättast att 
arrangera. 

3.3 Urval

Med  de  resurser  och  den  angivna  tidsram  som angetts  gjordes  målsättningen  att 
genomföra  12 olika intervjuer  med lika många respondenter.  För att  få en så stor 
bredd  som  möjligt  på  empirin  valdes  sex  olika  förskolor  varav  tre  arbetar 
åldershomogent och tre arbetar med åldersblandade barngrupper. Vi valde förskolor 
som vi kände till eller redan hade ett kontaktnät på, detta av rent praktiska skäl som 
vi kände underlättade vår empiriinsamling. Anledningen till att vi valde att intervjua 
pedagoger, och inte till exempel rektorer, är för att vi ville ta del av åsikter och tankar 
från de som jobbar nära barnen i vardagen. 

Informationsdjupet man kan få genom intervjuer är bäst då respondenterna är villiga 
och kapabla till att ge information som ingen annan kan, anser Denscombe (2000). 
Han menar att är bra om man strävar efter få tag på nyckelpersonerna inom området. 
Det har vi försökt genom att välja personer  vi  tror kan ge en bra inblick i hur det 
fungerar att jobba med den aktuella barngruppen. Det är pedagoger som till exempel 
jobbat länge på den aktuella förskolan och då har kunskap om varför ett eventuellt 
byte av grupperingar på avdelningen har gjorts. 

En vanlig fråga som uppkommer när man ska göra en intervjuundersökning är hur 
många personer man ska intervjua menar Kvale (1997). Hans svar på den frågan är 
att man ska intervjua så många som det behövs för att ta reda på det man vill veta, 
antalet beror alltså på undersökningens syfte. Han fortsätter med att om antalet är 
för  litet  är  det  omöjligt  att  testa  hypoteser  om  skillnader  mellan  grupper  eller 
personer och om antalet är för stort är det svårt att göra mer ingående tolkningar av 
intervjuerna.  Därför  har  vi  valt,  precis  som  nämnts  tidigare,  12  respondenter.  Vi 
anser att detta antal är lagom, färre respondenter kan ge en för entydig bild medan 
fler kändes svårt med tanke på den tidsram vi har för att genomföra studien.
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3.4 Tillvägagångssätt 

Innan intervjuerna skulle äga rum skickades missivbrev ut där vi förklarade vårt syfte 
med  studien  samt  vad  som  gäller  för  respondentens  deltagande.  För  att  inte 
respondenterna  skulle  bli  påverkade  av  yttre  faktorer  ägde  intervjuerna  rum  i 
avlägsna  delar  på  respondenternas  arbetsplats.  Detta  för  att  de  skulle  känna  sig 
trygga i miljön samt att kunna genomföra intervjun utan störande moment.

För  att  kunna  dokumentera  detta  på  bästa  sätt  spelades  intervjuerna  in  på band. 
Detta  underlättar  vid  transkribering  samt  möjliggör  att  vi  båda  kan  genomföra 
transkriberingen tillsammans.  På grund av tidsramen kunde vi inte båda närvara vid 
samtliga  intervjuer  men  genom  ljudupptagningarna  fick  båda  lyssna  och  tolka 
samtliga intervjuer tillsammans.

När intervjuerna var genomförda analyserades detta, vilket beskrivs mer utförligt i 
avsnittet nedan.

3.5 Databearbetning och analysmetod

Kvale (1997) betonar tolkningens genomgripande betydelse. Han menar att man inte 
ska  se  analysen  som  ett  isolerat  stadium  utan  att  den  ska  genomsyra  hela 
undersökningen vilket betyder att analysen börjar redan under själva intervjun. Han 
menar  att  man  tolkar  intervjun  genom  att  ”sända  tillbaka”  meningen  vilket  ger 
respondenten  chans  att  rätta  tolkningen  eller  bekräfta  den.  Nästa  steg  är  att 
strukturera upp materialet så det blir tillgängligt för analys. Det gjorde vi genom att 
lyssna av våra ljudinspelningar tillsammans och transkribera dessa. Precis som Kvale 
uttrycker det får man större kontroll över att forskarens jag inte påverkar analysen 
om man är flera som tolkar den. Man kan också lättare påverka den till att inte bli för 
ensidig.

När vi  hade vi  ett råmaterial  att utgå ifrån men precis  som Kvale uttrycker det så 
behövs  även  en  klarläggning  av  materialet.  Vi  tog  bort  allt  som  var  onödigt  för 
studiens syfte som till exempel pauser, upprepningar och annat överfödigt material.

Materialet var nu redo för nästa steg som var att sammanställa. För att lättare kunna 
se likheter och skillnader i hur de olika pedagogerna upplevde sina grupper har de 
åldersblandade  och de  åldershomogena  intervjuerna  sammanställts  var  för  sig.  Vi 
sorterade  dem  sedan  efter  rubrikerna  i  litteraturavsnittet  för  att  underlätta  i 
resultatanalysen,  detta  även för  att  lättare  kunna  följa  den  röda  tråden  i  studien. 
Genom att sammanställa intervjuerna får man en större klarhet över vilka likheter 
och skillnader  som förekommer  i  pedagogernas  åsikter  och tankar.  En viktig  del  i 
analysen  enligt  Denscombe  (2000)  är  just  att  försöka  identifiera  mönster  och 
processer, gemensamma drag och skillnader. När man som forskare går igenom sitt 
material ska man leta efter återkommande teman och kopplingar. Efter detta är det 
dags  att  försöka  utveckla  ett  antal  generaliseringar  som  förklarar  de  teman  och 
samband som har identifierats i datamaterialet. Tidigare forskning samt litteraturen 
har kopplats till resultatet för att tillsammans kunna svara på våra forskningsfrågor 
och syfte.
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3.6 Reliabilitet och validitet

Reliabilitet  är  en  förutsättning  för  validitet  menar  Stukat  (2005).  Om  inte 
mätinstrumentet mäter säkert kan det inte heller säkert mäta det man vill veta något 
om menar han.

Validitet innebär att data och metoder är ”riktiga” menar Denscombe (2000). Detta 
betyder  i  forskningssammanhang  om  huruvida  data  reflekterar  sanningen, 
verkligheten  och  täcker  de  avgörande  frågorna.  Validitet  handlar  om  i  vilken 
utsträckning  data  och  metoden  för  att  samla  in  den  anses  exakta,  riktiga  och 
träffsäkra. Kvale (1997) menar att validera är att kontrollera och ifrågasätta.

Intervjuer  är  bra  för  validiteten  menar  Denscombe  (2000),  detta  beror  på  att 
direktkontakt  innebär  att  man samtidigt  som data samlas  in kan kontrollera  dess 
riktighet och relevans. Här håller även Kvale (1997) med och menar att validera är 
just  att  ifrågasätta.  Han  säger  också  att  vanlig  kritik  som  brukar  riktas  mot 
forskningsintervjuer  är  att  deras  resultat  ogiltiga  för  att  intervjupersonernas 
rapporter kan vara falska. Eftersom frågorna i intervjuerna i denna undersökning inte 
är av fakta- karaktär är det omöjligt att betrakta svar som rätt eller fel eller sanning 
respektive osanning.  Undersökningen har fokuserat på respondenternas tankar och 
åsikter  och  dessa  är  svåra  att  ifrågasätta.  Svaren  har  i  många  fall  följts  upp  med 
följdfrågor för att respondenten ska utveckla svaret mer eller om något varit oklart, 
detta  för  att  undvika  missförstånd  och  för  att  forskarna  ska  kunna  återge  rätt 
information.

Det finns många sätt att kontrollera resultatens validitet menar Denscombe (2000). 
Ett exempel är om forskarens jag erkänns som en influens på forskningen men inte 
som en påverkan till att resultatet rapporterats ensidigt eller snedvridet. Han menar 
att detta är en svår men nödvändig balansgång vid denna typ av forskning.  Denna 
studie är ett resultat av vår nyfikenhet om olika ålderssammansättningar mer än ett 
sätt att få bekräftelse för våra tankar. Forskarens jag är alltid inkopplat i studien men 
det  är  viktigt  att  man håller  dessa  två isär.  Eftersom vi  inte  hade någon klar bild 
innan vi började undersöka om vilken ålderssammansättning som är att föredra är 
det  osannolikt  att  vi  påverkat  studien  åt  det  ena  eller  andra  hållet.  Vi  har  även 
tillsammans gått igenom intervjufrågorna noggrant innan de använts. Detta för att 
inte påverka studien med ledande frågor, Kvale (1997) menar att om man påverkat 
studien  på  detta  vis  är  inte  den  kvalitativa  forskningsintervjun  tillförlitlig.  Stukat 
(2005)  påpekar  även  att  reliabiliteten  kan  försämras  om  respondenten  tolkar 
frågorna fel eller om det förekommer störningar under intervjun. Även detta har vi 
försökt säkra genom att ha planerat frågorna noggrant innan samt att intervjuerna 
ägt rum i avskilda rum där risken för störningar varit liten.

Validiteten  säkerställs  också  ytterligare  om man undersöker  eventuella  alternativa 
förklaringar.  Man  måste  som  forskare  visa  att  man  inte  godtagit  första  bästa 
förklaring  utan  kontrollerat  konkurrerande  teorier  samt  dolda  problem  menar 
Denscombe (2000). Eftersom en stor mängd litteratur och forskning har studerats i 
denna  studie  har  alternativa  förklaringar  hittats.  Det  finns  de  som  stöder 
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åldershomogena grupper och de som stöder åldersblandade och vi har försökt att på 
bästa sätt återge båda i litteraturgenomgången.

Kvale  (1997)  säger  att  utskriften  av intervjuerna  med största  sannolikhet  inte  blir 
samma  om två  olika  personer  skriver  ner  dem.  Trots  att  man  lyssnar  på  samma 
ljudinspelning  så  skiljer  sig  utskrifterna  åt.  För  att  motverka  detta  och på så  sätt 
styrka dess reliabilitet ska man ha klara instruktioner när man börjar skriva. Man ska 
gå igenom syftet med utskriften och hur det ska gå till väga. Men han påpekar dock 
att  problem som att någon hör fel  till  exempel  är svåra att  lösa.  Innan vi  började 
lyssna av våra ljudupptagningar gick vi igenom vad som skulle tas med och vad som 
anses  oviktigt  att  ha  med  som till  exempel  pauser.  Eftersom vi  båda  lyssnade  av 
ljudupptagningarna tillsammans har detta också medverkat till att styrka detta.

3.7 Etiska ställningstaganden

När man ska göra en forskningsstudie finns det fyra viktiga aspekter att beakta enligt 
Vetenskapsrådet  (2002).  Denna  studie  har  följt  fyra  samtliga,  de  är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de som ingår i studien vilka 
villkor som gäller för deras deltagande. Innan intervjuerna för denna studie har ägt 
rum  har  samtliga  respondenter  fått  ett  missivbrev  i  vilket  forskningens  syfte  har 
beskrivits. Där står också att respondenternas medverkan är helt frivillig och att de 
när som helst kan välja att avbryta sin medverkan. För att underlätta kontakt med oss 
forskare  så  har  namn,  mail  och  telefonnummer  till  både  oss  och  vår  handledare 
lämnats ut. Respondenterna har även innan intervjun fått veta ungefär hur lång tid 
den väntas ta samt informerats om att den information som samlas in inte kommer 
användas i något annat sammanhang än denna studie.

Den andra aspekten heter samtyckeskravet. Den innebär att man som forskare ska få 
samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare.  Denna  studie  är ej  av 
etisk känslig karaktär och respondenterna vet redan innan intervjun på vilka villkor 
de deltar. Som nämns tidigare har samtiga rätt att när de vill avsluta sin medverkan 
och då helt utan påtryckningar eller påverkan.

Det  finns  även  en  aspekt  som  heter  konfidentialitetskravet  och  handlar  om 
tystnadsplikt  för  känsliga  uppgifter.  Vetenskapsrådet  menar  att  om  ett 
forskningsprojekt  omfattar  användning  av  etiskt  känsliga  uppgifter  om  enskilda 
personer bör det undertecknas en förbindelse om tystnadsplikt  beträffande sådana 
uppgifter.  Denna  studie  är  inte  av etisk  känslig  karaktär  så  tystnadsplikt  har  inte 
undertecknats. Men respondenterna är informerade om att de i denna studie är helt 
anonyma, varken deras namn eller förskolans namn kommer att nämnas i studien.

Den fjärde och sista aspekten heter nyttjandekravet och handlar om att uppgifterna 
som samlas in i denna studie inte kommer att användas för något annat ändamål än 
just  denna  studie.  Uppgifterna  kommer  heller  inte  att  lånas  ut  eller  användas  för 
kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskapliga.
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4. Resultatredovisning

I detta kapitel kommer vi att presentera sammanfattningar av de tolv intervjuer vi 
genomfört  med  pedagoger  på  sex  olika  förskolor.  Pedagogerna  från  de 
åldershomogena  förskolorna  kommer  att  redovisas  för  sig  och  likaså  svaren  från 
pedagogerna  från  de  åldersblandade  avdelningarna.  Svaren  är  kategoriserade  på 
samma vis som i litteraturgenomgången för att underlätta för läsaren samt skapa en 
röd tråd i studien. Avslutningsvis kommer en kort sammanfattning av dessa två.

4.1 Intervjuer åldershomogent arbetssätt

Bakgrund

Två  av  förskolorna  med  åldershomogent  arbetssätt  var  privata,  den  tredje  var 
kommunal.  Samtliga  förskolor  arbetar  helt  åldershomogent,  vilket  betyder  att  alla 
barn  i  varje  förskolegrupp  är  födda  samma  år.  Barnantalet  i  grupperna  varierar 
mellan 14 och 18 barn.  Samtliga pedagoger  som arbetar på de privata  förskolorna 
anser att de har gott inflytande på arbetssättet i förskolan medan majoriteten av de 
kommunalarbetande  pedagogerna  i  högre  grad  anser  att  mycket  av  arbetet  är 
”toppstyrt”,  det  vill  säga  att  rektorer  och  ledning  bestämmer  det  mesta.  En  av 
pedagogerna uttrycker till exempel en önskan om att få möjlighet att välja vad man 
vill fortbilda sig inom, vilket hon inte får möjlighet till idag. Förskolorna har tidigare 
jobbat med andra åldersindelningar för att sedan ändra till  ett mer ålderhomogent 
arbetssätt.  Såväl personal som chefer på samtliga förskolor har varit engagerade och 
drivande  i  bytet  av  åldersindelning,  på  de  kommunala  tycks  det  dock  vara 
pedagogerna  som tagit  initiativ  genom att  de  blivit  inspirerade  av studiebesök  på 
förskolor som arbetat åldershomogent. Anledningarna till bytet är varierande; på en 
förskola blev pedagogerna inspirerade av studiebesök på åldershomogena förskolor 
samt att de sedan tidigare hade en önskar att arbeta Reggio Emilia inspirerat där man 
även arbetar med åldershomogena grupperingar.  Någon annan har fått inspiration 
genom fortbildning. 

Pedagogisk anpassning

Vissa av pedagogerna menar att den tidigare åldersindelningen var svårare att arbeta 
med.  En  av  pedagogerna  uttrycker  det  som  att  ”det  var  svårt  att  greppa  det 
pedagogiska arbetet med en så stor åldersspridning”(Pedagog 3). En annan anledning 
var att man som pedagog hade en önskan att följa med barnen ”hela vägen” istället 
för  att  släppa dem när de är tre år och ska upp i  exempelvis  syskongrupp.  En av 
pedagogerna uttryckte det med att hon ville ”skörda det man sått” (Pedagog 5) och 
menade  att  hon  tyckte  det  var  tråkigt  att  släppa  de  barn som hon fått  följa  i  tre 
intensiva år för att sedan börja om från början. På frågan vad det är för skillnad på 
barngruppen  nu  jämfört  med  tidigare  har  samtliga  pedagoger  väldigt  mycket  att 
berätta: ”Nu hinner jag med barnen på ett annat sätt. När vi jobbade åldersblandat 
krävdes  det  mycket  omvårdnad  till  de  yngre  barnen  och då  blev  de  äldre  barnen 
oroliga och högljudda för att få uppmärksamhet” (Pedagog 3). ”Spännvidden mellan 
barnen  är  mindre  vilket  ger  dem  en  större  chans  att  utvecklas  och  få  hjälp  i 
utvecklingen” (Pedagog 4). Samtliga pedagoger menar att det efter bytet är lättare att 
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anpassa  verksamheten  samt  att  stimulera  barnen  på  deras  egen  nivå.  En  av 
pedagogerna menar att deras arbetssätt på något vis var mer åldersfokuserat tidigare 
då man hela tiden tänkte i termer ”yngre och äldre” barn (Pedagog 3), medan man nu 
kan se varje barn utefter dess utveckling och behov. Trygghet och inskolning är också 
faktorer som nämns, där man menar att barnen mår bäst av trygga och långvariga 
relationer. Detta får dem genom att slippa så många överskolningar samt att de får 
vara  tillsammans  med  samma  barn  och  samma  pedagoger  under  en  längre  tid. 
Gruppen blir trygg eftersom barn, personal och föräldrar följs åt genom åren. Detta 
kan  även  motverka  mobbing  och  ger  en  trygghet  när  barnen  kommer  upp  i 
skolåldern. En av pedagogerna menar att ett hävdelsebehov ofta skapas om det hela 
tiden kommer in nya barn i en barngrupp, därför är det skönt att barnen finner sin 
roll i gruppen och är trygg med den. En annan fördel som ett antal av pedagogerna 
nämner  är  att  barnen  har  större  möjligheter  att  hitta  kamrater  då  det  finns  fler 
jämnåriga  att  välja  mellan  än  i  en  åldersblandad  barngrupp.  Samtliga  pedagoger 
menar att en nackdel är att det kan vara svårt att placera barn beroende på hur kön 
till förskolan ser ut. En annan problematik är att det krävs många lokaler eftersom 
det blir fler barngrupper. En av pedagogerna menar att det kan vara tungt att ha en 
grupp  med  till  exempel  bara  ettåringar  då  de  är  så  många  och  alla  behöver  den 
omvårdnad som så små barn kräver. En annan pedagog menar att det kan vara svårt 
om  något  av  barnen  inte  känner  sig  hemma  i  barngruppen  och  ”kommer  i  en 
destruktiv  roll  från  början”  (Pedagog  3).  I  en  åldersblandad  grupp  som  ofta  har 
förflyttningar  har  barnet  möjlighet  att  få  nya  chanser  med andra  barn och annan 
personal.  Någon  menar  att  barnen,  i  och  med  det  åldershomogena  arbetssättet, 
förlorar  förebilder  som de tidigare  kunnat  hitta  i  de äldre  barnen.  Att  arbeta  mot 
Läroplanen för förskolans (Lpfö 98) strävansmål tycker de alla har blivit lättare. De 
menar att det är lättare att anpassa verksamheten efter individen.

Miljö

Alla  pedagoger  är  överens  om  att  det  är  betydligt  fler  fördelar  med  att  arbeta 
åldershomogent.  En  del  av  dem  kan  inte  se  några  nackdelar  alls.  Att  miljön  kan 
anpassas efter barnens ålder är en stor fördel som många av pedagogerna nämner. 
Någon  nämner  att  rätt  arbetsmiljö  kan  fungera  som  en  tredje  pedagog  om  man 
använder den rätt. När man tidigare arbetade åldersblandat var det svårt att ha saker 
framme som de yngre barnen kunde komma åt. En av pedagogerna menar att det för 
en 1 åring är viktigt att kunna upptäcka, smaka och känna och att det därför tidigare 
inte gick att ha till exempel ritmaterial framme. 

Barns utveckling och lärande

När det gäller utveckling, om de märker en utvecklingsskillnad trots att barnen är lika 
gamla,  menar  samtliga  att  det  är  stor  skillnad  på  utvecklingsnivå  även  i  en 
åldershomogen grupp. Någon påpekar hur viktigt det är att ha detta i åtanke och att 
inte döma alla efter samma modell eller tänka i normalnorm. Samtidigt, menar hon 
att det är lättare att se om någon avviker. Ändå ligger de på ungefär samma nivå och 
har  liknande  erfarenheter  vilket  underlättar  i  utvecklingsarbetet.  Några  av 
pedagogerna menar att det tidigare, i och med det åldersblandade arbetssättet, gavs 
möjlighet för barnen att hitta barn som kanske inte var i samma ålder men som ändå 
låg på samma utvecklingsnivå.  En annan nackdel,  som en av pedagogerna påtalat, 
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kan  vara  att  barnen  jämför  sig  med  varandra  till  större  del  än  när  de  är 
åldersblandade,  samt att det blir en annan sorts konkurrens,  men det är ingenting 
som någon av pedagogerna har märkt. 

Barns samspel

När det kommer till barnens möjligheter att ändå samverka med barn i andra åldrar 
menar  samtliga  pedagoger  att  denna  möjlighet  finns.  Alla  barn  har  möjlighet  att 
träffa och leka med barn i andra åldrar vid stängning, öppning och under uteleken. 
Barnen  ska  även  ha  möjlighet  att  gå  över  till  en  annan  avdelning  men  en  av 
pedagogerna säger att det är inte något som efterfrågas så ofta. Ofta leker de med 
jämnåriga även vi de åldersblandade tillfällena, ibland kan det vara så att något av 
barnen har ett syskon på en annan avdelning och på så vis leker med någon som är 
yngre. Pedagogerna är eniga om att barnen är medvetna om ålderskillnaden men att 
det inte tänker så mycket på det. 

Arbetssituationen

Endast  en  av  pedagogerna  som  intervjuats  skulle  kunna  tänka  sig  att  arbeta 
åldersblandat därför att hon anser att det är en stor fördel för barnen att de lär av 
varandra samt får möjlighet att umgås med barn i alla åldrar. Hon anser även, då hon 
arbetar på småbarnsavdelning,  att det  blir  mycket  tungt  att ha en barngrupp med 
endast  1-åringar  då  de  kräver  mycket  omvårdnad.  De  andra  fem pedagogerna  är 
mycket nöjda med det åldershomogena arbetssättet, och känner inte att det saknas 
något i arbetet. 

4.2 Intervjuer åldersblandat arbetssätt

Bakgrund

 Sex respondenter har intervjuats om åldersblandade barngrupper vilka alla jobbar i 
åldersblandade  barngrupper  med  varierande  spridning  mellan  barnens  åldrar. 
Barnantalet  i  grupperna  varierar  mellan  12  till  20  stycken  barn.  Alla  de  tre 
förskolorna som ingick i studien är kommunala och samtliga pedagoger är osäkra på 
varför  de har åldersblandade  barngrupper.  Någon säger  att  det  beror  på tradition 
samt att det alltid varit så och en annan menar att de endast skulle haft ettåringar 
från början men att de istället fick alla möjliga åldrar utan att någon egentligen sade 
något.  Endast  en  av  respondenterna  har  erfarenhet  av  åldershomogena  grupper, 
resterande har alltid jobbat med åldersblandade grupper. Trots detta känner de sig 
alla  väl  informerade  om  vad  som  menas  med  en  åldershomogen  grupp.  En  av 
förskolorna  har  haft  ett  nära  samarbete  med en åldershomogen förskola  i  samma 
område som varit där och berättat. De andra har även dem kunskap om ämnet då en 
har barn själv som går i en åldershomogen grupp samt att de andra hört vad andra 
berättat samt läst om ämnet. På endast en av avdelningarna som pedagogerna jobbar 
på stannar barnen under hela sin förskoletid, resterande har överinskolningar.
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Barns samspel

Samtliga  respondenter  säger  att  barnen  är  medvetna  om  ålderskillnaden  mellan 
barnen i gruppen. En säger att detta märks genom att de ofta frågar om ålder och en 
annan har märkt att de äldre ibland kan störa sig på de yngre som ”förstör”. En av 
pedagogerna tror att medvetenheten kan bero på att de på hennes förskola får göra 
olika saker beroende på hur gamla de är, när de är fyra år får de börja ha gymnastik 
och när de är fem får de gå ut själva på gården till exempel. En annan pedagog tror 
dock att de små barnen inte riktigt ännu kan förstå åldersskillnaden men att de stora 
märker när de vill göra något som de små inte förstår. Trots att barnen är medvetna 
om åldersskillnaden spelar den inte alltid en avgörande roll i leken, men detta ser lite 
olika ut på de olika förskolorna.  Ett par av pedagogerna upplever att barnen oftast 
tyr sig till sina jämnåriga. En av dem lägger också till att man ibland kan se att de 
barn som är senare i utvecklingen gärna leker med yngre barn då de där kan få en 
chans att ha en starkare roll i leken. Resten av pedagogerna tycker att barnen leker 
blandat mellan åldrarna och att de större barnen försöker se till att de yngre får vara 
med.  Pedagogerna  framhåller  dock  att  det  varierar  från barn till  barn,  vissa  leker 
gärna  med  yngre  respektive  äldre  och  vissa  leker  bara  med  jämnåriga.  Flera  av 
pedagogerna  nämner  åldersblandningen  som en fördel  i  detta  läge.  De  menar  att 
barnen får chansen att leka med barn i olika åldrar samt att de har möjlighet att testa 
olika roller. Yngre barns lek innefattar mycket ensam- lek och de leker hellre bredvid 
varandra än med varandra påpekar tre av pedagogerna. Majoriteten av pedagogerna 
säger också att det beror mest på vad som ska göras när barnen väljer lekkamrater. 
Flera ger exemplet att när de är ute och cyklar så skjutsar gärna de äldre barnen de 
yngre men om någon av de yngre barnen till exempel hoppar på kuddar vill inte de 
äldre vara med.

Miljö

När pedagogerna fick frågan om vilka nackdelar de kunde se med det åldersblandade 
arbetssättet var det ett par av dem som nämnde att anpassningen av miljön som en 
svårighet. När miljön kom på tal senare under intervjun visade det sig att nästan alla 
upplever att de måste plocka undan saker för att de yngre inte ska få tag på farliga 
saker och till exempel stoppa dem i munnen. En förskola har till exempel grindar in 
till målarrummet för att de äldre ska få leka ifred. Det verkar ändå som att samtliga 
har gjort det de kunnat och försökt tillgodose barnens behov och hitta material som 
passar alla åldrar. Hälften av pedagogerna upplever ändå att de skulle vilja anpassa 
miljön ännu mer och kunna ha saker mer tillgängliga för barnen. Detta beror på att 
de inte tycker det inspirerar barnen att ha material  undanställt  samt att de vuxna 
måste  hjälpa  till  så  mycket  och  det  är  svårt  att  hinna  med  det  ibland.  En  av 
pedagogerna tror att detta är möjligt i större utsträckning än vad man gör idag men 
att detta kräver stor uthållighet från personalens sida. En pedagog säger också att de 
måste ha mer material för att passa alla men det är okej bara man ordnar det på ett 
annat sätt. Många av respondenterna säger också att de på sina avdelningar har delat 
upp rummet i olika mindre rum som till exempel målarrum, dockvrå och så vidare. 
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Barns utveckling och lärande

På  frågan  om  barns  utveckling  gick  pedagogernas  svar  isär  ganska  mycket.  En 
pedagog  säger  att  barn  utvecklas  vare  sig  de  går  i  en  åldersblandad  eller 
åldershomogen  barngrupp.  ”Kanske  lär  de  sig  olika  saker,  men  grunden  är 
densamma. De utvecklar samarbetsförmåga, empati, turtagande och så vidare, bara 
genom att integreras med andra barn” (Pedagog 12). Den andra pedagogen på samma 
förskola  tror  istället  att  barn  utvecklas  bäst  genom  att  vara  med  barn  i  sin 
utvecklingsnivå. Samtidigt så tror hon att barn stimuleras genom att se andra barn 
göra saker som de själva inte kan. En pedagog känner att det är en nackdel för barns 
utveckling eftersom hon upplever att man inte kan göra lika mycket om man har små 
barn i sin grupp. Hon tror att man kan göra mer saker varje dag om man har samma 
ålder  på  barnen.  Trots  detta  tror  hon  att  en  åldersblandad  grupp  gynnar  barns 
utveckling mest eftersom de lär sig så mycket av varandra. Detta får hon medhåll av 
från flera pedagoger. En pedagog anser att det är de små barnen som gör störst vinst 
på åldersblandade grupper, hon säger att det inte finns några nackdelar för dem. Hon 
säger också att det påverkar de äldre barnens utveckling genom att de inte får den 
utmaning de behöver. En pedagog säger att det är svårare att individualisera med en 
åldersblandad  grupp.  Dessa  åsikter  grundar  hon  på  sin  egen  erfarenhet  i  en 
åldershomogen grupp då hon upplevde  de  lättare att  jobba  individuellt  med varje 
barn  och  utgå  från  deras  intressen.  Hon  känner  också  att  det  var  lättare  att  se 
utvecklingen då, när de är olika gamla har man inte samma koll  säger hon.  Trots 
detta tycker hon att åldersblandade grupper ger störst vinster eftersom, precis som 
andra pedagoger framhållit, att barnen lär sig så mycket av varandra. 

Pedagogerna kan se många fördelar med åldersblandade grupper. De nämner allihop 
att  barnen  lär  sig  att  ta  hänsyn  och  lär  sig  empati.  Majoriteten  tar  även  upp  att 
barnen lär sig av varandra samt att speciellt de yngre lär sig av de äldre och att detta 
sker  naturligt.  Ett  par  av pedagogerna  säger  också  att  de  äldre  barnen  hjälper  de 
yngre,  till  exempel  vid  påklädningen  samt  att  de  bryr  sig  om  de  yngre  och  är 
omtänksamma.  Detta menar en av pedagogerna är en del av det sociala samspelet 
som man måste lära sig för att klara livet. Att de äldre barnen hjälper de yngre ser en 
av pedagogerna som en fördel eftersom detta bidrar till att verksamheten inte blir så 
vuxenstyrd. En av pedagogerna anser dock att fördelarna till största del ligger hos de 
yngre barnen eftersom de får någon att se upp till och att få hjälp av. Men hon tycker 
även att de barn som inte har syskon hemma blir särskilt gynnade av att gruppen är 
åldersblandad.

Pedagogisk anpassning

Det  finns  även  nackdelar  med  åldersblandade  barngrupper,  det  tycker  samtliga 
pedagogerna.   En av dem tycker att nackdelarna är så många att de överväger det 
positiva. Hon menar att man inte finns till hands tillräckligt eftersom de små barnen 
har behov som till exempel blöjbyten som måste gå först. Detta bidrar till att de stora 
barnen hamnar i kläm menar hon. Här får hon medhåll med åsikten om att de små 
barnen behöver mer praktiskt  hjälp vilket gör att de äldre barnen glöms bort  med 
tanken att de klarar sig själva. En annan pedagog säger i motsats till detta att det är 
de små barnen som lätt kommer bort eftersom de stora tar för sig mer. En nackdel är 
också  att  det  är  svårt  att  tillgodose  allas  individuella  behov  säger  en  av 
respondenterna. Hon säger att man lätt väljer en ”medelväg” (Pedagog 8) samt att de 
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äldre barnens behov kanske glöms bort om de hela tiden måste ta hänsyn till de små. 
Två  av  pedagogerna  anser  också  att  det  finns  problem  med  den  vuxenledda 
verksamheten  på  förskolan.  De  menar  att  det  är  svårt  att  planera  så  det  blir  en 
utmaning för de större samtidigt som det inte får bli för svårt för de små. Men en av 
dessa  avslutar  med  att  de  delar  in  barnen  i  mindre  grupper  vilket  gör  att  hon 
egentligen inte kan se några nackdelar. Hon får medhåll av en annan pedagog som 
menar  att  indelning  i  smågrupper  är  bland  det  viktigaste  när  man  jobbar  med 
åldersblandade  barngrupper.  Även  denna  pedagog  framhåller  att  om man  har  en 
välplanerad  verksamhet  så  finns  inga  nackdelar  för  pedagogen.  Man  måste  se 
möjligheterna och inte vara negativ menar hon.

Respondenterna  ger  intrycket  av  att  det  fungerar  bra  att  jobba  mot  Läroplanens 
(Lpfö98) strävansmål samt att de anser det vara viktigt. En utav dem säger dock att 
det kan vara svårt att anpassa alla aktiviteter efter barnens individuella behov men att 
detta inte alltid behöver bero på ålder. Hon menar att man måste lära känna barnen 
och  deras  behov  och  sedan  försöka  anpassa  verksamheten  efter  dessa.  En  annan 
pedagog säger att det  fungerar bra då det bara gäller att bryta ner målen på olika 
nivåer för att nå alla barn.  Pedagogen med tidigare erfarenhet  av åldershomogena 
barngrupper anser att det fungerar ganska lika oavsett vilken ålderssammansättning 
man har. 
En annan pedagog säger att det beror mest på hur gruppen är och hur mycket tid som 
går åt till problemlösning.

Just uppdelning av gruppen i  andra, mindre grupper, verkar vara en central del i 
samtliga förskolors arbetssätt. Fem av respondenterna säger att de har delat in sin 
barngrupp i olika grupper beroende på barnens ålder. I dessa smågrupper sker bland 
annat samlingar, olika pedagogiska verksamheter samt lek. En av pedagogerna säger 
att i grupperna är det oftast någon styrd aktivitet anpassad efter barnens mognad och 
ålder. Det påpekas även att det trots uppdelningen inte är svårt att få alla inkluderade 
när det  gör något  i  helgrupp.  Trots  att  en av respondenterna förklarat  att  det  på 
hennes avdelning inte sker någon uppdelning av gruppen så är detta något hon anser 
viktigt.  Hon säger att  hon önskar  att  de  delade upp grupperna för  att  ta  vara på 
barnens  utvecklingsstadier  mer  samt  att  de  vill  dela  upp  pedagogernas 
ansvarsområden mer. Hon tror att anledningen till att detta inte gjorts än är för att de 
hamnat i ett gammalt mönster samt att det beror på bekvämlighet.

Arbetssituationen

Majoriteten av respondenterna vill fortsätta jobba med åldersblandade barngrupper. 
Dock märker man att de inte vill ha allt för stor spridning på åldrarna i gruppen. En 
pedagog säger till exempel att hon vill jobba på en avdelning med barn från tre till 
fem år, inte yngre barn än så då det är för stor vidd mellan dem säger hon. De är 
överens om att det är roligt att jobba med åldersblandat och en pedagog säger att ”det 
är kul när man ser en riktig tuffing ta hand om en liten” (Pedagog 7). En pedagog 
säger att hon trivs bra med det åldersblandade arbetssättet och tycker att det ger det 
bästa av två delar. Samtidigt  tycker hon att det kanske skulle underlätta att arbeta 
med barn som alla befinner sig i en liknande utvecklingsnivå, men hon är inte lika 
säker på att det skulle vara bäst för barnen.  De två resterande pedagogerna skulle 
båda vilja prova åldershomogena grupper. En av dessa säger att gruppen hon skulle 
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vilja jobba i inte behöver vara helt åldershomogen men hon vill ha något i närheten 
där barnen är ungefär lika gamla, detta för att kunna planera arbetet lättare.

Endast en pedagog svarade nej på frågan om det är något de saknar i sitt nuvarande 
arbetssätt. En pedagog vill ha färre barn i grupperna och en annan skulle vilja att de 
inte hade tvååringar i grupper, hon menar att det är för stor vidd att ha barn mellan 
två till fem på samma avdelning. En pedagog vill kunna planera arbetet lättare vilket 
gör att hon vill byta till ett mer åldershomogent arbetssätt. En av respondenterna vill 
även att de ska flytta runt i arbetslaget så de kan följa med när vissa barnen flyttar 
upp en avdelning samtidigt som någon annan då går ner till småbarn. Detta tror hon 
ger trygghet till  barnen samtidigt  som arbetslaget får nya idéer och ny inspiration. 
Två av pedagogerna upplever att de vill jobba mer i smågrupper. Detta för att ta vara 
på  barnens  utveckling  lättare.  En  av dessa  pedagoger  har  tidigare  jobbat  med en 
åldershomogen grupp och saknar samarbetet det fanns mellan arbetslagen.

4.3 Sammanfattning

Respondenterna på de åldershomogena förskolorna har alla gemensamt att de förut 
haft  åldersblandade  grupper  men  omorganiserat  sig.  Detta  beror  till  del  på  att 
pedagogerna ansåg att det var svårt att greppa det pedagogiska arbetet med en så stor 
åldersspridning.  Nu hinns  barnen med på ett  annat  sätt  och det  uttrycks  att  i  en 
åldersblandad grupp krävs så mycket omvårdnad till de yngre barnen att de stora lätt 
glöms bort.  Detta är något som även pedagogerna som nu jobbar i åldersblandade 
grupper  håller  med  om.  Miljön  anses  som  ett  problem  av  vissa  pedagoger  i  de 
åldersblandade  grupper  medan  den  istället  är  en  fördel  för  pedagogerna  i  de 
åldershomogena grupperna.  Där  kan miljön anpassas  efter  åldern de behöver  inte 
vara rädda för att till exempel yngre barn ska få tag i farliga föremål. Fördelar finns i 
båda arbetssätten och de åldersblandade framhävs av att barnen lär sig av varandra 
samt lär sig empati och hänsyn. Pedagogerna i de åldershomogena grupperna anser 
att det efter deras omorganisation är lättare att jobba efter läroplanens (Lpfö 98) mål, 
men detta upplevs inte som ett problem i de åldersblandade grupperna. En nackdel 
med åldersblandade grupper kan vara att det ibland är svårt att planera så det blir en 
utmaning för de större samtidigt som det inte får bli för svårt för de små. Även om 
pedagogerna i de åldershomogena grupperna är överens om att det är fler fördelar 
med ett åldershomogent arbetssätt framkommer ändå några nackdelar. En pedagog 
uttrycker  att  det  kan vara svårt  att  ändra sin roll  i  gruppen om den hela tiden är 
densamma,  detta  kan vara negativt  för  barn som hamnar i  en destruktiv  roll  från 
början. 
I det åldersblandade arbetssättet ges barnen möjlighet att hitta barn som ligger på 
samma utvecklingsnivå oavsett  ålder, men de åldershomogena förskolorna nämner 
att barnen får möjlighet att umgås med barn i olika åldrar flera gånger om dagen. 
Men en pedagog ger uttryck för att detta inte efterfrågas av barnen.

Majoriteten av pedagogerna i de åldersblandade barngrupperna vill fortsätta med sitt 
arbetssätt men det finns en önskan hos flera att inte ha alltför stor spridning mellan 
åldrarna  i  gruppen.  Endast  en av pedagogerna  på de  åldershomogena  förskolorna 
skulle  kunna  tänka  sig  att  jobba  åldersblandat  och  saknar  heller  ingenting  i  sitt 
arbetssätt.
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5. Resultatanalys

Vårt  syfte  med  studien  har  varit  att  undersöka  hur  pedagogerna  på  de  olika 
förskolorna arbetar med respektive gruppering och varför man har valt att arbeta på 
det ena eller det andra sättet. Här nedan kopplas de intervjuresultat vi fått till tidigare 
forskning och litteratur för att kunna belysa syftet.

Barns samspel

60-70 procent av alla kontakter mellan barn i åldersblandade förskolegrupper sker 
med  jämnåriga  skriver  Kärrby  (1990).  Under  intervjuerna  med  pedagogerna  i  de 
åldersblandade grupperna framkom att detta ser lite olika ut samt att det  varierar 
från barn till barn. Ett par av pedagogerna upplever att barnen oftast tyr sig till sina 
jämnåriga. Även pedagogerna med åldershomogent arbetssätt håller med om detta. 
De  menar  att  barnen  leker  med  jämnåriga  även  om tillfälle  till  annat  ges  vid  till 
exempel  utelek.  Lagrell  (1991)  framhåller  att  det  är  väldigt  viktigt  att  barnen  får 
träffas över avdelningarna när de är i en åldershomogen grupp. Hon menar att de 
ofta träffas ute på gården men att detta inte räcker, barnen måste träffas under mer 
organiserade  former.  Samtliga  pedagoger  från  de  ålderhomogena  grupperingarna 
menar att möjlighet till att gå över till andra avdelningar finns men att det inte hör till 
vanligheterna att någon gör det. En av pedagogerna menar att de beror på att det inte 
finns något intresse till det hos barnen  .  Pedagogerna med åldersblandat arbetssätt 
tycker att barnen leker blandat mellan åldrarna och att de äldre barnen försöker se 
till att de yngre får vara med. Detta anser flera av pedagogerna som en fördel med 
åldersblandad  grupp  och menar  att  barnen  får  chansen  att  leka  med barn i  olika 
åldrar samt att de har möjlighet att testa olika roller. Även Barnstugeutredningen (i 
Edenhammar 1982) framhäver detta som en fördel då en åldersblandad grupp gör att 
barnen lättare kan hitta lekkamrater på samma utvecklingsnivå oavsett vilken ålder 
de befinner sig i. De menar också att det är viktigt att man i en åldersblandad grupp 
även  låter  barnen  få  möjlighet  att  umgås  med  jämnåriga  barn  för  att  de  ska  få 
chansen att ägna sig åt mer ålderspräglade aktiviteter.

Miljön

I  den  åldersblandade  barngruppen  upplevde  pedagogerna  miljön  som  en  klar 
nackdel. De upplever att de måste plocka undan material på avdelningen för att de 
yngre inte ska få tag på farliga föremål. Detta upplevs som negativt då de anser att det 
inte inspirerar barnen att ha material undanställt samt att de vuxna måste hjälpa till 
så mycket och det ibland kan vara svårt att hinna med. Till skillnad från de pedagoger 
med  åldersblandat  arbetssätt  anser  samtliga  pedagoger  med  åldershomogent  att 
förskolemiljön är en av de stora fördelarna med åldershomogen gruppering. Miljön 
kan anpassas efter barnens ålder och någon nämner att den i många fall kan fungera 
som en tredje  pedagog.  Jonstoij  och Tolgraven (2001)  beskriver  ett  Reggio Emilia 
inspirerat synsätt där grundtanken är att intrycken inte ska vara banala, de ska vara 
utmanande  och komplexa  för  att  stimulera  upptäckarglädje  och reflektion.  Därför 
anpassas  miljön  efter  just  den  åldern  som  befinner  sig  på  avdelningen  i  det 
åldershomogena arbetssättet. 
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Barns utveckling och lärande

Undersökningen  som  har  genomförts  i  North  Carolina  av  Bailey,  Burchinal  och 
McWilliam (1993) kom fram till att åldersblandade barngrupper är bättre för yngre 
barn och att åldershomogena grupper ska användas när barnen är lite äldre, från fyra 
år och uppåt. En av pedagogerna med åldersblandat arbetssätt har även sett detta och 
menar  att  fördelarna  i  en  åldersblandad  grupp  till  största  del  ligger  hos  de  små 
barnen eftersom de får någon att se upp till och att få hjälp av. Hon menar till och 
med att det inte alls finns några nackdelar för de yngre barnen. Bailey, Burchinal och 
McWilliam  tror  bland  annat  att  detta  beror  på  att  de  äldre  barnen  skapar  en 
spännande  miljö  för  de  yngre  samt  att  lärarna  erbjuder  barnen  att  vara  med 
aktiviteter som de annars inte skulle  fått delta  i.  Även några av pedagogerna  med 
åldershomogent arbetssätt anser att det är de yngre barnen som drar störst fördelar 
av  ett  åldersblandat  arbetssätt.  Detta  gäller  även  för  personalen  då  det  kan  vara 
väldigt tungt att ha en grupp med endast ettåringar som behöver mycket omvårdnad 
och hjälp. Även Familjestödsutredningen (1981) nämner detta då de kom fram till att 
det finns stora svårigheter att ha enbart barn under tre år i samma grupp då de har så 
stort behov av omvårdnad.

Kärrby (1985) menar att det finns en mängd olika argument till varför man ska arbeta 
åldersblandat. Detta beror bland annat på att de yngre barnen utvecklas genom att de 
lär sig av de äldre. De äldre barnen lär sig i sin tur visa hänsyn till de yngre och får 
agera förebilder. Även Barnstugeutredningen (i Edenhammar 1982) framhåller detta 
som positiva sidor och menar också att barnen tycker det är väldigt roligt att hjälpa 
varandra. Samtliga pedagoger  från de åldersblandade grupperna  anser även de att 
detta är mycket positivt. De upplever att barnen i deras grupper hjälps åt och att detta 
bidrar  till  att  verksamheten  inte  blir  så  vuxenstyrd.  Pedagogerna  säger  också  att 
barnen lär  sig empati  och hänsyn på ett  naturligt  sätt. En av pedagogerna  menar 
också att hon tror att barn stimuleras genom att se andra barn göra saker som de 
själva inte kan. Några av pedagogerna från de åldershomogena grupperingarna kan 
även de se fördelarna med att ha äldre barn som förebilder i en åldersblandad grupp. 
Dock  menar  en  av  pedagogerna  som  inte  ser  detta  som  en  nackdel  med 
åldershomogen grupp att det ofta finns förebilder även i en grupp med barn som är 
lika  gamla.  Detta  motiverar  hon  med  att  barnen  ofta  har  olika  kunskaper  samt 
personlighet och inspirerar på så vis varandra. 

Sundell (1992) redovisar en undersökning som visar att när små barn i samma ålder 
umgås så ägnar de sig åt aktiviteter som är typiska för den åldern samt att det främjar 
gemenskapen barnen emellan.  Författaren beskriver vidare ett projekt där resultatet 
visar att en stor åldersspridning tvingar barnen att leka mer åldersblandat.  Denna 
åldersblandade lek hade ingen effekt på barnens kognitiva utveckling men dessvärre 
en negativ på barnens språk. Även Asplund Carlsson (2001) framhäver ett problem 
med åldersblandade grupper i detta läge. Hon menar att det inte alltid finns så många 
lekkamrater om det finns för få jämnåriga i samma grupp. Detta stämmer överens 
med åsikter som några av pedagogerna med åldershomogent arbetssätt redovisar, då 
man  menar  att  det  är  lättare  för  barnen  att  hitta  kamrater  på  samma  nivå  i  en 
åldershomogen grupp eftersom det finns fler jämnåriga att välja mellan. Dock menar 
pedagoger från båda arbetssätt att utveckling är något individuellt och kan se väldigt 
olika  ut  även  om  barnen  är  lika  gamla.  Detta  styrks  av  Barnstugeutredningen (i 
Edenhammar  1982)  som  menar  att  det  är  väldigt  viktigt  att  inte  jämföra  barns 



29

utveckling med fokus på ålder utan ha i åtanke att alla utvecklas individuellt. En av 
pedagogerna med åldershomogen gruppering menar dock att barnen i samma ålder 
ligger  på  ungefär  samma  nivå  och har  liknande  erfarenheter  vilket  gör  att  det  är 
lättare att anpassa utvecklingsarbetet och verksamheten. 

Pedagogisk anpassning

För att tillgodose alla barn vill Bailey, Burchinal och McWilliam (1993) att man ska 
ha åldersblandade grupper under en viss del av dagen och åldershomogena grupper 
en del. De ger som exempel att åldersblandat passar vid utelek, måltider och utflykter 
och att åldershomogena grupper ska användas under sagoläsning, målning och andra 
pedagogiska  aktiviteter.  En  klar  majoritet  av  respondenterna  i  de  åldersblandade 
grupperna  delar  upp sin grupp i  mindre  grupper  beroende  på ålder  och hon som 
beskriver att uppdelning inte sker påpekar ändå att det är något hon önskar att de 
gjorde.  I  dessa  grupper  sker  bland annat  de aktiviteter  som Bailey,  Burchinal  och 
McWilliam  föreslår  att  man ska  göra  samt  att  de  endast  inträffar  under  delar  av 
dagen.  En av pedagogerna anser att indelning i smågrupper är bland det viktigaste 
när  man  jobbar  med  en  åldersblandad  grupp  och  får  även  medhåll  av  en  annan 
pedagog som menar att har man gruppen indelad i mindre grupper så kan hon inte se 
några nackdelar med en åldersblandad grupp. 

Forskning som Sundell  (1992) presenterar visar att det inte är den åldersblandade 
samvaron mellan barnen som inte gynnade barnen utan det är bristen på vuxenledda 
pedagogiska  verksamheter.  Han  menar  nämligen  att  åldersspridning  mellan  barn 
minskar antalet vuxenledda aktiviteter vilket  i  sin tur påverkar både den kognitiva 
och språkliga  utvecklingen negativt.  Även forskning  som Asplund Carlsson  (2001) 
visar har kommit fram till att ju mer åldersblandad gruppen var desto lösare var den 
pedagogiska strukturen, aktiviteterna var mindre målinriktade och barnen lekte mer 
fri  lek.  Två  av  pedagogerna  i  de  åldersblandade  intervjuerna  anser  att  det  finns 
problem i den vuxenledda verksamheten på förskolan. En av pedagogerna känner att 
det är en nackdel för barns utveckling eftersom hon upplever att man inte kan göra 
lika mycket om man har yngre barn i sin grupp. Hon tror att man kan göra mer saker 
varje dag om man har samma ålder på barnen. De menar också att det är svårt att 
planera så det blir en utmaning för de äldre samtidigt som det inte får bli för svårt för 
de yngre. Här håller Lagrell (1991) med och säger att samlingen är ett tillfälle då det 
märks att det är svårt att ha barn i olika åldrar med. Hon säger vidare att man då 
måste hålla sig på en nivå som passar de flesta vilket lätt kan medföra att det blir 
tråkigt för de äldre men för svårt för de små. En av pedagogerna uttrycker det också 
som att man måste välja en ”medelväg” och att det därför är svårare att tillgodose 
allas behov.  Även de pedagoger  som tidigare jobbat  åldersblandat  men nu arbetar 
åldershomogent  kan  känna  igen  sig  i  detta.  Numer  är  det  lättare  att  anpassa 
verksamheten efter barnens nivå och det underlättar även att barnen har liknande 
intressen då man kan utgå från dessa.  Tidigare  förlitade  man sig ofta på de äldre 
barnen som en extra hjälp i arbetet med omvårdnaden av de mindre vilket ledde till 
mindre vuxenkontakt.
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Arbetssituationen

Forskningen  som  Sundell  (1992)  beskriver  fann  även  att  personalen  i  regel  trivs 
sämre  i  utvidgade  syskongrupper  jämfört  med  barngrupper  med  mindre 
åldersspridning. Arbetslagen som arbetar med det förstnämna är också dem som sökt 
mest  hjälp  hos  resurspedagoger  för  pedagogiska  problem.  Även  forskning  som 
Sundell har gjort i början av 1980-talet visade ett missnöje bland förskollärare som 
arbetade med ålderblandat arbetssätt, där man menade att de yngre barnen tog för 
mycket tid och att åldersgrupperingen inte fungerade utan tvärgrupper. Det märks 
tydligt  i  intervjuerna  att  pedagogerna  i  de  åldersblandade  grupperna  är  mer 
missnöjda  än de  åldershomogena.  De  kommer  tillsammans  på  fler  nackdelar  och 
endast en av pedagogerna är helt nöjd och saknar inget i arbetssättet. Men trots detta 
vill nästan alla pedagogerna fortsätta jobba med åldersblandade barngrupper.

En  av  respondenterna  som  jobbar  med  en  åldersblandad  barngrupp  menar  att 
nackdelarna med arbetssättet överväger fördelarna. Detta grundar hon bland annat 
på att man som pedagog inte finns till hands lika mycket eftersom de yngre barnen 
har behov som måste gå först. Hon menar att de stora barnen hamnar i kläm och det 
kan även flera av pedagogerna intyga. En anledning till att åldershomogena grupper 
är bättre för de äldre barnen tror Bailey, Burchinal och McWilliam (1993) kan bero på 
bland annat att de yngre barnen ibland kan störa de äldre i deras aktiviteter samt, 
just det som pedagogerna upplever, att de måste ägna sig mycket åt de yngre barnens 
omvårdnad och behov. Detta kan bli ett problem i en småbarnsgrupp, men även i en 
åldershomogen  grupp  har  Familjestödsutredningen  (1981) kommit  fram  till.  De 
menar att om en grupp består av enbart barn under tre år kan detta bli svårt eftersom 
alla barnen har samma behov av omvårdnad och hjälp med de vardagliga bestyren. 
En pedagog i det åldershomogena arbetssättet menar dock att barn som är lika gamla 
har större förutsättningar till att kunna ta mer likartade roller i leken och att ingen 
behöver få en mer undergiven roll. Kärrby (1985) skriver även om detta och menar att 
stora åldersskillnader i leken ofta leder till  att de äldre barnen tar mer dominanta 
roller medan de yngre får med följsamma roller i leken. Hon menar dock att detta 
även  kan  förekomma  hos  barn  med  samma  ålder  beroende  på  personlighet  och 
gruppsammansättning.  Just  rollsättningen  är  något  som  även  nämns  i  en  av 
intervjuerna med en pedagog från åldershomogent arbetssätt. Hon lyfter fram att det 
kan  vara  en  nackdel  att  i  en  åldershomogengrupp  aldrig  få  möjlighet  att  byta 
gruppering och få testa och hitta nya roller inom gruppen. 
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6. Diskussion

I detta kapitel kommer en diskussion föras om metoden som använts i studien, det 
vill  säga,  intervjuer  och  litteratur.  Vi  kommer  även  föra  en  diskussion  kring  de 
resultat vi fått fram.

6.1 Metoddiskussion

Intervjuer

Vi valde att intervjua tolv respondenter på sex olika förskolor varav tre jobbar med 
åldershomogena  grupperingar  och  resterande  tre  med  åldersblandade.  Samtliga 
respondenter var informerade om syftet med studien innan intervjuerna och kunde 
därefter välja om de ville vara med eller inte. Vi känner att vi fått bra gensvar från 
respondenterna samt att de verkar villiga att dela med sig av sina erfarenheter och 
åsikter.

Urvalet av förskolor föll på de vi kände till, detta beror på praktiska skäl som även 
sparade en del tid då vi slapp leta upp förskolor som jobbade på det ena eller andra 
sättet. Vissa respondenter var vi väl bekanta med medan andra inte var det, vi känner 
ändå inte att det är någon skillnad på svaren från dessa. Vi är nöjda med svaren från 
samtliga respondenter som inte har varit sparsamma med sina svar eller hållit inne 
med  information.  Alla  respondenter  var  kvinnor  då  de  var  överrepresenterade  på 
båda förskolor. Vi har inte lagt någon vikt vid detta då ett genusperspektiv inte varit 
en utgångspunkt i denna undersökning.

Under intervjusituationerna har vi ibland känt att frågorna var lite för många vilket 
gjorde  att  intervjuerna  blev  styrda.  Detta  visade  sig  i  att  respondenterna  gärna 
svävade  ut  i  sina  svar  vilket  gjorde  att  flera  frågor  blev  besvarade  innan de  hade 
ställts.  Detta  gjorde  att  intervjun  ibland  kändes  upprepande  samt  att  vi  som 
intervjuade  fick ta bort  frågor  under  intervjuns  gång.  Istället  för  frågorna  hade vi 
kunnat  ha  ämnen  som  skulle  diskuterats  och  endast  haft  frågor  som  stöd  ifall 
diskussionen avstannar. Förutom att frågorna var för många känner vi oss nöjda med 
frågorna,  då  de  var  kopplade  till  vår  litteratur  och  bra  svarade  på  syftet  med 
undersökningen.

12 respondenter intervjuades.  Vi tror att färre respondenter kan ge ett för entydigt 
svar  samt  ökar  risken  för  missvisningar.  På  grund  av  tidsbristen  valde  vi  då  att 
genomföra  intervjuerna  ensamma.  Detta  tror  vi  har  påverkat  intervjusituationen 
positivt då det kan vara lättare för vissa att dela med sig av åsikter och tankar när det 
är ett personligt möte mellan två personer. Detta kan dock bli en brist då endast en 
person tolkar vad som sägs. Detta har vi säkrat genom att spela in intervjuerna på 
band och tillsammans  transkriberat  och tolkat  dessa  för  att  minska  risken för  att 
tolka eller höra fel. 
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Litteratur

Mycket av den litteratur vi hittat om åldershomogena och åldersblandade grupper i 
förskolan är ganska gammal. Nyare forskning är svårt att hitta om man vill att den 
ska vara fokuserad på förskolan, vilket vi behövde till denna studie. Vi har märkt att 
det  bedrivs  mer  forskning  kring  olika  ålderssammansättningar  i  grundskolan  än i 
förskolan. Både ny och gammal forskning och litteratur har behandlats kring ämnet 
då  vi  ansett  det  relevant  att  se  detta  ur  ett  större  perspektiv  då kunskaperna  och 
forskningsresultaten inte alltid ser lika ut beroende på årtal. Någon nyare litteratur 
har dock varit svår att finna. Detta kan ha att göra med att förskolan idag rotat sig i 
det åldersblandade arbetssättet. Vi har även sökt i bibliotekets databas och hittat en 
vetenskaplig artikel som vi ansett intressant och överförbar till svenska förhållanden. 

6.2 Resultatdiskussion

Lagrell  (1991) framhåller hur viktigt  det  är att barn i en åldershomogen grupp får 
träffa barn i alla åldrar och att det inte räcker med interaktionen under till exempel 
uteleken.   De  pedagoger  som arbetar  med åldershomogen  gruppering  berättar  att 
barnen har möjlighet att gå över till andra avdelningar och att barnen får tillfälle att 
träffa barn i andra åldrar bland annat under uteleken på gården.  Samtidigt  menar 
samtliga  pedagoger  att  de  tycker  sig  se  att  barnen  söker  sig  till  sina  jämnåriga 
kamrater när det gäller fria aktiviteter och lek. Likt Lagrell anser vi att det är otroligt 
viktigt  att  barnen får tillfälle  att  träffa  barn i  alla  åldrar.  En av pedagogerna  med 
åldershomogent arbetssätt menar att det inte finns något vidare intresse hos barnen 
att gå över till andra avdelningar och att det därför inte blir av. Vi anser att det inte är 
upp till barnen att behöva söka kontakt med barn i andra åldrar utan att det är upp 
till pedagogerna att se till att organisera aktiviteter för barn i alla åldrar. Pedagogerna 
med  åldersblandat  arbetssätt  är  kluvna,  de  menar  att  barnen  ofta  söker  sig  till 
jämnåriga men att de även leker åldersblandat. Detta, tror vi, naturligtvis har att göra 
med begränsningen av jämnåriga i en åldersblandad grupp, vilket gör att det blir mer 
naturligt för barnen att leka med barn i alla åldrar. Här håller även  Sundell (1992) 
med när han beskriver  ett forskningsresultat  som visar att en stor åldersspridning 
tvingar barnen att leka mer åldersblandat.  Många av pedagogerna anser att detta är 
en stor fördel med att arbeta åldersblandat. Detta håller vi med om men vi anser även 
att det är väldigt viktigt att arbeta med tvärgrupper där barnen får ha aktiviteter med 
endast  jämnåriga  då  dessa  till  större  del  kan  anpassas  efter  barnens  ålder  och 
intresse.  Vissa av pedagogerna  med åldershomogent  arbetssätt  menar  att  de delar 
upp gruppen men att de då gör det efter utvecklingsnivå inom den åldershomogena 
gruppen. 
Kanske borde man istället, i likhet med de ålderblandade grupperna, dela in barnen i 
åldersblandade tvärgrupper för att ge barnen möjlighet att träffa barn i alla åldrar. 

I resultatet framgår att det åldersblandade arbetssättet har kommit betydligt längre 
när det gäller att dela upp gruppen i tvärgrupper beroende på aktivitet. I likhet med 
Bailey,  Burchinal  och  McWilliam  (1993)  tycker  vi  att  det  är  väldigt  viktigt  med 
tvärgrupper i båda arbetsätten och anser att det åldershomogena arbetssättet skulle 
kunna  utvecklas  med  hjälp  av  dessa.  Medan  pedagogerna  med  åldersblandat 
arbetssätt  menar att tvärgrupperna  är väsentliga för att verksamheten ska fungera 
anser  pedagogerna  med  åldershomogent  arbetssätt  att  uppdelning  inte  är  en 
nödvändighet. Vi tror inte att uppdelningen i en åldershomogen grupp är väsentlig på 
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samma  sätt  som  i  en  åldersblandad  grupp  när  det  kommer  till  verksamhetens 
funktion men till desto större vikt när det gäller barnens utveckling och lärandemiljö, 
i synnerhet för de yngre barnen. En av pedagogerna anser att det är en nackdel att 
barnen inte får möjlighet att byta gruppering då man lätt hamnar i en viss roll som är 
svår  att  ta  sig  ur  när  man  hamnat  i  en  långvarig  gruppering.  Även  här  kan 
tvärgrupper vara lösningen då barnen får öva på att träffa nya barn samt att hitta nya 
roller i en grupp. 

När  det  gäller  utvecklingsfrågan  framhåller Barnstugeutredningen  (i  Edenhammar 
1982) i sin rapport  att det är viktigt  att inte koppla samman ålder med utveckling 
utan att arbeta med att alla utvecklas individuellt. Många av pedagogerna menar att 
utvecklingen  på  barnen  kan  skilja  markant  även  om  de  är  lika  gamla  och  i 
barnstugeutredningen hade man detta som en anledning till att arbeta åldersblandat 
då barnen har möjlighet att hitta kamrater på samma utvecklingsnivå oavsett ålder. 
Detta är naturligtvis en god tanke men behöver inte nödvändigtvis vara en anledning 
till att arbeta åldersblandat då utvecklingsskillnaderna i en åldershomogen grupp kan 
bidra till att barnen lär och inspireras av varandra i likhet med just en åldersblandad 
grupp.

Miljön  är  en  viktig  del  i  förskolan  då  den,  precis  som en  pedagog  i  intervjuerna 
nämnde,  kan fungera  som en tredje  pedagog  om man använder  den  rätt.  Barnen 
vistas stora delar av dagen i denna och då är det viktigt att den inspirerar och lockar 
till  lek  och aktivitet.  I  en åldersblandad barngrupp  är  det  svårare  att  göra  miljön 
inbjudande  då  pedagogerna  i  intervjuerna  berättar  att  de  måste  plocka  undan 
material. Detta är förståeligt då vissa material kan vara farligt för små barn. Vi tror 
heller inte att detta påverkar de små barnen eftersom deras material hela tiden kan 
vara framme och lättillgängligt. Det är snarare de stora barnen som blir lidande av 
detta då de hela tiden måste be de vuxna plocka ner materialet de vill använda. Detta 
påverkar även pedagogerna negativt då de hela tiden måste hjälpa barnen att sätta 
igång  aktivitet.  Läroplanen  för  förskolan  (Lpfö  98)  säger  att  barnens  behov  och 
intressen ska ligga till  grund för planering och utformning av miljön.  Detta verkar 
lättare att tillgodose i en åldershomogen grupp då allt material kan vara framme och 
barnen kan när de vill, utan hjälp av en vuxen, sätta igång och jobba med det. Detta 
stödjer  vårt  resultat  då  intervjuerna  med  de  pedagoger  vilka  jobbar  med  ett 
åldershomogent  arbetssätt  visar  att  en  av  de  största  fördelarna  med 
ålderssammansättningen är just utformningen av miljön.

I  intervjuerna  framkommer  att  ingen  av  pedagogerna  i  de  åldersblandade 
barngrupperna  visste  varför  de  hade  blandade  åldrar  på  avdelningen.  Flera  av 
pedagogerna sa även att de trodde detta berodde på tradition, att det bara skulle vara 
så. Det framkommer även att samtliga pedagoger som jobbar med åldershomogena 
barngrupper  har  fått,  tillsammans  med  chefer,  varit  med  och  beslutat  om 
ålderssammansättningen. Resultatet visar även att pedagogerna i de åldershomogena 
grupperna i mindre utsträckning saknar något i sitt arbetssätt medan av pedagogerna 
i  de  åldersblandade  grupperna  är  det  endast  en som anser  sig  helt  nöjd  och inte 
saknar något.  Vi tror att  detta hänger ihop genom att ökat  inflytande  ger nöjdare 
pedagoger.  Det  verkar  som  att  de  som  själva  fått  varit  med  och  beslutat  om 
grupperingen  på  förskolan  också  är  de  som  är  nöjdast.  Hade  pedagogerna  i  de 
åldersblandade grupperna själva beslutat om arbetssättet tror vi även att dessa inte 
skulle  sakna  lika  mycket  arbetet.  Detta  visar  att  det  är  viktigt  att  ha  en  dialog  i 
arbetslaget, tillsammans med chefer, så att alla är medvetna om varför man jobbar 
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som man gör. Detta för att alla ska ha ett arbetssätt som man kan lyfta och vara stolt 
över. En av pedagogerna som jobbar med åldersblandad barngrupp verkar inte alls 
stolt över sitt arbete när hon säger att de negativa överväger det positiva. Detta känns 
skrämmande  och  med  sådana  synpunkter  kanske  det  är  dags  att  utvärdera 
verksamheten och fundera på åtgärder. Men det är även viktigt att man inte helt låser 
sig  till  ett  arbetssätt  och  bara  ser  positiva  delar.  En  av  pedagogerna  med 
åldershomogent  arbetssätt  ser  inga  nackdelar  alls  trots  att  både  forskning  och de 
andra  intervjuerna  tydligt  visar  att  det  finns  fördelar  och  nackdelar  med  båda 
arbetssätten. En fråga som väcks hos oss är då, om man inte ens ser nackdelarna, kan 
man då vända dem till något positivt?

En tanke  som växt  hos  oss  är  att  de  vuxenledda  aktiviteterna  kan  bli  svårare  att 
planera om man har barn i flera åldrar i samma grupp. En pedagog säger till exempel 
att det kan vara svårt att planera så det blir en utmaning för de äldsta samtidigt som 
det inte får bli för svårt för de små. Lagrell (1991) säger att det är lätt att man väljer 
en ”medelväg” då för att hålla sig på en nivå som passar de flesta, men detta medför 
att det blir för tråkigt för de äldre och för svårt för de yngre. Hon säger också att man 
måste ha en meningsfull verksamhet både för ettåringar som femåringar, alla har rätt 
till  utmaningar.  Detta  stämmer  definitivt  och  som  pedagog  måste  vi  jobba  efter 
Läroplanen  för  förskolan  (Lpfö  98)  som  skriver  att  arbetet  i  barngruppen  ska 
genomföras  så  att  barnen  ställs  inför  nya  utmaningar  som  stimulerar  lusten  att 
erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Det är ingen tvekan om att det 
kan  vara  svårt  att  tillgodose  allas  behov  och  färdigheter  när  man  planerar 
verksamheten.  Men vi  tror  att  ibland måste  man fokusera  på att  skapa  en trevlig 
stund  tillsammans  i  helgrupp  för  att  stärka  gruppdynamiken  och  istället  ha  de 
pedagogiska aktiviteterna i mer åldershomogena grupper. Detta stämmer ihop med 
det  som Bailey,  Burchinal  och  McWilliam  (1993)  säger  om att  ha  åldersblandade 
aktiviteter en viss del av dagen och åldershomogena grupper en annan. Vi tror att på 
detta vis ger man barnen det bästa av två delar och man kan på detta vis tillgodose 
fler barn. Deras undersökning har även visat att åldershomogena grupper är bättre 
för större barn och åldersblandade för yngre barn.  Detta i likhet med vad flera av 
pedagogerna säger, till exempel att de inte ser några nackdelar alls för de små barnen 
som lär mycket av de äldre samt får förebilder att se upp till. Genom detta är det i 
princip omöjligt att tillgodose både äldre och yngre barn om man endast håller sig till 
en åldersgruppering.
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7. Avslutning

I detta kapitel kommer vi att redovisa varför denna studie har en pedagogisk relevans 
samt redovisa våra slutsatser. Studien har även väckt nya forskningsfrågor som visas i 
det sista stycket.

7.1 Pedagogisk relevans

Genom  studien  har  det  framkommit  att  forskningen  kring  åldersgruppering  är 
relativt  ensidig  då  den  till  största  del  inriktar  sig  på  åldersblandningens  för-  och 
nackdelar. Ämnet ålderssammansättning och gruppering i största allmänhet är något 
som  vi  anser  vara  relativt  odiskuterat  och  oreflekterat  i  förskolan.  Detta  är 
oroväckande  då  det  är  ett  mycket  viktigt  ämne.  Något  vi  kommit  fram  till  är 
gruppering över lag bör vara något som är genomtänkt då det är en så central del i 
förskoleverksamheten. Vi har i denna studie kommit fram till att ålder är den största 
faktorn då det kommer till gruppering i förskolan. Frågan är varför just detta sätt att 
tänka  blivit  så  populärt  och varför  man utesluter  andra  sätt  att  gruppera  som till 
exempel  efter  utveckling,  mognad  och  intresse.  Studiens  pedagogiska  relevans  är 
därför att väcka tankar kring grupperingens vikt för barns utveckling snarare än att 
fokusera på ålderssammansättningen.

7.2 Slutsatser

I och med studien har vi fått en inblick i de båda arbetssätten och kan konstatera att 
de  har  mycket  att  lära  av  varandra.  De  pedagoger  som  arbetar  åldersblandat  är 
relativt kritiska till sitt arbetssätt och, som en av dem uttrycker det, ser fler nackdelar 
än fördelar,  vilket  vi  tycker  är  oroväckande.  Detta  skulle,  enligt  vårt  tycke,  kunna 
förbättras genom information och fortbildning kring det egna arbetssättet.  

Det framgår att förskolorna med åldershomogent arbetssätt har gjort ett medvetet val 
att arbeta på just  det  sättet.  Anledningen till  detta tycks vara att de tycker att det 
åldershomogena  arbetssättet  gynnar  såväl  barn  som  personal  och  föräldrar  då 
arbetssättet  ger  stor  trygghet  och  möjlighet  att  anpassa  miljön  efter  åldern. 
Pedagogerna på de åldersblandade förskolorna är inte insatta i varför, eller vem som 
bestämt  det  aktuella  arbetssättet.  Pedagogerna  med  åldershomogent  arbetssätt  är 
övervägande  mycket  positiva,  vilket  vi  tror  har  att  göra  med  att  de  haft  stort 
inflytande  över  att  utveckla  ålderssammansättningen  på  förskolan.  Deras  positiva 
inställning gynnar verksamheten men bromsar samtidigt då de inte kan se bristerna i 
arbetssättet som i sin tur skulle kunna utvecklas det till  det bättre. I stort sett den 
enda  nackdelen  som  redovisas  i  intervjuerna  med  pedagogerna  som  arbetar 
åldershomogent  är att det  är svårt  att placera barn beroende på kö och storlek på 
årskull. Vi tror att det är viktigt att kunna utvärdera, reflektera och titta kritiskt på sin 
verksamhet för att kunna utvecklas. 
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Vi blev väldigt inspirerade av Bailey, Burchinal och McWilliams (1993) forskning som 
visar  att  åldersblandade  grupper  gynnar  yngre  barn  medan  äldre  barn  har  större 
utbyte av att ingå i en åldershomogen grupp. Vi anser att man bör ha en flexibilitet i 
verksamheten  där  man kan  anpassa  grupperingen  efter  aktivitet  för  att  kunna  ge 
barnen det bästa av två världar. 

De slutsatser vi kan dra av detta är att man bör ha kunskap om sitt arbetssätt för att 
kunna  motivera  det  för  sig  själv  och  för  andra  men  även  kunna  se  kritiskt  på 
verksamheten för att kunna utveckla densamma.  En annan slutsats vi kommit fram 
till  är  att  det  inte  finns  någon  ideal  åldersgruppering.  Det  finns  fördelar  och 
nackdelar med allt och med rätt inställning kan man få båda att fungera. Det gäller 
också att plocka det man tycker är bra från båda arbetssätten och kombinera det i sin 
verksamhet.

7.3 Nya forskningsfrågor

Denna studie väcker naturligtvis nya frågor som kan undersökas. I början av studien 
var vi fokuserade på åldersammansättningen, detta för att förskoleverksamheten är 
så koncentrerad på gruppsammansättning  efter  ålder.  Under  studiens  gång har vi 
dock börjat reflektera över gruppsammansättningen betydelse över huvud taget och 
insett att det finns andra sätt att gruppera än efter ålder. 

• Vilken gruppering gynnar barnen bäst ur ett utvecklingsperspektiv?
• Hur påverkas barnen av att ingå i olika gruppkonstellationer inom områden 

som till exempel kognitiva och sociala färdigheter?
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Hej!

Vi heter Hanna Tordhav och Jenny Strandberg och går på Mälardalens högskola, 
lärarprogrammet med inriktning mot de tidigare åren.  Vi är nu framme vid vår sista 
termin och därför är det dags för oss att avsluta våra studier med att skriva ett 
examensarbete. 

 I förskolan idag arbetar man ofta med åldersblandade barngrupper. Det blir dock allt 
vanligare att man går över till ett åldershomogent arbetssätt. Vi har därför valt att 
skriva om åldersgruppering i förskolan, samt varför man väljer att arbeta på det ena 
eller det andra sättet. Vi valde detta område då vi anser att det är viktigt att ha 
kunskap om de olika gruppindelningarna för att kunna jobba med dessa på ett sätt 
som gynnar barnen bäst ur ett utvecklingsperspektiv. 

Vi valde dig som respondent då vi anser att du har den kunskap och erfarenhet för att 
kunna ge oss information och intressanta svar som hjälper oss att genomföra vår 
studie. Vi kommer att använda oss bland annat av intervju för att samla information 
till vår studie. Du kommer hela tiden vara anonym och varken ditt eller förskolans 
namn kommer nämnas i arbetet. Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst 
välja att avbryta deltagandet.

Vi tackar för ditt deltagande!

Hanna Tordhav Jenny Strandberg
Htv05001@student.mdh.se Jsg05004@student.mdh.se
070140xxxx 073655xxxx

Handledare: Laila Niklasson
Laila.niklasson@mdh.se
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Intervjuguide åldershomogent arbetssätt

Bakgrund

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen? På denna förskola?

Vad har du för erfarenhet av åldersgruppering?

Hur många barn har ni på avdelningen?

Hur ser organisationen ut på förskolan (rektor, kommunal, privat)?

Får ni på din arbetsplats någon fortbildning om olika åldersgrupperingar?

Förskolan/avdelningen

Hur ser grupperingen ut på avdelningen?

Vem har beslutat om grupperingen?

Har ni alltid arbetat med dessa grupperingar? Hur länge har grupperingen funnits? 

- Om inte: Varför böt? Vad baserade ni beslutet på?

- Märker du någon skillnad på barngruppen? På den pedagogiska 
verksamheten?

- Har barnens beteende och lek förändrats?

Vilka är fördelarna för barnen/pedagogerna med åldersindelat? 
- Nackdelar?

Hur fungerar det att jobba mot Lpfö 98:s strävansmål med en åldershomogen grupp?

Hur arbetar ni med grupperingen?
- Uppdelning av gruppen?

Anpassas miljön efter åldern?

Hur fungerar överskolningen mellan avdelningarna?

Får barnen möjlighet att leka med barn i andra åldrar?
- Tar de chansen när den ges?

Är de medvetna om åldersskillnaden?

Märker du av en utvecklingsskillnad trots att barnen är lika gamla?
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Fördelar och nackdelar för barns utveckling genom att jobba med åldershomogena 
grupper?

Pedagogens synvinkel

Vilken gruppering skulle du föredra? 
- Varför?

Är det något du saknar i ditt arbetssätt?
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Intervjuguide åldersblandat arbetssätt

Bakgrund

Vilken utbildning har du?

Hur länge har du jobbat inom barnomsorgen? På denna förskola?

Vad har du för erfarenhet av åldersgruppering?

Hur många barn har ni på avdelningen?

Hur ser organisationen ut på förskolan (rektor, kommunal, privat)?

Får ni på din arbetsplats någon fortbildning om olika åldersgrupperingar?

Förskolan/avdelningen

Hur ser grupperingen ut på avdelningen?

Vem har beslutat om grupperingen?

Har ni alltid arbetat med dessa grupperingar? Hur länge har grupperingen funnits? 

Vilka är fördelarna för barnen/pedagogerna med åldersblandat? 
- Nackdelar?

Hur fungerar det att jobba mot lpfö 98:s strävansmål med en åldersblandad grupp?

Hur arbetar ni med grupperingen?
- Uppdelning av gruppen?

Anpassas miljön efter barnens ålder?

Hur fungerar överskolningen mellan avdelningarna?

Hur leker barnen? 
- Med jämnåriga eller med olika åldrar?

Är de medvetna om åldersskillnaden?

Fördelar och nackdelar för barns utveckling genom att jobba med åldersblandade 
grupper?

Pedagogens synvinkel

Vilken gruppering skulle du föredra? 
- Varför?

Är det något du saknar i ditt arbetssätt?
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