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SAMMANFATTNING

_______________________________________________________

Syftet med denna studie var att undersöka personalens syn på åldershomogena 
och åldersintegrerade barngrupper i förskolan. Strukturerade och direkta 
intervjuer har genomförts med sju förskollärare och tre barnskötare. Vi har 
därefter analyserat vad det finns för nackdelar och fördelar med att ha 
åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper inom förskolan, utifrån 
personalens perspektiv samt hur lek, lärande och utveckling påverkas av dessa 
grupper. Resultatet visade att det fanns både för- och nackdelar med att dela in 
barnen i åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper. Det visade även 
att både lek, utveckling och lärandet påverkas olika beroende på hur grupperna 
ser ut. Studiens slutsats visar att personalen som deltog i studien är 
övervägande positiva till åldersintegrerade barngrupper men framhöll samtidigt
att mindre åldershomogena grupper behövs för att kunna arbeta mer 
pedagogiskt med det som barnet behöver utveckla och utmanas inom. 
_______________________________________________________
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1 Inledning

År 2014 gick 87 procent av alla barn i åldrarna ett till fem på förskolan (Williams, 
Sheridan & Pramling Samuelsson, 2014) jämfört med 1999 då det var 64 procent som
gick på förskolan (Nordström & Dunér, 2014). Förskolan kan välja att ha 
barngrupperna på åtskilliga sätt. Vi har funnit åldersintegrerade barngrupper i 
åldrarna ett till tre, tre till fem och ett till fem, men vi har även hittat åldershomogena
barngrupper där barnen har ungefär samma ålder. Enligt Vinterek (2001) har 
åldersintegrerade barngrupper funnits länge inom förskolan och i skolan har det 
funnits i över 150 år och hon menar att troligtvis har skolan fått inspiration från 
förskolan att ha åldersintegrerade barngrupper. Vinterek hävdar dock att det här inte 
har gjorts i pedagogiskt syfte, utan det har varit billigare ekonomiskt att ha grupperna
på det sättet. 

När vi har haft verksamhetsförlagd utbildning under våra år på högskolan har vi fått 
vara med i förskolegrupper som både har haft åldersintegrerade- och 
åldershomogena barngrupper. Där växte intresset för hur olika konstellationer av 
barngrupper kan påverka barnen och vad som händer med barns samspel i de olika 
grupperna. Vi har tidigare gjort en pilotstudie där vi intervjuade förskollärare och 
barnskötare för att ta reda på mer om deras syn inom det här området. Vi ville därför 
fördjupa oss på området åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper genom 
att genomföra mer djupgående intervjuer. Pramling Samuelsson och Tallberg 
Broman (2013) menar att då en intervjustudie genomförs synliggörs personers 
perspektiv. Med det menas att individers egna tankar, åsikter och syn på sin egen 
tillvaro kommer fram. Till skillnad från observationer, vilket enligt Arnér (2009) 
innebär att det blir en annan individs tolkning av vad som sker. Den som tolkar 
observationen för därmed individernas talan genom sina egna tolkningar. Vår 
förhoppning genom att genomföra den här intervjustudien är att vi ska kunna 
utvecklas inom vår kommande profession och få en djupare förståelse för hur olika 
gruppkonstellationer påverkar barn inom förskolan. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med examensarbetet är att undersöka och analysera personalens syn på 
åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper. 

1. Vad ser personalen att det finns för fördelar och nackdelar med 
åldersintegrerade- och åldershomogena barngrupper inom förskolan? 

2. Hur upplever personalen att barnens utveckling, lek och lärande påverkas i 
åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper? 

1.2 Disposition

Här kommer vi att kort beskriva de olika kapitel som finns i studien, vi har tagit hjälp 
av Tivenius (2015) när vi har skrivit det här examensarbetet. 

Under definitioner och begrepp kommer vi att förklara de centrala begrepp som vi 
använder oss av. Kapitlet efter det handlar om den teori som den här studien tar stöd 



6

i, Vygotskijs sociokulturella perspektiv och som vi har valt låta genomsyra vår studie. 
Därefter följer bakgrunden där vi presenterar den litteratur som vi har använt oss av i
studien. 

Metodavsnittet handlar om vilka metoder som vi har använt oss av, hur vi har samlat 
in data, hur vi har sorterat materialet och hur vi har sammanställt allt. Det avsnittet 
kommer även att handla om forskningsetiska principer som vi har informerat 
studiens deltagare om och som vi har arbetat efter i denna. Till sist diskuterar vi 
studiens tillförlitlighet. 

Därefter kommer ett kapitel som handlar om vårt resultat. Resultatet av intervjuerna 
är sorterade utifrån studiens två frågeställningar. Resultatet har därpå kategoriserats 
för att senare presenteras utifrån respektive frågeställning. Därefter följer en analys 
av resultatet. Slutligen diskuterar vi analysen samt val av metod och om vi hade 
kunnat göra något annorlunda. Allra sist tar vi upp våra slutsatser och vad vi har 
kommit fram till samt hur man kan fortsätta att undersöka det här området. 

1.3 Definitioner och begrepp

Här kommer vi att definiera relevanta begrepp som vi använder oss av studien.

Kamrat
Enligt Bing (2003) betyder ordet kamrat att personer träffas i olika sociala 
sammanhang som är väldigt begränsat, som exempelvis skola, förskola, jobb osv. Där 
behöver de acceptera varandras olikheter och likheter. I vårt examensarbete handlar 
det om kamrater i förskolan. 

Kompetens 
Enligt Egidius (2006) innebär ordet kompetens att det är en konst att klara av olika 
uppgifter inom olika områden. I förskolan kan det innebära att ha en kompetens i att 
delta i olika lekar. 

Pedagogik 
Med pedagogik menar vi vetenskapen om undervisning, personlig utveckling, studier,
fostran och utbildning samt konsten att förklara något begripligt, undervisa och att 
handleda en person i dennes individuella lärande. (Egidius, 2006) 

Social kompetens
Enligt Egidius (2006) innebär social kompetens att barnen kan förstå och hantera 
sociala relationer och händelser, inlevelseförmåga, konsten att kommunicera, ha ett 
självförtroende och känna att de kan klara av den uppgiften som ligger framför. Det 
är hur vi kommer att använda ordet i vår studie. 

Utveckling och lärande
I vårt arbete kommer vi att använda utveckling och lärande i texten och med det 
menar vi personliga förändringar som sker i en viss bestämd riktning och att barnen 
är på väg att lära sig något. (Egidius, 2006) Lärande, som vi definierar det, innebär 
när erfarenhet orsakar en förändring. Utveckling innebär, enligt vår definition, också 
förändring och den kan vara fysisk, kognitiv, personlig eller social. 
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Vän
I förskoleåldern är en vän någon som man leker mycket med, man lär sig av 
varandra och som man utvecklar känslomässiga relationer med. (Bing, 2003) 

Åldershomogena och åldersindelade barngrupper
Med åldershomogena barngrupper menar vi barn som är indelade i grupper där 
åldersskillnaden är runt ett års skillnad. Det vill säga att det är ett år mellan de äldsta 
barnen och de yngsta barnen i varje grupp. Åldersindelade barngrupper däremot är 
grupper av barn som är indelade efter ålder, till exempel ettåringar, tvååringar, 
treåringar och så vidare.

Åldersintegrerade och åldersblandade barngrupper
Med åldersintegrerade barngrupper menar vi barn som vistas i en pedagogisk 
verksamhet, som i det här fallet är i en förskola och där barnen samverkar med 
varandra. Åldern i en sådan här barngrupp är blandad, till exempel ett- till 
sexåringar, ett- till treåringar eller tre- till sexåringar i samma grupp. Åldersblandade 
barngrupper innebär grupper av barn där flera åldrar finns representerade i gruppen 
men som nödvändigtvis inte behöver vistas i pedagogisk verksamhet.
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2 Teoretisk utgångspunkt 

Vår studie tar utgångspunkt ur ett sociokulturellt perspektiv. Vi valde det då vårt 
synsätt stämmer överens med det sociokulturella perspektivet och vi har tilllämp det i
analysen. Här nedan presenterar vi vad det sociokulturella perspektivet innebär. 

Det sociokulturella perspektivet

Inom det sociokulturella perspektivet anses lärande ske genom det sociala samspelet 
mellan individer och att det är samspelet mellan kollektiv och individ som är det 
centrala, det menar Strandberg (2006). Strandberg fortsätter med att det 
sociokulturella perspektivet generellt sett kan uttrycka sig genom att mer kunniga 
individer, barn eller vuxna, vägleder mer okunniga. Strandberg menar att den mer 
kunniga tar ansvaret för situationen i början, för att med tiden lägga över allt mer 
ansvar på den okunniga i takt med att de tillägnar sig de kunskaper som förmedlas. 
Williams (2006) menar att då ett barn tränar och lär ett annat barn inom ett område 
där det instruerande barnet är expert och det mottagande barnet är novis kallas det 
för Peer tutoring. Till största del handlar det om att ett äldre barn lär ett yngre. 
”Vygotskijs huvudtes är att barn lär mer och bättre tillsammans med andra som kan 
mer än de själva inom det aktuella området”. (Williams, 2006, S.41) För att det ska 
kunna fungera krävs det, enligt Williams (2006), att olika barn och vuxna äger olika 
lärandesituationer men att ingen äger alla lärandesituationer. Kunskap ses som en 
aktivitet som sker mellan olika individer i olika sammanhang och grupper. 
Strandberg (2006) anser att en sammanfattning av Vygotskijs teori om det sociala 
samspelet kan beskrivas genom att människor i dialog med varandra kan ses som en 
kunskapskälla. Det vill säga att relationer som är meningsfulla bidrar till och är 
grunden för lärande och att relationer människor emellan kan skapa 
utvecklingszoner. 

Enligt Doherty (2012) pekar Vygotskijs teori på att barn i blandade åldrar lär sig på 
ett helt annat plan än barn som bara har kamrater i samma ålder. Doherty (2012) 
framhåller att Vygotskij ansåg att det beror på att barn lär sig genom imitation. Barn 
iakttar oftast andra barn som kan mer än dem, för att sedan göra något eget av den 
nya kunskapen. Doherty (2012) menar att barn lär sig nya saker genom att imitera 
och när barn gör det försöker de förstå vad andra gör. Enligt Williams (2006) menade
Vygotksij också att imitationen tyder på att en utvecklingsprocess är på gång. 

Enligt Williams (2006) ansåg Vygotskij att ett socialt samspel är det viktigaste för 
barns lärande och utveckling och att språket är den utlösande faktorn i detta. 
Strandberg (2006) anser att Vygotskij även menar att det är via sociala interaktioner 
som människor tar till sig nya kunskaper. Willimas (2006) menar att barnen kan 
hjälpa varandra i olika problemsituationer. Det vill säga, genom det sociala samspelet
i en problemsituation kan olika tillvägagångssätt och problemlösningar överföras från
en individ till en annan. Williams (2006) framhåller även att Vygotskij särskilt 
betonade att merparten av det vi lär oss, lär vi oss av andra.

Vygotskij menar att människors samspel inte bara är en metod som kan stödja 
lärande och utveckling. Han menade att samspel är lärande och utveckling. 
(Strandberg, 2006, S.47) 
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Enligt Strandberg (2006) innebär Vygotskijs teorier om socialt samspel att det inte 
bara lägger grunden för hur människor interagerar. Det sociala samspelet lägger även
grunden för emotionell och intellektuell utveckling. Enligt Vygotskij är särskiljningen 
av intellektet och den sociala utvecklingen felaktig. Strandberg (2006) menar att det i
själva fallet är att de båda hänger ihop eftersom intellektet även finns i det sociala 
samspelet. Doherty (2002) anser även att i grupper där barnen är i blandade åldrar 
händer det väldigt ofta att de äldre barnen tar ett steg bakåt i sin kunskap för att 
återinlära sig den innan de fördjupar sin kunskap ytterligare. Doherty menar att 
Vygotskij ansåg att man inte lär sig saker hela tiden utan att det ibland behövs 
repetition. Lillemyr (2002) däremot, menar att barn till vuxna som följer Vygotskijs 
teorier kan få svårt att få grepp och ha en förståelse för den kunskap som de har 
innan en ny kunskap skapas. Det beror, enligt Lillemyr (2002) på att de vuxna hela 
tiden ser framåt och ser till den framtida utvecklingen barnet kan skapa istället för 
den kunskap de redan har. 

Strandberg (2006) påstår att i enlighet med Vygotskijs teori är även verktyg och 
symboler, så kallade artefakter, viktigt för barnens utveckling. Vygotskij menar enligt 
Strandberg (2006) att psykologiska processer som till exempel tänkande inte uppstår 
i hjärnan, utan att de uppstår då barnet ägnar sig åt ömsesidiga och aktiva 
interaktioner med stöd av just artefakter. Det kallar Vygotskij ”kulturellt medierad 
aktivitet”. Strandberg (2006) menar att mediering betyder att det finns något mellan 
miljön och individen, det vill säga att individen använder sig av olika verktyg och 
symboler för att förstå och lära känna sin omvärld. 
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3 Bakgrund 

Vi har använt oss av sökmotorerna Eric, Swepub och Discovery på Mälardalens 
högskola för att hitta vetenskapliga artiklar och doktorsavhandling som behandlar det
här området. Vi har bland annat använt sökorden: ”Multiage grouping”, “young 
children”, ”mixed age”, ”group”, ”groups”, ”preschool”, ”kindergarden”, ”age 
difference”, “children”, ”barn” och ”förskola”. I Eric fick vi mellan fem och tolv träffar 
på sökorden, i Swepub fick vi mellan fem till sju träffar och i Discovery fick vi 32 
träffar. Vi har även använt oss av böcker som finns på Mälardalens högskola och då 
har vi sökt i databasen Libris och bland kurslitteratur. 

3.1 Litteraturgenomgång 

Utveckling och lärande 

Att människor i interaktion med andra lär sig något är i stort sätt oundvikligt, enligt 
Williams (2006) och därför kan just samlärande ses som en av förskolans viktigaste 
redskap för lärande och utveckling. Men att lära genom sociala sammanhang är ingen
ny idé. Sokrates, 469 f.kr – 399 f.kr., undervisade med interaktionen som hjälpmedel 
och Comenius som verkade under 1600-talet framhöll att gemensam undervisning 
tillsammans med andra bidrog till bättre arbetsglädje och resultat och John Dewey 
påvisade i början av 1900-talet att lärande i samverkan ger mångsidiga och goda 
resultat. 

Vinterek (2001) beskriver fördelar och nackdelar med åldersintegrerade grupper i sin 
doktorsavhandling. Vinterek hävdar också att det inte alls är säkert att det ger några 
positiva effekter med att ha åldersintegrerade barngrupper, utan för att den 
pedagogiska verksamheten ska bli bra, krävs det att personalen arbetar med de olika 
grupperna. Chambers (2011) nämner att det är lärares och elevers inre 
förutsättningar som påverkar resultatet. Med inre förutsättningar menas det 
intellektuella och känslomässiga attityder som vi alltid har med oss, menar Chambers
(2011). Det vill säga att förväntningar, tidigare erfarenheter och kunskap, 
sinnesstämningar och våra relationer till de andra deltagarna påverkar vårt beteende.
Han beskriver att det är lättare och att det finns mer möjligheter till att invänta barn 
som ligger sämre till i utvecklingen om det är barn i olika åldrar, det ger även mer 
social träning. Men det kan bli svårt, då de yngsta barnen kan ligga långt ifrån 
varandra i utvecklingen, jämfört med de äldre barnen i gruppen. Det kan också bli en 
problematik att få gruppen att fungera då alla barn ligger i olika utvecklingsfaser. Det 
kan även resultera i att det finns mindre tid till att följa upp barnen då de ligger i olika
utvecklingsfaser. Gerard (2005) framhåller att föräldrar och personal har uttryckt sin 
oro för att barn i åldersintegrerade grupper inte får lika mycket stöd i det akademiska 
lärandet och att det särskilt gäller de äldre barnen. En större åldersintegrering i 
barngrupperna när det kommer till de akademiska och sociala färdigheterna ställer 
barnen inför unika möjligheter och utmaningar, särskilt för de yngre barnen. Gerard 
(2005) menar att de äldre barnen får ut mer av en åldersintegrerad barngrupp 
eftersom de barnen förbättrar sin tankeförmåga genom att handleda de yngre barnen.
Men enligt Skolverket (2010) ska förskolans verksamhet även anpassas i förhållande 
till barnens ålder. 
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I Vintereks (2001) intervjustudie framkom det att åldersindelade klasser blir 
viktigare ju äldre barnen blir. När de kommer upp i skolan och går upp i femman och 
sexan är åldersindelade grupper viktigt då de har fler kamrater och det är lättare att 
skaffa sig vänner då det finns fler i samma ålder. Är det däremot åldersblandade 
grupper och det blir klassbyten då försvinner kamraterna mer ofta till andra klasser 
och eleverna måste börja om på nytt att hitta nya vänner. Dock menar Vinterek 
(2001) att det kan vara svårt att lär känna andra som är äldre eller yngre än en själv i 
en åldersindelad grupp. De äldre får inte heller den möjligheten att känna sig stolta 
när de lyckas hjälpa en yngre kamrat. 

Lek och lärande 

Barn har alltid lekt med och lärt sig genom att vara med andra barn i olika åldrar, 
enligt Gerard (2005). Sundell (1995) framhåller att år 1981 startades 
familjestödsutredningen och då kom förslaget att barnen skulle delas in i grupper 
oberoende vilken ålder de är i. Utredningen som gjordes visade att alla barn kunde 
samspela med varandra och att det inte fanns någon anledning till att dela in barn 
efter åldrar, precis som Gerard menade. De menar alltså att en stor åldersspridning 
ökar ett åldersblandat samspel mellan barnen och utredningen pekade även på att det
gynnade barnens utveckling. Gerard (2010) menar att åldersintegrerade barngrupper 
tillåter barnen att lära av varandra och det ges även möjlighet till att undervisa 
varandra. Enligt Gerars (2010) är det även lättare att tillsammans med andra hitta en 
betydelsefull plats i gruppen och under den fortsatta utbildningen i skolan har barnet 
lättare att förstå vikten av att samarbeta, vara självständig och att hjälpsamhet är en 
viktig del utav livet. Det är även det Skolverket (2010) framhåller, att barnens 
kunskaper även bör tas till vara på och att personalen ska sträva efter att utveckla 
barns ansvarskänsla och lägga en grund för barns förståelse inför vad hänsyn är och 
hur vi ska bete oss mot varandra. Enligt Vinterek (2001) bör barngrupper ses som en 
tillgång av personalen då barnen kan lära av varandra i samspel med varandra och 
med de vuxna. Att dela in barnen i åldrar beroende på vem som föddes först kan dock
vare ett hinder för det enskilda barnet att utvecklas i en egen naturlig takt, menar 
Vinterek (2001). Markström (2007) hävdar istället att barn bör delas in efter andra 
faktorer som den individuell skillnad och mognaden. Det kan även ses som ett 
problem då undersökningen även har visat att barn själva jämför varandra efter 
ålder. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framgår att förskolan ska prioritera 
barnens lärande, utveckling och lust till att lära. I det ingår även att se till barnens 
behov eftersom att förskolan präglas av ett omsorgsuppdrag. Skolverket (2010) 
menar även att all personal i förskolan ska sträva efter det här och se till barnens 
erfarenheter och intressen då de planerar den pedagogiska verksamheten. Det ska 
enligt Skolverket (2010) ske i enlighet med såväl det enskilda barnet som 
barngruppen som helhet. 

Artikeln ‘Teacher, I showed her how to do that!’ (Doherty, 2012) handlar om barn i 
blandade åldrar, deras samarbete, vad de lär varandra och vad de lär sig genom att 
lära andra. I början av artikeln hjälper en femåring en treåring. Treåringen tittar och 
ser hur femåringen gör, för att sedan upprepa vad femåringen gjorde. Författaren 
hävdar att sådant här pågår hela tiden i barngrupper som är i blandade åldrar. Många
gånger vet inte det äldre barnet att de lär ut något till det yngre barnet. De äldre 
barnen lär sig genom att fördjupa sin kunskap. De måste reflektera över vad de gör 
för att kunna lära ut ny kunskap till de yngre barnen, då förstår även de äldre barnen 
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mer ingående varför de gör som de gör. Vilket även Vygotskij hävdar, menar Doherty 
(2012). Vinterek (2001) menar då att det gäller att barnen leker med andra barn som 
är i en annan ålder än sig själva och tyvärr är det en stor risk att barnen väljer 
kamrater som är i samma åldrar som de själva och som ligger ungefär lika i 
utvecklingen. Bara för att det är en åldersintegrerad barngrupp, betyder det inte att 
barnen automatiskt kommer att leka med varandra. 

Gmitrová och Gmitrov (2007) kom i sin studie fram till att kognitiva beteenden ökade
i den fria leken till skillnad från de styrda aktiviteterna. Barnens beteende förbättrade
både känslomässigt och kognitivt då de lekte i grupp. De styrda aktiviteterna där 
barnen uppmuntrades att leka i grupper med barn i olika åldrar och kön bidrog i 
stället till att skapa en miljö där samspelet mellan äldre och yngre flickor och pojkar 
ökade. Det visade sig också att barnen lekte mer sammanhängande lekar under en 
längre tid. Doherty (2012) genomförde en liknande studie på norra Irland och där 
visade resultat annorlunda. Där genomförde personalen ett experiment under en två 
månaders period där barn mellan tre till sex år fick leka ihop två gånger i veckan 
under två månader. Det uppstod några problem efter ett tag och det var att barnen 
mest lekte med andra barn i samma ålder. De lekte lite här och lite där men de 
avslutade aldrig aktiviteterna som de utövade. Personalen backade även från sin 
lärarroll och blev istället övervakare och såg till att ingenting hände. 

Enligt Gerard (2005) framstår det som att de yngre barnens sociala deltagande ökar i 
åldersintegrerade grupper och att barnen inte behöver lika mycket stöd i det utan 
sköter det mer på egen hand. Det har även visat sig att barn från åldersintegrerade 
grupper har lättare för att skapa längre och mer varaktiga relationer och är bättre på 
att arbeta i grupp än barn från åldershomogena grupper. För att relationer ska kunna 
skapas, behövs leken och leken behöver inte vara begränsad av att något eller några 
barn inte förstår vad som händer, enligt Fagerli, Lillemyr och Sobstad (2001). Det 
innebär att barn i olika åldrar kan leka med varandra. Leken blir bara ännu bättre om
barnen inte förstår allt som händer. Då får de utvecklas och får testa på nya saker som
de inte visste innan och eftersom att leken är på låtsas behöver inte barnen vara 
rädda att göra fel och vågar ta ut svängarna mer och pröva på mer. Vinterek (2003) 
menar att relationer mellan barnen och mellan barn och personal tar tid att bygga 
upp och det gör att om personalen har en åldersblandad barngrupp, då finns den 
tiden till att kunna bygga upp en bra relation mellan varandra. I en åldersindelad 
grupp blir det mer förflyttningar mellan olika avdelningar, det stör etableringen 
varaktiga relationer i grupperna och den trygghet som barnen behöver. I en 
åldersblandad barngrupp får barnen den möjlighet och den tid som behövs för att 
bygga upp relationer mellan varandra. Gerard (2005) menar att det är en fördel att gå
i åldersintegrerade grupper eftersom när barnen ska byta avdelning är det färre som 
följer med till den nya gruppen och fler som är kvar i den andra. Hon menar att det är
en fördel på grund av att barnen blir mindre osäkra och personalen får lättare att 
möta de nya barnen och kan stödja de barnen lättare. De äldre barnen kan även stötta
de yngre barnen. 

Lek i olika åldrar 

Björklund (2009) hävdar att när barn är mellan ett till tre år har de olika 
uppfattningar om vad som händer runt omkring dem, när de då tar kontakt med 
andra försöker de att förstå varandra. Redan när barnen är mycket unga försöker de 
anpassa sig till omgivningen och försöker utveckla sitt tänkande och de försöker 
bemästra nya hinder som de stöter på hela tiden under de vardagliga situationer som 
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uppstår. Park och Lee (2015) menar att barn som är i denna ålder leker ofta parallella
lekar, vilket är att leka nära eller bredvid andra barn, ofta ägnar de sig åt samma lekar
med samma leksaker, men utan att samspela med varandra. Fyra och femåringar är 
däremot, enligt Park och Lee (2015), mer intresserade av att interagera med andra 
barn. De har utvecklat effektiva samarbetsförmågor och har lärt sig hur man umgås 
och samarbetar med andra. 

Lillemyr (2013) anser att beroende på barnens ålder leker de olika sorters lekar. Ett 
barn som är under tre år har en sensomotorisk lek, det innebär att de upprepar olika 
handlingar bara för att de gillar själva funktionen av vad de gör. Men när ett barn 
kommer upp i tre års ålder utvecklas leken till en rollek där barnen går in i olika roller
för att sedan utvecklas till en drama lek. 

Gerard (2005) menar att emotionellt lärande går att skilja från intellektuellt lärande 
och existerande forskning stödjer att barn i åldersintegrerade grupper har en bättre 
emotionell, etisk och social utveckling. Det har visat sig att vissa prosociala beteenden
som turtagning, dela med sig och hjälpsamhet är mer förekommande bland yngre 
barn. Äldre barn däremot har möjligheten till att visa ledarskap, de äldre barnen 
influerar även de yngre barnens språk och lek till en mer komplex nivå, vilket inte 
sker då små barn är med andra småbarn. Äldre barn i åldersintegrerade grupper 
upprätthåller och främjar att barnen utvecklas mer på egen hand och inte behöver 
lika mycket stöd av personalen i detta. Enligt Gmitrová och Gmitrov (2007) har det 
visat sig att i grupper där barnen har ett åldersspann på två års ålder, utbyter de i 
större utsträckning erfarenheter som handlar om just tankemönster, kunskaper och 
sociala färdigheter. Nya erfarenhetsbaserade resultat visade att barn i 
åldersintegrerade grupper lär sig mer. Det har även visat sig, menar Gmitrová och 
Gmitrov (2007), att yngre barn som har äldre barn i sin omgivning leker mer mogna 
och avancerade lekar. 

Olika stadier 

Markström (2007) hävdar att Piagets teori innebär i praktiken att aktiviteter, 
vardagsrytm och praktiska omständigheter på förskolan utformas och anpassas efter 
vad barnen anses klara av i en viss ålder. Markström (2007) anser även att det i den 
svenska förskolans vardagsarbete är vanligt att barnen delas in i mindre grupper där 
sysselsättningen anpassas på ett lämpligt sätt efter barnens ålder. Samt att barnen 
delas in efter olika ålderskategorier då det sker olika verksamhetsbaserade moment 
där barnen anses behöva en viss nivå av kompetens. Ålder har därmed visat sig vara 
en central del i den svenska förskolan. Av personal, barn och vuxna, talas det ofta om 
barn som just sexåringar, femåring, fyraåringar och en vuxen relaterar barnens ålder 
till olika egenskaper och beteenden. Enligt Lillemyr (2013) finns det forskare som 
menar att stadieteorin ofta inte stämmer. Vissa saker som Piaget menade att ett barn 
inte ska kunna innan en viss ålder, kan barnen redan som väldigt små. Park & Lee 
(2015) menar att enligt Piaget gör egoism det svårt för yngre barn att upprätthålla ett 
samarbete och samtidigt utvärdera olika perspektiv, och det gör att deras utrymme 
för framgångsrikt samarbete dem emellan begränsas. Park & Lee (2015) menar också 
att Piaget föreslog i sin teori att ett barn kan uppleva en intellektuell konflikt då de 
står inför avsaknaden mellan den egna och varandras kunskaper under samverkan 
och att de då går in i ett tillstånd av obalans som följd. Det Piaget menar med detta, 
enligt Park & Lee (2015), är att kognitiv utveckling sker när barn försöker att 
återställa jämvikten genom dialog och diskussion och förekommer endast i allmänhet
bland individer med samma status. 
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Enligt LeoNora & Younghee (1999) finns det två stadier som handlar om barn i 
förskoleåldern i Piagets teori. Det första stadiet heter det sensomotoriska- stadiet. Det
sensomotoriska tänkandet är det som rör barnen i ett till två års ålder, det är det som 
kommer att utvecklas till det som menas med tänkandet. Det Piaget menade var att 
ett nyfött barn agerar efter sitt tänkande, vilket innebär att tänkandet är beroende av 
sinnesintryck och motoriska färdigheter. Barnets värld är helt beroende av vad 
sinnena kan ta in och agerar därefter. Det utvecklas sedan till ett tänkande som 
individer kan styra över själv. LeoNora & Younghee (1999) menar att tänkandet 
hänger ihop med vad vi ser och vad som händer just där och då i världen runt om oss.
En utveckling som sker när ett barn är i åldrarna två till sju år är att de börjar se saker
från andras barns perspektiv. 

Markström (2007) menar att äldre barn anses vara mer sociala och har ett större 
behov av en social gemenskap. Hon menar att yngre barn inte har lika starkt behov 
för en social gemenskap och att yngre barn inte besitter den förmågan som krävs i ett 
socialt samspel och leker därmed hellre för sig själva. Park & Lee (2015) menar att 
även kognitiv- och social utveckling hänger samman. Barns sociala och intellektuella 
färdigheter kan vara på olika nivåer i alla åldrar. De menar också att Social 
kompetens i allmänhet kan definieras som en indikator på social kompetens som 
innebär förmågan att upprätthålla relationer med jämnåriga. 

Konflikter 

Vinterek (2001) menar att inom åldersblandade grupper blir det mer tolerans och 
mindre konflikter och konkurrens mellan alla barnen då alla är olika, tänker olika och
befinner sig i olika stadier. Barnen kan även utvecklas i sin egen takt och behöver inte
känna någon stress för att de känner att de inte kan lika mycket som de andra barnen.
Det som kan bli ett problem, enligt Vinterek (2001), är alla olika normer och oskrivna
regler som alltid uppstår inom olika typer av grupper. Det kan resultera i att de äldre 
barnen bestämmer och att de yngre tvingas följa deras regler. Det kan också bli att 
undervisningen riskerar att bli mer ogynnsam på grund av den åldersskillnad som 
finns i de olika grupperna. Läroplanen för förskolan (2010) framhåller däremot att 
verksamheten ska ha en demokratisk grund som för över demokratins normer och 
värderingar till barnen och ger barnen en grundläggande förståelse för vad demokrati
innebär. Vinterek (2001) påpekar att om en skola har åldersintegrerade barngrupper 
kan de få som konsekvens att det vissa år inte finns särskilt många barn som är i 
samma ålder. Det vill säga att det till exempel finns mest yngre barn, vilket gör att de 
äldre kan känna att de hamnar utanför. Vinterek (2003) menar också att i en 
åldersblandad barngrupp får barnen en större förståelse för olikheter, att det är 
accepterat att vara annorlunda och att det är bra att alla är olika. I Vintereks (2001) 
intervjustudie med elever i årskurs fem, menar hon att barnen tycker att det är lättare
att hjälpa varandra om man gör ungefär samma sak, men en annan elev menar att de 
äldre eleverna kan hjälpa de yngre för då hinner lärarna med mer. 

Vinterek (2001) valde i sin avhandling att intervjua barn som gick i åldersblandade 
klasser, klass ett till tre. Det som Vinterek kom fram till var att många av de barn som
hon intervjuade enbart berättade om vad de tyckte om att vara äldst i gruppen och 
inte om hur det var att vara yngst i gruppen. De intervjuade i Vintereks studie 
berättade att det var jobbigt och att de tyckte att de andra barnen var små och löjliga. 
Men ingen, i Vintereks studie, berättade om sina erfarenheter om hur det var när de 
själva började i gruppen och var minst. Eleverna som hon intervjuade umgicks oftast 
enbart med andra i sin egen ålder, oavsett som det var en åldersintegrerade eller en 
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åldershomogen klass. De yngre eleverna kände i stället att de äldre eleverna retades 
med dem och var malliga och det gjorde att de höll sig med andra elever i samma 
ålder. De få eleverna som umgicks med andra än de i samma ålder umgicks hellre 
med barn som var äldre än dem själva. 
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4 Metod 

Datainsamlingsmetod 

Vi använde oss av strukturerade och direkta intervjuer, vilket Bryman (2011) menar 
är intervjufrågor ställs ansikte mot ansikte och där frågorna är förberedda innan 
intervjun. Vi valde även att använda oss av öppna frågor i intervjuerna vilket innebär 
att den intervjuade personen får svara fritt på frågor och där det inte finns några 
färdiga svarsalternativ (Bryman, 2011). Deltagarna fick möjlighet att själva reflektera 
och komma med egna tankar och åsikter. Vi ställde även följdfrågor där vi kände att 
det behövdes för att få mer utvecklande svar. 

Personalen fick inte ta del av frågorna innan då vi ville ta del av deras spontana 
åsikter och tankar kring åldershomogena respektive åldersintegrerade barngrupper. 
Av samma anledning har vi försökt att inte antyda eller föreslå några svar för de som 
vi har intervjuat. Vi ställde istället frågan och sedan väntade vi in svar från den som vi
intervjuade. 

Urval 

Vi intervjuade 10 personer som antingen var barnskötare eller förskollärare, en av de 
intervjuade var även en chef som är förskollärare i grunden och som dagligen arbetar 
ute i verksamheten. Vi har använt oss av fiktiva namn på de deltagande för att behålla
deras konfidelitet. Den ena förskolan är en kommunal förskola med fyra avdelningar, 
där barnen är indelade i åldersintegrerade grupper. Två avdelningar har barn i 
åldrarna ett till tre år och de andra två har barn i åldrarna tre till fem år. Där arbetar 
Karin, Maria, Petra och Malin som är förskollärare, Berit som arbetar som 
barnskötare. Den andra förskolan är en privatägd förskola med en åldersintegrerad 
barngrupp där barnen är i åldrarna ett till fem år. Där arbetade Erika som är både 
chef och förskollärare, Caroline och Ellinor arbetar som förskollärare och Emma och 
Therese som arbetar som barnskötare. 

De intervjuade var mellan 28-55 år och kommer från två olika förskolor som arbetar 
med åldersintegrerade barngrupper, varav flera av de intervjuade har erfarenheter av 
att arbeta med åldershomogena barngrupper av olika slag. Vi valde att intervjua dem 
eftersom vi hoppades få en större bild av vad personalen ansåg om det här området 
och vi ville ha svar från två olika verksamheter. 

Genomförande  

Vi inledde arbetet med att skriva ett missivbrev. När brevet var färdigformulerat tog 
vi kontakt med de förskolor som vi önskade att intervjua, för att fråga om de ville 
delta i en intervjustudie för ett examensarbete. Vi gav lite kort information om vad 
det gick ut på. Personalen fick inte intervjufrågorna innan intervjun utan de fick 
frågorna när vi sedan intervjuade dem. De intervjuades enskilt i ett rum, där det inte 
fanns några andra personer än vi som intervjua och de som blev intervjuade. 
Anledningen till det var att personalen skulle känna att de kunde tala fritt. 

Innan intervjuerna fick personalen var sitt missivbrev där syftet med intervjuerna 
beskrevs, att det är frivilligt att delta och att de kan avsluta intervjun när de vill. Via 
missivbrevet informerade vi även om att de deltar konfidentiellt, att inga namn på 
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vare sig förskola eller de som blev intervjuade kommer att nämnas i arbetet. Det som 
har sagts kommer enbart att användas till examensarbetet. Vi informerade alla 
inblandade parter innan vi påbörjade intervjuerna. Därefter började intervjun och vi 
spelade in intervjuerna via en inspelningsfunktion på mobiltelefonen som vi sedan 
transkriberade till text. Vi har valt att använda fiktiva namn på de som vi har 
intervjuat för att inte avslöja deras identiteter. 

Vi genomförde intervjuerna på varsin förskola och när vi hade genomfört 
intervjuerna började vi att sammanställa alla intervjusvar under varje intervjufråga. 
Därefter kategoriserade vi intervjusvaren utifrån båda förskolorna. Vi kategoriserade 
även datan utifrån variationer och likheter utifrån personalens beskrivningar. 
Därefter sammanställde vi svaren under de två frågeställningarna. 

Etiska överväganden 

Vi använde oss av Vetenskapsrådets rapport "forskningsetiska principer" (2002) för 
att tillgodose de etiska överväganden som rent allmänt används i studier av den här 
typen. Dessa är Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att forskaren ska informera undersökningsdeltagaren
om vad deras uppgift är i studien och vad denne har för villkor att förhålla sig till. De 
ska även informeras om att deltagandet i studien är frivilligt och att de har rätt att 
avbryta sin egen medverkan. Deltagaren ska även få ta del av all väsentlig information
om studien för att kunna avgöra om denne vill delta eller ej. Samtyckeskravet handlar
om att forskaren ska inhämta ett medgivande från deltagaren om att denne vill delta i
studien. Deltagaren får inte på något sätt påverkas i det beslutet. Deltagarna har 
själva fått bestämma om de har önskat delta i studien. I den här studien har 
deltagarna fått ett var sitt missivbrev som även cheferna har tagit del av. 
(Vetenskapsrådet, 2002)

Konfidentialitetskravet upplyser om att information om personuppgifter, vilken stad 
vi har genomfört intervjuerna och vilken förskola vi har genomfört intervjuerna på 
ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dessa. De deltagande 
ska inte kunna spåras av utomstående personer. Det ska därmed praktiskt taget vara 
omöjligt för utomstående att lista ut vilka personer eller förskolor som deltagit i 
studien. När examensarbetet har blivit godkänt kommer allt material från 
intervjuerna att raderas eller slängas. (Vetenskapsrådet, 2002)

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet i studien endast får 
användas och nyttjas för vetenskapligt syfte. De som intervjuades blev informerade 
att arbetet kommer att läggas upp på databasen Diva och att om de är intresserade får
de gärna gå in där och ta del av arbetet. (Vetenskapsrådet, 2002)

Uppsatsens trovärdighet och tillförlitlighet

Trovärdighet handlar, enligt Bryman (2011), om hur vi som genomfört studien har 
tolkat och uppfattat det datamaterial som vi har samlat in. Personalen har olika 
erfarenheter och är i olika åldrar vilket ger studien en viss bredd, vilket höjer graden 
av trovärdighet i vår undersökning. Även intervjufrågorna har ökat studiens 
trovärdighet eftersom de är relevanta för ämnet. Att det har varit två personer med 
olika erfarenheter som tillsammans har tolkat och reflekterat över datamaterialet kan
även det öka studiens trovärdighet. Dock har vi en förståelse inför att våra teorier och
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personliga erfarenheter samt intressen kan ha påverkat de tolkningar vi gjort utifrån 
datamaterialet, något som delvis kan ses som en nackdel. 

Tillförlitlighet handlar enligt Bryman (2011) om hur datamaterialet har bearbetats på 
ett trovärdigt, förståeligt och intressant sätt. Tillförlitligheten kan även anses vara 
högre om de som har intervjuats inte har fått möjlighet till att ta del av frågorna 
innan intervjuerna genomförs då det kan bidra till mer spontana svar, vilket vi 
försökte arbeta efter. 
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5 Resultat

Resultatet av intervjuerna är här nedan sorterade utifrån studiens två 
frågeställningar. Resultatet har därpå kategoriserats för att senare presenteras utifrån
respektive frågeställning. 

5.1 Personalen syn på fördelar och nackdelar med 
åldersintegrerade- och åldershomogena barngrupper inom 
förskolan

Skälen till barngruppernas konstellation

Samtliga av de intervjuade på den privatägda förskolan menade att det blev 
åldersintegrerad barngrupp på grund av hur lokalerna såg ut och att det var den typ 
av barngrupp innan. Personalen berättade att på den förskolan finns det bara en 
avdelning och då var det svårt att lösa det på något annat sätt än att ha en 
åldersintegrerad grupp. Personalen menade även att de inte kan sätta som krav att 
enbart ta in femåringar på förskolan och på grund av det blev det en åldersintegrerad 
barngrupp med ett till femåringar. Erika menade även att det hade ekonomiska skäl 
då det blev billigare att ha det på det sättet 

Erika som arbetade dagligen ute i barngruppen men också som chef, har arbetat både
i en åldersintegrerad- och i en åldershomogen barngrupp och ansåg att det är bättre 
och roligare att ha en blandad grupp. Alla i personalen visste att chefen hade arbetat 
på olika förskolor innan och att chefen trivdes med att ha barngrupperna på det här 
sättet. 

Samtliga av de intervjuade från den kommunala förskolan berättade att chefen tog 
beslutet att dela in barnen i åldersintegrerade grupper då de var tvungna att ta in de 
barn som stod i kö för att få en förskoleplats. Karin berättade även att det fanns en 
förhoppning om att kunna dela upp barnen mer efter ålder om några år. 

Det här är en ny förskola, och vi har en små- och en storsida. Men jag tycker 
inte att storsidan är en storsida eftersom vi har barn som är tre till fem år så jag 
skulle säga att det är åldersblandat. Vi har inte små barn där men det är ganska 
stor skillnad på treåringar och femåringar. Men det är inte så mycket att göra åt 
det. Förskolan är nyöppnad och då får man ta in de barn som står i kö. (Karin) 

Nackdelar och fördelar

Emma berättade att det inte spelar någon roll om ett barn går i en åldershomogen 
eller åldersintegrerad barngrupp utan att allt beror på hur verksamheten fungerar 
som helhet. Emma menade också att det är svårt att jämföra två barn som går på 
olika förskolor och i olika typer av grupper då det är två olika personer och 
personligheter som man jämför med. Några av de intervjuade hade en önskan att 
kunna dela in barnen mer efter ålder eftersom det då, enligt personerna, blir lättare 
att utforma miljö, leksaker, material och aktiviteter efter den barngrupp som 
personalen har. 
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Men samtidigt om man har åldersindelat så kan ju en tvååring vara mogen som 
en fyraåring och en fyraåring som en tvååring, så varför en ålder? Då kan man 
ju lika gärna och hellre kanske ha, som jag tycker är bäst, ett till tre och tre till 
fem år och där göra små grupper utifrån intresse och kanske lite mognad också. 
Så det beror nog lite på vilken barngrupp man har också, kan jag tro. (Maria) 

Något som hela tiden återkom var att flera av de intervjuade menade att den största 
vinningen med att ha åldersintegrerade barngrupper var att de yngre barnen kan lära 
av de äldre. De äldre barnen får känna sig stora och att de klarar av saker som de 
yngre möjligtvis inte kan. Flera av de intervjuade från båda förskolorna framhöll att 
fördelen med att ha en blandad åldersgrupp även är att de äldre barnen får lära sig att
visa hänsyn till de yngre, vilket även de yngre får lära sig att göra till de äldre barnen. 
De intervjuade menade att de äldre även får hjälpa till och lära sig att visa empati. De 
lär sig av varandra, både de yngre barnen och de äldre barnen. Personalen från den 
privata förskola berättade att det inte är många barn i varje åldersgrupp och att det är
en stor fördel med åldersintegrerad barngrupp då det blir lite av varje som 
personalen får arbeta med. De menade att det blir en variation i arbetet och att 
personalen får umgås med barn i alla åldrarna. Personalen behövde heller inte byta 
avdelning utan har möjlighet att följa barnen hela vägen och se hur de lär sig och 
utvecklas vidare. 

Gemensamt för de båda förskolorna är att personalen ansåg att nackdelen med att ha 
en åldersintegrerad grupp är att vissa aktiviteter är svåra att genomföra. De behöver 
ibland dela upp barnen i mindre grupper för att saker och ting ska fungera. Personal 
från den kommunala förskolan berättade att det kan vara svårt att hitta en aktivitet 
som passar för ett större åldersspann. 

I en tre- till femårsgrupp finns det delar som treåringar måste öva sig i, som är 
för lätta för femåringar och det finns delar som femåringar måste utmanas i, 
som blir för avancerat för treåringar. (Malin)

På den privata förskola var personalen överens och konstaterade att det nästan alltid 
blir en gemensam samling för att det går fortare men att i vissa avseenden blir barnen
uppdelade i åldershomogena grupper för att kunna ha aktiviteter som passar de barn 
som går i den gruppen. Personalen menade också att de äldre barnen blir mer lidande
i åldersintegrerade barngrupper då de ofta får vänta, händer det något akut och ett 
litet barn gör illa sig då tar personalen det barnet först och det äldre barnet måste 
vänta. Det är likadant vid byte av kläderna, det äldre barnet får försöka klara sig själv 
för att det yngre barnet får hjälp med att klä på sig först och det är likadant vid 
blöjbytena. ”Jag har inte tid nu för jag måste byta blöja på det här barnet”(Emma). 

Berit berättade att i en åldershomogen grupp kan det vara lättare att ändra på rutiner 
då barnen i dessa grupper ofta gör samma sak och då kan barnen i vissa fall välja att 
göra färdigt det som de gör och sedan gå till lunch i stället för att avbryta och gå till 
lunch. Det vill säga att rutinerna kan anpassas mer efter barnen i en åldershomogen 
grupp än tvärt om. 

Therese ansåg att när barnen går i en åldersintegrerad barngrupp och sedan ska börja
i skolan där de har åldershomogena grupper, kan det komma som en chock för 
barnen då de är vana vid att det är få kamrater i samma ålder. Therese ansåg att det 
kan blir svårare med det sociala samspelet för det eller dem barnen och att barnen 
kan får svårare att samarbeta. Enligt Therese berodde det på att barnet är van vid att 



21

bestämma och styra leken. Uppmärksamheten till barnen blir mindre och det kan 
också påverka barnet negativt.

5.2 Personalen upplevelser kring hur barnens utveckling, lek 
och lärande påverkas i åldersintegrerade och 
åldershomogena barngrupper

Barns utveckling och lärande i de olika åldersgrupperna

Personalen från båda förskolorna menade att barn utvecklas fortare i 
åldersintegrerade grupper då de yngre vill ta efter de äldre. De menade att det nästan 
alltid finns någon att leka med, då de yngre barnen blir glada över att få vara med i 
leken, det gör att de äldre alltid kan leka med ett yngre barn när de vill leka. Petra 
ansåg även att det syns tydligt att det finns ett lärande i en åldersintegrerad grupp, då
de yngre barnen motiveras och kan träna mer envist för att de vill kunna det som de 
äldre barnen kan. Men en åsikt stod ut mer än de andra: “Det spelar ingen roll hur 
grupperna på en förskola ser ut, barnen utvecklas i rätt riktning ändå.” 

Caroline menade att utvecklingen absolut påverkas, både positivt och negativt. 
Många gånger får de äldre barnen sitta med på aktiviteter som inte är anpassade efter
dem och tvärt om. Dock ansåg personalen inom den kommunala sektorn att det går 
åt mer fokus till de yngre barnen i en åldersintegrerad barngrupp och att 
verksamheten måste anpassas mer efter de yngre barnen. 

Man måste anpassa mer efter de små än de stora barnen, tyvärr. Sen är det klart
att det går att göra mer, man kan ju dela upp barnen i mindre grupper och det 
har vi ju gjort, vi har ju mindre grupper som är indelade efter ålder. (Petra) 

Personalen på den kommunala förskolan har valt att dela upp barngruppen i mindre 
åldershomogena grupper och då har de valt att skapa en grupp där endast de äldsta 
barnen går för att de barnen ska få möjlighet att vara lite mer i fokus. Personalen har 
dock en önskan om att de kunde lägga mer fokus på alla barn under hela dagen och 
inte att det endast ska vara de yngre som får mer uppmärksamhet medan de äldre 
barnen får klara sig mer själva. 

På den privata förskolan ansåg flera att arbetet med dokumentationen i en 
åldersintegrerad barngrupp inte skiljer sig mycket från att arbeta i en åldershomogen 
barngrupp. De berättade att det inte är många barn i varje ålder och de har inte 
många vikarier som arbetar där och därför är det är inte svårt att dokumentera 
utvecklingen. De berättade att de även delar in barnen i mindre grupper för att lättare
kunna se och uppmärksamma alla barn, samt för att bättre kunna se barnens 
utveckling. Personalen var eniga och menade att oavsett om barnen går i en 
åldersintegrerad barngrupp eller inte, utvecklas alla barn olika snabbt och på olika 
sätt, alla i personalen har även egna ansvarsbarn och det är dem barnen som 
personalen följer. De menade att det som gör det lättare är att personalen talar med 
varandra i personalgruppen om barnens utveckling. Personalen inom den privata 
sektorn svarade samstämmigt i att de följer upp varje barns utveckling individuellt, 
men de tror att vuxna jämför barnen mer med varandra om de har barn i samma 
åldrar än om de har barn i en åldersintegrerad grupp. Personalen på den kommunala 
förskolan berättade att de får syn på barnens utveckling genom att försöka vara 
närvarande. Personalen framhöll även att barn kan lära av de som är på samma nivå 
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som en själv i en åldershomogen grupp, men att det kan få en större spridning i en 
åldersintegrerad grupp. 

Rutinernas påverkan på barngruppen

Berit berättade att det är bra med rutiner i en åldersintegrerad barngrupp då barnen 
kan hjälpa varandra vid till exempel av- och påklädning. Berit berättade också att de 
uppmuntrar barnen till att be sina kamrater om hjälp och vid maten får barnen skicka
runt karotterna och dryckerna till varandra. På den privata förskola där barnen går i 
en ett till femårsgrupp berättade personalen att de äter mat uppdelade i 
åldersgrupper för att barnen behöver få ut olika pedagogiska färdigheter av 
matsituationen. Ellinor berättade att de äldre barnen kan och behöver samtala mer 
med varandra och de får mer uppmärksamhet av personalen om de sitter ungefär i 
den utvecklingen de är. De yngre barnen behöver mer hjälp med att äta maten och 
personalen lägger ner mer tid för att få dem att äta och de barnen är inte lika 
pratsamma.

Vilan på båda förskolorna är uppdelade. På den ena förskolan sover de yngsta barnen 
i barnvagnar utomhus, de lite äldre barnen sover inne på madrasser och de ännu lite 
äldre barnen sitter och lyssnar på ljudbok i en soffa i samma rum som de barn som 
sover på madrasser. De allra äldsta barnen sitter i ett annat rum och lyssnar på 
ljudbok och målar eller gör någon annan lugn aktivitet. Vid vilan blir det att de äldres 
behov får stå tillbaka igen på grund av att de yngre barnen sover i lekrummen vilket 
innebär att de äldre behöver leka tyst och vara tysta. På den andra förskolan menade 
personalen att vilan är problematisk då de allra yngsta som ska sova ofta blir störda 
av de äldre som ibland kan vara lite högljudda, trots att de sover i ett eget vilorum på 
avdelningen. Personalen framhöll även att en annan nackdel är när de har läsvilan 
efter maten. Personalen kände sig tvungna att läsa böcker som riktar sig till yngre 
barn eftersom de yngre barnen kan ha svårt att förstå innehållet i en bok för de äldre 
barnen, vilket gör att de tappar intresset. 

Vi har inte möjlighet att dela in barnen i mindre åldersindelade grupper då vi 
läser bok efter maten. För det tar en personal för att söva de som ska sova och 
då är vi en man kort. Då blir det att vi får läsa småbarnsböcker, eftersom de små
inte hänger med om vi skulle läsa en storbarnsbok eftersom det blir för 
avancerat för dem. Det är synd, för då blir det bara de små som utmanas. Det är 
ju ingen konst för de stora att lyssna på småbarnsböcker. Så det tycker jag är en 
stor nackdel. (Malin) 

Karin framhöll att det blir besvärligt då de yngsta ska sova. Hon förklarade även att 
det krävs en personal för att söva de barn som ska sova och då, eftersom de är en man
kort, är det svårt att dela in barnen i mindre åldershomogena grupper för läsning. 
Hon menade även att eftersom förskolan nyligen har öppnats har de inte lyckats hitta
en bra rutin för det ännu. 

Det svåraste är att man måste hitta en rutin för både små, mellan och stora 
barn. Men när vi väl har hittat hur det ska vara så rullar det på, inga 
konstigheter. Inga svårigheter. (Erika) 

Miljöns utformning

Ett flertal av de intervjuade ansåg att det är lättare att anpassa verksamheten när det 
är en åldershomogen grupp. Då är det även lättare att anpassa rummet efter åldern. 
Den privata förskolan har löst det genom att ha åldershomogena rum, i målarrummet
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får de äldsta barnen vara själva och där kan de även stänga dörren för att stänga ute 
de yngsta barnen. De har även ett annat rum där de äldsta barnen får stänga in sig i 
och vara ifred från de yngre barnen. Emma berättade att personalen blir tvugna att 
ställa mer krav på de äldre barnen och att dem barnen får ta mer ansvar i en 
åldersintegrerad barngrupp. De yngre barnen får vara i de stora utrymmena där de 
kan röra sig mycket. 

Maria berättade att de på hennes tidigare arbetsplats också hade ett speciellt rum för 
de äldre barnen och ett för de yngre, men att det troligtvis inte är bra i längden. Maria
menade också att det kan finnas en vinning i att ha vissa material som enbart passar 
en viss typ av ålder som de yngre barnen inte får använda. Då har de barnen material 
att se fram emot som de kommer att få använda då de blir äldre och att det kan vara 
bra att tidigt lägga grunden för en förståelse inför att det finns vissa saker som det 
krävs en viss ålder för att få göra. Karin berättade även att det egentligen inte är ålder 
som är det mest relevanta utan att det mer handlar om vilka barn de har, då barnen 
befinner sig på olika nivåer vad gäller lärande och utveckling oavsett ålder. Karin 
menade också att miljön bör utformas efter barnens mognad och färdigheter snarare 
än efter ålder.

Ett flertal av de intervjuade menade att det är olyckligt att de inte kan ha alla saker 
stå framme i en åldersintegrerad grupp. Personalen på båda förskolorna berättade att
de måste plocka undan vissa saker, då de yngre barnen inte klarar av att hantera till 
exempel saxar och vissa pennor. Personalen från den kommunala förskolan berättade
att de har försökt att ha så mycket material och leksaker som möjligt framme, då de 
vill att barnen ska kunna vara så självgående som möjligt, men att de var tvungna att 
backa då det inte fungerade. Personal från den privatägda förskolan förklarade att de 
äldre barnen inte kan gå in och ta leksaker och material hur som helst och att de inte 
kan tömma ut till exempel lego för de yngre barnen på golvet och leka med det där, på
grund utav de yngre barnen. Då de yngre barnen kan komma in där och då kan det 
sluta med en katastrof. Personalen från båda förskolorna ansåg att det skulle vara 
skönt att kunna ha allt material och alla leksaker stå framme för att de äldre barnen 
ska kunna gå och ta själva utav det som de vill leka med utan att be om lov. Personal 
från båda förskolorna framhöll att de vill att barnen ska kunna vara självständiga 
men att det blir ett problem när materialet inte kan ligga framme. De menade även på
att det blir ett avbrott i deras skapandeprocess och i deras lek men att det inte hade 
behövt bli det om barnen själva hade kunnat tillgodose sig med de artefakter som de 
behöver. Personalen menade även att deras intressen kan hämmas då de ofta behöver
vänta på hjälp innan de kan fortsätta leka eller skapa. 

Om jag ber om en sax och måste vänta en stund på att få en för att fröken är 
upptagen med ett annat barn, eller liknande, så kanske mitt intresse för att 
klippa är borta när jag väl får en sax. (Malin) 

De menade också att barnens skapande och leklust hämmas om de ständigt behöver 
fråga efter vissa material och att det kan göra att de tappar intresset. Personalen 
kommenterade även här att de äldre barnens behov tyvärr måste stå tillbaka när det 
kommer till tillgången på material. 

Just när barnen ska ha närhet till material som till exempel saxar är det kanske 
inte så himla lätt för ettåringar och med smålego också eftersom de stoppar i 
munnen, hur ska man lösa det? Ska det finnas rum som bara de större barnen 
har tillgång till? Det är ju inte lätt. Om saker måste stå högt för att de små inte 
ska nå då kanske inte de stora når heller. Där får man verkligen tänka till hur 
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man utformar miljön. Men det beror ju på vad man har för lokaler också. 
(Maria) 

Barns delaktighet i inskolningen

På den privata förskolan har de gruppinskolning, de skolar in alla barnen samtidigt. 
Inskolningen pågår i en vecka. De äldre barnen visar inte runt de nya barnen men de 
barnen får ta mycket eget ansvar under den veckan. Under den veckan får de lära sig 
att ta hänsyn till de yngsta barnen och att de inte alltid kan göra som de själva vill. 
Enligt vad Erika berättade, lär sig de yngre barnen genom att se hur de äldre barnen 
gör, även om de äldre barnen är omedvetna om att de lär de yngre. 

Barnen tycker också att det är spännande när det kommer en ny kamrat till 
förskolan och de går gärna fram och säger hej och frågar ”Vem är du?”, då blir 
det lättare att komma in för det nya barnet då barnet känner sig välkomnat. Och
självklart visar de äldre hur allt går till och hur allt ska göras då dem vet hur 
rutinerna på förskolan är. (Emma) 

På den kommunala förskolan använde de sig av föräldraaktiv inskolning där 
föräldrarna är tillsammans med barnet i lokalerna och de nya kamraterna från 09-14 
i ungefär tre dagar. Att använda sig av de äldre barnen som stöd och fadder i denna 
process är inget som personalen har erfarenhet av, men samtliga vidhåller dem att 
det är en god idé. Berit menade att det kan vara bra, eftersom att inskolningen då får 
in ett barns perspektiv och att barnen kan visa utefter sina intressen vad som är roligt
och bra. På småbarnssidan, som har åldrarna ett till tre år, har personalen däremot 
valt, att den som skolar in ett nytt barn alltid har med sig ett barn som redan är 
inskolat, det gör man för att det nya barnet snabbt ska få en kamrat i gruppen. 

Caroline nämnde att de äldre barnen ibland hjälper till vid på och av- klädnaden men 
oftast glömmer de bort sig själva och då går personalen in och säger att de ska tänka 
på sig själva istället för på de yngre barnen. De yngre barnen ser ändå hur de äldre 
barnen gör vid av- och påklädningen. Flera som svarade på frågor på den privata 
förskolan menar att barnen annars är väldigt hjälpsamma och måna om dem som är 
yngre än dem själva, de tröstar om någon yngre gråter, går omedelbart till personalen
om någon gråter och personalen inte är i det rummet och de säger även till om de 
yngre barnen gör något som inte är accepterat på förskolan. 

De stora är väldigt snabba med att berätta om det blev tokigt, vad de inte får 
röra och att de inte får stoppa saker i munnen. De äldre vill gärna ta hand om de
yngre och sitta bredvid dem i samlingen och hjälper dem att äta sin frukt. 
(Therese) 

Therese fortsatte med att berätta om att de äldre barnens behov även här får stå 
tillbaka för de yngres, men de får samtidigt lära sig att ta ansvar för sig själva när det 
till exempel är på- och av klädning. Det beror på att personalen hjälper de yngre 
barnen först.

Barns egna grupperingar i leken 

På den kommunala förskolan menade flera av de intervjuade att de upplever att 
barnen leker till största del med barn som är i deras egen ålder, men att det finns 
undantag i barngruppen. Petra berättade: 
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Jag tycker att de tyr sig mer till dem i samma ålder. Nu har vi några syskonpar 
och då får de små vara med de stora bara för att de har äldre syskon som leker 
med de barnen. Men annars så tycker jag att de tyr sig mer till dem i samma 
ålder. Småbarnen leker för sig och de stora för sig, de leker inte så mycket 
tillsamman i den fria leken. (Petra) 

De intervjuade på den privata förskolan förklarade att barnen leker mest med barn i 
samma ålder men det beror på vart de leker och vilken årstid det är. Är det på hösten 
när det finns många nya barn blir det mer åldershomogen lek, men när våren 
kommer och de yngsta barnen har lärt sig rutinerna och hur allt går till på förskolan, 
då blir det mer åldersintegrerad lek. Men de menade även att det beror på om de är 
ute eller inne. 

Inomhus blir det mer att våra barn leker åldersindelat, då de äldre barnen 
stänger in sig i olika rum för att få vara ensamma. I skogen å andra sidan leker 
oftast alla barn tillsammans då de äldre barnen inte kan stänga in sig. Det är 
också så att våra femåringar hellre leker mer med en treåring än en ettåring. 
Därför att de yngsta barnen oftast har en bredvidlek vilket gör att när de 
försöker leka med barn i andra åldrar tröttnar de fort och de äldre tröttnar på 
att det inte blir några riktiga lekar och då blir det att de hellre leker själva i sin 
åldersgrupp. (Ellinor) 

Maria menade att det är olika vem barnen leker med och att det i stället handlade 
mer om sammanhanget. Det vill säga vilka barn som fanns där för stunden. Maria 
beskriver: 

Vissa barn leker med kompisar i sin ålder andra leker mer åldersblandat och det
är inte alltid det är konsekvent, det finns ju de barn som vill leka med barn i 
samma ålder och när det inte finns någon annan så leker man med dem som är 
yngre. (Maria) 

Däremot var de intervjuade överens om att de yngre barnen gärna vill leka med de 
äldre. Karin framhöll att det kan bero på att de yngre vill ha en bra lekkamrat som 
kan stötta dem i deras egen utveckling till att bli en bra lekledare och att bra lekledare
ofta är de äldre barnen. Karin var dock snabb med att tillägga att även yngre barn kan
vara väldigt bra på att leka, men att det är vanligare att de äldre barnen är duktiga på 
det. Personalen från den kommunala förskolan framhöll även att en del barn enbart 
går på vad det är för leksak som leks med och då är det leksaken som styr leken vilket 
innebär att åldern på lekkamraterna inte blir lika viktigt i sammanhanget. 

Erika ansåg att det är färre konflikter bland barnen när de leker åldersintegrerat, än 
när det är barn i samma ålder. Det är mindre konkurrens om olika artefakter och det 
finns inte lika många att ta en konflikt med. Om de blandar sig och leker med äldre 
barn och yngre barn tillsammans, då är det på de äldres villkor. De menar att de 
yngre blir tilldelade en roll och de accepterar det, Emma berättade: ”Jag tror inte att 
de känner sig utnyttjade i leken, utan de är bara glada för att få vara med.” 

5.3 Resultatanalys 

Här under följer en analys av vårt resultat. Resultatanalysen har skapats genom en 
sammanställning av litteraturgenomgången, resultatet, samt vår teoretiska 
utgångspunkt. 
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Det som samtliga av de intervjuade framhöll var att i en åldersintegrerad barngrupp 
utvecklas barnen fortare och att alla kan lära något av alla. Det var dock ett svar som 
stod ut och det var att alla barn utvecklas i rätt riktning, oavsett hur barngruppen ser 
ut. All personal var däremot överens om att de yngre barnen kan lära sig av de äldre 
barnen genom att ta del av deras kunskaper, samt att alla barn får lära sig att ta 
hänsyn till varandra. Det kopplar vi till Doherty (2012) som framhåller att Vygotskijs 
teori menar att alla utbyter kunskaper med varandra genom interaktioner och även 
till Willimas (2006), som menar att barnen, enligt Vygotskij, kan hjälpa varandra i 
olika problemsituationer som uppstår i verksamheten. Det vill säga, genom det 
sociala samspelet i en problemsituation kan olika tillvägagångssätt och 
problemlösningar överföras från en individ till en annan. Personalen framhöll att det 
vi lär oss, lär vi oss av andra vilket även betonades särskilt av Vygotskij. De upplever 
även att barn kan lära av de som är på samma nivå som de själva i en åldershomogen 
grupp. Dock, menade personalen att det kan få en större spridning i en 
åldersintegrerad grupp då barn i blandade åldrar lär sig på ett helt annat plan än barn
som bara har kamrater i samma ålder. Det kopplar vi till Vygotskij som ansåg att det 
beror på att barn lär sig genom imitation, barnen ser hur andra gör och gör om det till
något eget. 

I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) framgår det att barnen ska förstå vad 
hänsyn är och hur man ska bete sig mot varandra, vilket alla lär sig i 
åldersintegrerade grupper, vilket även visade sig i vår studie. Några av de intervjuade 
uppfattade det som att vuxna jämför barnen mer med varandra om de har barn i 
samma åldrar än om de har barn i en åldersintegrerad grupp. De framhöll att på 
grund av att de har barn i samma åldrar är det lättare att se hur ett barn ligger i 
utvecklingen och därmed riskerar de barn som ligger lite före eller efter i utvecklingen
att sticka ut från mängden. Det vill säga att barnen då inte får samma möjlighet till 
att utvecklas i sin egen takt som barn i åldersintegrerade grupper får. Till skillnad 
från vad personalen ansåg menar Markström (2007) att det dock inte bara är vuxna 
som riskerar att jämföra barnen med varandra. Hon menar även att barn som är i 
samma ålder kan jämföra sig själva mer med varandra om de går i en åldershomogen 
grupp. I en åldersintegrerad barngrupp däremot får barnen en större förståelse för 
olikheter och att det är accepterat att vara annorlunda och olika, menar Markström 
(2007). 

Resultatet visar även att ett flertal av de intervjuade upplevde att konflikterna i 
verksamheten blir färre när barnen leker i åldersintegrerade grupper. De upplevde att
de yngre barnen är glada och nöjda över att få vara med i de äldre barnens lek och 
accepterar sin roll i leken, det innebär att det inte finns lika många barn att ta en 
konflikt med och det blir även mindre konkurrens om olika artefakter. Det hänvisar vi
till Vinterek (2001) som kom fram till ett liknande resultat i sin doktorsavhandling. 
Vinterek menar att det även blir mer tolerans i gruppen då alla barn tänker olika då 
de är i en sådan blandad ålder. Men när det är åldersintegrerade grupper på en 
förskola kan en av konsekvenserna bli att det vissa år inte finns många barn som är i 
samma ålder, menar Vinterek. Det kan till exempel finnas fler yngre barn, vilket gör 
att de äldre barnen kan känna att de hamnar utanför. Några av de intervjuade 
hävdade att de äldre barnen leker med de yngre om det inte finns särskilt många barn
i samma ålder i närheten, vilket inte brukar bli något problem då de yngre barnen vill 
leka med de äldre. 
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Det som personalen framhöll som problematiskt är att i en åldersintegrerad 
barngrupp kan det vara svårt att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter som 
utmanar alla barn. De uttryckte att vissa saker kunde vara för avancerade för de 
yngre, medan de var för lätta för de äldre. Ett exempel som kom upp, var läsvilan där 
personalen kände sig pressade att läsa böcker som var anpassad för yngre barn, för 
att de yngre barnen hade svårt att följa med i berättelsen när de läste böcker som var 
anpassade för äldre barn. För att den pedagogiska verksamheten skulle bli gynnsam 
för barnen, kände personalen sig därför tvungna att delar av dagen dela in barnen i 
mindre åldershomogena grupper där de pedagogiska aktiviteterna kunde anpassas på
ett lämpligt sätt, vilket även Markström (2007) menar är vanligt att personalen gör 
inom den svenska förskolan. Vinterek (2001) menar däremot att åldershomogena 
grupper kan bli ett hinder för det enskilda barnet. Då det blir svårare att utvecklas i 
sin egen takt, vilket barnen enligt henne kan göra i en åldersintegrerad grupp. En av 
de intervjuade berättade att det är bättre att dela in barnen i mognad och inte i åldrar,
vilket även Markström (2007) hävdar. Hon menar att man ska se till individen när 
personalen delar in grupperna, vilket även en av personalen talade om. Personalen 
menade även att det är lättare rent pedagogiskt i en åldershomogen grupp där 
verksamheten kan anpassas efter just den åldersgruppen. Dock talade personalen 
också om att ålder kan ha mindre betydelse då barnen trots allt, oftast ligger på olika 
nivåer. Det kopplar vi till Lillemyr (2013) som riktar just den typen av kritik mot 
Piagets stadieteori då Lillemyr framhåller att vissa forskare menar att barn ligger på 
olika nivåer som inte alltid följer deras ålder. Enligt Williams (2006) menar Vygotskij
att olika barn och vuxna äger olika lärandesituationer men att ingen äger alla 
lärandesituationer. Kunskap ses som en aktivitet som sker mellan olika individer i 
olika sammanhang och grupper. Barn kan imitera varandra när det är något som är 
svårt och när den processen har satt igång tyder det på att en utvecklingsprocess 
pågår. Imitation är något som de intervjuade också såg i barngrupperna, att barnen 
ofta gjorde. Vygotskij menar också att barn lär genom imitation och resultatet från 
intervjuerna pekar på samma sak, då de intervjuade menade att de yngre barnen ser 
upp till de äldre och imiterar dem. Personalen framhöll även att de yngre barnen ser 
upp till de äldre och därav utvecklar de olika förmågor vilket de äldre barnen inte 
alltid är medvetna om. Det kopplar vi till Doherty (2002) som anser att det äldre 
barnet ofta inte vet om att de lär ut något till det yngre. Doherty menar även att de 
äldre barnen repeterar genom att visa de yngre hur de ska göra och att de då 
fördjupar sina kunskaper och samtidigt reflekterar över vad de gör. Då förstår de 
äldre barnen mer ingående varför de just gör som de gör, vilket även Vygotskij 
framhåller. 

Chambers (2011) anser att det kan bli problematiskt att få åldersintegrerade grupper 
att fungera då alla barn ligger i olika utvecklingsfaser och det kan resultera i att det 
finns mindre tid till att hinna följa upp barnen för att se hur de utvecklas. I resultatet 
däremot kan vi se att flera av de intervjuade inte tycker att det stämmer då 
personalen ändå måste följa upp barn enskilt och därför blir det inte några problem i 
en åldersintegrerad barngrupp. Det som vi däremot ser överensstämmer med 
personalens reflektioner och det som framhålls i Chambers (2011) studie är att det är 
svårare att få en grupp att fungera, iallafall när det det kommer till gemensamma 
aktiviteter, men som en av de intervjuade berättade, att det är svårt i början i 
åldersintegrerade grupper, men när man har kommit på hur man kan göra det på 
bästa sätt, fungerar det utmärkt. 
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Personalen framhöll att förskolans rutiner är gemensamma men ibland med vissa 
skillnader. Under vilan och vid matsituationer är barnen uppdelade i åldrar. En av de 
intervjuade förklarar att det beror på att barnen behöver olika typer av träning vid 
måltiderna. Det hänvisar vi till Markström (2007) som menar att barn i olika åldrar, 
enligt Piagets teori, behöver utveckla olika kognitiva förmågor och därför är det bra 
att dela in barnen i åldrar. Markström (2007) menar även att i den svenska 
förskolans vardagsarbete är det vanligt att barnen delas in i mindre grupper där 
sysselsättningen anpassas på ett lämpligt sätt efter barnens ålder, samt att barnen 
delas in efter olika ålderskategorier då en del aktiviteter kräver en viss typ av 
kompetens. Hon menar att beroende på vilken ålder ett barn är i, behöver barnen 
träna på olika saker, vilket personalen berättade i intervjuerna när de svarade, att 
olika barn måste träna på olika kompetenser vid matsituationer och därför är de 
uppdelade. De äldre barnen behöver få en mer social träning medan de yngre barnen 
måste få fokusera på att äta. Williams (2006) anser att Vygotskij istället menar att 
socialt samspel är viktigt för barns lärande och utveckling och att språket är den 
utlösande faktorn i detta. Strandberg (2006) framhåller att Vygotskij även menar att 
det är via sociala interaktioner människor tar till sig nya kunskaper. I vår studie 
framkom det att personalens rutiner vad gäller både inskolning och vid 
matsituationer är att de inte använder sig av interaktioner till hjälp av de barn som 
redan går på förskolan. Enligt personalen får de äldre barnen klara sig mer på egen 
hand och ta mer ansvar för sig själva under hela dagen, då personalens fokus ligger på
att skola in de nya barnen. Däremot hjälper de äldre barnen de yngre barnen 
omedvetet genom att de yngre barnen imiterar hur de äldre barnen gör i 
verksamheten. 

Vad gäller barnens lek och vilka de leker med, svarade förskollärarna enstämmigt. 
Barnen dras till att leka med andra barn i sin egen ålder, vilket även Doherty (2002) 
menar är risken med att ha åldersintegrerade barngrupper. Hon framhåller att bara 
för att det är en åldersintegrerad barngrupp betyder det inte att barnen automatiskt 
leker med varandra. Personalen menade att det finns undantag, det är större chans 
att barnen leker i blandad ålder utomhus än inomhus, då de äldre barnen inte kan 
stänga in sig i ett annat rum och att det är mer öppna ytor utomhus. De menade att 
de äldre barnen kan leka med de yngre barnen när de inte har någon i sin egen ålder 
att leka med. De ansåg även att det är vanligare att en femåring leker med en treåring 
än att de leker med en ettåring. Däremot framkom det att de yngre barnen ville vara 
med i leken med de äldre barnen och personalen menade att det är bra om de får vara
med och leka då det främjar deras utveckling. Park och Lee (2015) menar däremot att
enligt Piaget är det svårare för små barn att upprätthålla ett samarbete och samtidigt 
utvärdera olika perspektiv, och det gör att deras utrymme för samarbete dem emellan
begränsas. Till skillnad från det menar Strandberg (2006) att Vygotskij hävdar att 
alla barn leker med alla men att det är den som har mer kunskap som tar ansvaret för
situationen i början, för att sedan allt mer lägga över ansvaret på den okunniga i takt 
med att den okunniga utvecklar sin kunskap, vilket Piaget anser är svårt. 

I Läroplanen för förskolan (2010) framgår att det i personalens uppdrag ingår att se 
till varje barns enskilda behov men även till hela barngruppens behov. Vi kan 
genomgående se utifrån vårt resultat att de äldre barnens behov ofta får stå tillbaka 
för de yngres behov. Det gäller vid vilan, vid på- och avklädning, vid blöjbyten, vid de 
olika aktiviteterna och tillgängligheten på artefakter som finns på en förskola. 
Personalen betonade vikten av att det är bra om barnen kan ha tillgänglighet till det 
material de behöver när de leker och skapar, men att det inte alltid är möjligt på 
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grund av att materialets tillgänglighet måste anpassas för de yngre barnen som, 
personalen menade, inte kan hantera till exempel saxar och små legobitar på egen 
hand. Därför ansåg de att de är tvungna att ha vissa material på hyllor eller i förråd, 
vilket vi kopplar till vad Markström (2007) framhåller om Piaget. Hon menar att alla 
inte kan allt och att barn i olika åldrar behöver utveckla olika kognitiva förmågor och 
därför är det bra att dela in barnen i åldrar. Personalen framhöll även att om barnen 
själva kan tillgodose sig med de artefakter de behöver blir det ett mindre avbrott för 
barnen i deras lek- och skapandeprocess istället för ett stort avbrott som stannar av 
hela leken och det kreativa skapandet, vilket stämmer överens med vad Strandberg 
(2006) anser. Han menar att utifrån Vygotskijs teori är artefakter viktiga för barnens 
utveckling. Artefakterna som barnen använder, hjälper dem att förstå sin omvärld 
och utvecklar deras tänkande. 



30

6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion

Syftet med examensarbetet var att undersöka personalens syn på åldersintegrerade 
och åldershomogena barngrupper. Här nedan diskuterar vi det som resultatet visade, 
relaterat till syfte, frågeställningar och vårt teoretiska perspektiv. 

Vad ser personalen att det finns för fördelar och nackdelar med åldersintegrerade- 
och åldershomogena barngrupper inom förskolan? 
Under studien har en hel del fördelar framkommit men det har även funnits 
nackdelar. Alla barnen lär sig av varandra, oavsett om det är en åldershomogen 
barngrupp eller en åldersintegrerad barngrupp. I en åldersintegrerad grupp imiterar 
de yngre barnen de äldre barnen och de äldre barnen får öva sig på att hjälpa till när 
olika situationer uppstår. Vilket är i enlighet med vad Vygotskjis teori pekar på. Även 
han menar att de yngre imiterar vad de äldre gör och gör om det till sitt eget och på så
sätt lär de sig något nytt. De äldre barnen utgör även en resurs åt de yngre barnen, då 
de äldre hjälper till när något barn är sorgset, hjälper till att visa de yngre barnen hur 
det går till på en förskola och hjälper dem i vardagssituationer så som av- och 
påklädningen. 

En nackdel som framkom frekvent igenom studien var att det var svårt att få till 
aktiviteter som passar för alla barn oavsett ålder. Men personalen löste det genom att 
dela in barnen i mindre grupper och dela in beroende på vilken aktivitet som skulle 
genomföras. Resultatet synliggjorde även att verksamhetens rutiner kunde försvåras i
en åldersintegrerad barngrupp, men har personalen hittat vilka rutiner som passar 
för just den specifika gruppen är det enkelt. En av de som intervjuades berättade att 
hon tidigare har arbetat på en förskola med åldershomogena barngrupper och att det 
då var lättare att planera verksamheten mer inriktat efter vad barnen behövde. En 
annan berättade att det var roligare att arbeta på åldersintegrerade förskolor då dels 
personalen fick ett mer varierat arbete och dels eftersom barnen lärde sig mer genom 
att vara i en åldersintegrerad barngrupp. Det var inte bara intervjusvaren som stämde
med varandra, vi kunde även finna stöd för vårt resultat i den forskning som vi har 
tagit del av, om de olika barngruppernas konstellation. Det uppfattade vi genom den 
litteraturgenomgång vi genomförde. Kan det vara så att svaren är mycket lika på 
grund av att Vygotskijs teorier är spridda världen över och att det har påverkat många
internationellt att tänka relativt likvärdigt, med vissa undantag?

Hur upplever personalen att barnens utveckling, lek och lärande påverkas i 
åldersintegrerade och åldershomogena barngrupper?
I studien synliggjordes det att personalen ansåg att en åldersintegrerad barngrupp 
bidrar till ett mer flerdimensionellt lärande mellan barnen där de kan lära av 
varandra, vilket kan relateras till Vygotskijs sociokulturella perspektiv eftersom även 
Vygotskij ansåg att samspel med andra bidrar till hur barnen utvecklas som individer.
Vi kan även genom resultatet se att de intervjuades svar i vissa stycken visar på 
likheter med Piagets stadieteori när det kommer till vilan, måltiderna och andra 
aktiviteter. Barnen blev indelade i åldershomogena barngrupper för att få ut så 
mycket som möjligt av dessa situationer ur ett, enligt personalen, pedagogiskt 
perspektiv. 
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Vygotskijs teorier framträder när de som blev intervjuade berättade om vad barnen 
lär sig, hur de utvecklas och hur de kan hjälpa varandra. Resultat antyder att alla barn
kan lära av varandra, men att det inte alltid var möjligt då det samtidigt begränsades 
på grund utav olika säkerhetsrisker som till exempel att saxar inte kan ligga framme. 
Vi tolkar det som att personalen är medvetna om vikten av att barnen har tillgång till 
de artefakter de för tillfället är intresserade av och behöver för sin skapandeprocess, 
vilket även är det som Sandberg (2006) framhåller, att artefakter är en viktig del i 
barnens lärande- och utvecklingsprocess. Personalen var oroliga för att de yngre 
barnen ska skada sig och det är därför som de har valt att ställa undan vissa 
artefakter. 

Resultatet visade att barnen lär sig av varandra i åldersintegrerade barngrupper. Kan 
det vara på det sättet att barnen lär sig mer och utvecklas mer om de leker mer med 
barn i olika åldrar, än bara med barn i samma åldrar, då mycket av barns lärande och 
utveckling faktiskt sker genom lek? Vygotskij menade att samspel är lärande och 
utveckling, och mycket av det vi lär oss lär vi oss av och i samspelet med andra. Det 
har vi även funnit att personalen framhöll vad gäller fördelarna med att ha en 
åldersintegrerad barngrupp. Däremot i åldershomogena barngrupper var det enligt 
personalen lättare att planera dagen men att det finns mer intriger mellan barnen.

I studien framkom det även att barnen lekte och socialiserade sig mer med barn som 
är i samma ålder som de själva. De yngre barnen vill däremot, enligt personalen, 
gärna leka med de äldre barnen och en ur personalen framhöll att de yngre barnen 
som har äldre syskon upplevdes ha det lättare att få vara med de äldre barnen i deras 
lek. Det skulle kunna bero på att de barnen är vana vid att leka med äldre barn. 
Personalen menade även att barnens syskonrelationer bidrog till att just de barnen 
fick delta i de äldre barnens lek i större utsträckning än vad andra yngre barn fick. 
Det här skulle kunna innebära att mycket av det samspel som skulle kunna uppstå i 
en åldersintegrerad barngrupp försummas om personalen inte är medveten och 
försöker ta till vara på alla barns kunskaper. Det här är något som vi upplever 
behöver arbetas mer med och utvecklas inom de olika verksamheterna. Det skulle 
även kunna vara på det sättet att de som vi intervjuade, vill att barnen ska leka mer 
åldersöverskridande än vad de faktiskt gör, då samtliga av de som intervjuades ansåg 
att barnen lär sig mer av varandra, men att barnen behöver mer stöd i leken för att 
det ska lyckas.

6.2 Metoddiskussion

Vi valde det sociokulturella perspektivet som framhåller att alla individer utvecklas 
och lär sig genom kommunikation av olika slag. Det synsättet genomsyrar även vårt 
arbete och på grund av det valde vi det sociokulturella perspektivet.

Vårt sätt att använda oss av strukturerade och direkta intervjuer med personalen i 
olika förskolor var bra, då vi anser att vi fick ut mycket av intervjuerna. Vi hade 
planerat i förväg vad vi ville undersöka och lade upp frågorna utifrån det och 
eftersom personalen inte hade tillgång till frågorna innan, kunde vi få spontana svar. 
Det vi kunde ha gjort annorlunda är att vi båda skulle ha varit med på varandras 
intervjuer, då vi är två olika personer och därav finns det en möjlighet för oss att 
fokusera på olika saker i intervjuerna. Ibland gick vi ifrån intervjufrågorna för att 
ställa följdfrågor som var passande i sammanhanget och där det kändes relevant, 
vilket gör att vi känner att vi fick en bra bild av svaren och en bra inblick i 
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personalens tankar. Att använda mobiltelefonerna för att spela in intervjuerna, gjorde
även att vi kunde fokusera helt på den vi intervjuade istället för att sitta och skriva 
samtidigt. 

När vi sökte efter artiklar i databaserna på Mälardalens högskola hittade vi endast 
artiklar på engelska från flera olika länder, många av de källor vi fann var äldre och 
det var komplicerat att finna ny forskning som berörde området. Vi tog även hjälp av 
en bibliotekarie i sökandet efter artiklar för att med dennes expertis få en större 
bredd i de sökningar vi genomförde, men det var svårt att hitta ny forskning och 
framförallt ny svensk forskning. Det kan innebära att vi inte fått en helhetsbild av hur
de olika gruppkonstellationerna påverkar barn i den svenska förskolan och utifrån 
den läroplan förskolan har. Det vill säga att vi utifrån de vetenskapliga artiklarna fått 
mer av ett internationellt perspektiv kring arbetet med olika 
barngruppskonstellationer och deras fördelar och nackdelar. 

En intressant del som framkom under intervjuerna var att personalen som blev 
intervjuade generellt hade väldigt lika uppfattningar om de olika barngrupperna 
inom den förskola de arbetade på. När vi började sammanställa resultaten ställde vi 
oss frågan: Varför blev svaren utifrån intervjuerna så lika? Det skulle kunna bero på 
det som Skolverket (2010) genom läroplanen för förskolan ger uttryck för. Där det 
framhålls att förskolans verksamhet bör vara en likvärdig organisation med samma 
strävandemål och riktlinjer inom alla verksamheter och att det gör att personalen på 
de två olika verksamheterna i vår undersökning har ett likvärdigt förhållningssätt. Vi 
funderade även över om det berodde på att vi hade frågor som bara kunde besvaras 
på ett visst sätt eller att vi under intervjuerna obemärkt hade styrt in de intervjuade 
till ett svar som vi ville ha. Skulle vi kanske ha haft andra frågor eller formulerat om 
frågorna annorlunda och ställt mer frågor som undersökte deras erfarenheter. Eller 
var det helt enkelt så att svaren var baserade på läroplanen och vad den säger och att 
det var därför svaren blev lika? Vi använde även en privat förskola och en kommunal. 
Vi funderar på om svaren, iallafall på den privata förskolan var lika, på grund av att 
de är vänner och har känt varandra sedan tidigare. Det kan även vara att likheterna i 
personalens svar inom just dessa två förskolor beror på att cheferna aktivt har valt att
anställa personal med ett likvärdigt förhållningssätt till barngruppernas 
konstellation, eftersom att det framkom under intervjuerna att indelningen av 
barngrupperna var chefernas beslut. 

6.3 Slutsatser

Resultatet visade att det både finns för- och nackdelar med att ha åldersintegrerade 
och åldershomogena barngrupper och personalen som intervjuades har i flera 
avseenden enats med varandra. Det som framkom tydligast vad gäller fördelarna med
att ha en åldersintegrerad barngrupp är att barnen på ett eller ett annat sätt lär sig av 
varandra, de kan hjälpa varandra och de utvecklas med varandra, både inom leken 
och i lärandet. I studien synliggjordes det att barnen genom leken lär sig att 
samarbeta med andra barn, både med dem i sin egen ålder och med barn i andra 
åldrar. De utvecklar olika förmågor och de lär sig mycket genom att imitera varandras
lekar. Genom studien framkom det också att nackdelarna, enligt personalen, var att 
det kan vara svårt att planera och genomföra aktiviteter som riktar sig till både de 
äldre och de yngre barnen samtidigt. Resultatet visade även att det är svårt att få en 
perfekt verksamhet och det gäller att ta tillvara på de olikheter som barnen har och 
arbeta efter det för att utforma en sådan bra verksamhet som möjligt.
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Det som framkom tydligast i studien var att det finns fördelar och nackdelar i både 
åldersintegrerade och ålderhomogena barngrupper men att det däremot inte finns ett
rätt eller fel sätt att utforma barngrupper på. Det som är viktigt är att det fungerar för
barnen att ha barngrupperna på det sätt man har valt. Resultatet pekar på att 
personalen var övervägande positiva till att ha åldersintegrerade barngrupper, men 
det framkom också att åldershomogena barngrupper behövs, för att kunna fokusera 
på den pedagogiska verksamheten utefter vad barnen behöver utveckla och lära sig. 
På de två olika förskolorna som deltog i studien, hade man valt att under delar av 
dagen, dela in barnen i mindre grupper för att där kunna fokusera på det som just 
den mindre gruppen av barn behöver utveckla och utmanas vidare inom. Det som 
framkom i studien var dock att att det kanske inte enbart är barnens ålder man ska gå
efter då man utformar barngrupperna, utan att man i stället ser till barnens 
kunskaper, mognad och tidigare erfarenheter. 

Det vi alltså såg genomgående under studiens gång var att i en ålderhomogen 
barngrupp är det lättare att planera verksamheten men det blir mer intriger och 
konkurrens om leksaker. Det som vi såg i en åldersintegrerad barngrupp är att det är 
bättre lärande i barngrupperna men det är svårare att planera verksamheten och 
aktiviteterna så att det passar hela gruppen.

6.4 Förslag till fortsatt forskning

Vi tror att det i framtida undersökningar som har som syfte att undersöka olika 
barngruppskonstellationer skulle vara givande att få ett barns perspektiv på hur det 
är att gå i en åldersintegrerad barngrupp för att få ett helhetsperspektiv. Det som då 
måste finnas med i åtanke är att om ett barn är cirka ett till tre år, kan det vara 
komplext att förstå vad ett barn vill få fram via språket och det kan vara svårt för 
vuxna att förstå deras synvinklar och tankar på olika frågeställningar. Då blir det i 
stället en tolkning av vad barnen vill ha sagt och faktum är att det gör det svårt att 
föra fram barnens egna åsikter. Enligt Arnér (2009) blir det då ur ett barnperspektiv 
och inte ur ett barns perspektiv och därför är det viktigt att vara medveten om det då 
en sådan studie genomförs. Det som också spelar in är vem som tolkar det som 
barnen säger, eftersom beroende på vem det är som tolkar, blir resultatet olika. Det 
beror på vilken kultur man har och vilka sociala förhållanden som råder i det 
samhälle man lever i, det styr alltså våra tankar om hur barnen tänker. Svaren blir 
alltså olika, beroende på vem det är som gör intervjun och det är just därför man 
måste diskutera studiens trovärdighet och tillförlitlighet, som behandlar frågor som 
just dessa.  Vi menar att det skulle vara intressant att genomföra en mer omfattande 
studie där ett större antal personer, så som förskollärare, barnskötare, förskolechefer 
och barn, intervjuas, samt att det genomförs ett större antal omfattande 
observationer som ger en större bild av hur åldersintegrerade och åldershomogena 
barngrupper ser ut och fungerar rent socialt, praktiskt och pedagogiskt i den svenska 
förskolan. Det skulle då kunna leda till en mer omfattande slutsats om vilka olika 
fördelar och nackdelar som råder och vilken utav och om någon av de två 
gruppindelningarna är mer gynnsam än den andra. 
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Bilaga. 1 – Intervjufrågor 

1. Har ni åldersindelad eller åldersblandad barngrupp på er förskola? Varför har 
ni valt det? Vem har tagit det beslutet? 

2. Vad anser du om åldersindelad-/åldersblandad barngrupp? Finns det några 
fördelar och/eller nackdelar? 

3. Anser du att barns utveckling och lärande påverkas av 
åldersindelade/åldersblandade barngrupper? Varför? Hur gör ni för att 
upptäcka barnens utveckling i en åldersblandad barngrupp? 

4. Påverkas förskolans dagliga rutiner som till exempel mat- och vilosituationer 
av att ni valt att ha åldersindelad/åldersblandad barngrupp? Kan du beskriva 
hur? 

5. Har utformning av lokaler, leksaker någon betydelse för utformningen av 
lokalerna och valet av leksaker och material då barngruppen utgörs av 
blandade åldrar? Påverkar det barnets utveckling om barnen inte får tillgång 
till sådant som de för stunden intresserar för? 

6. Kan du beskriva hur det går till vid nya inskolningar eller när barnet har 
flyttats till en annan avdelning? 

(Får de visa runt det nya barnet i lokalerna och berätta för det nya barnet vad de gör 
på den avdelningen? Hjälper barnet till på andra sätt? (I leken, vid 
maten/frukosten/mellanmålet, vid av och påklädnad) ) 

7. Påverkas leken när det är en åldersblandad barngrupp? Hur påverkas den? 
(Till exempel: Leker barnen bara med andra barn som är i samma ålder eller 
leker de bara med barn i olika åldrar?)
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Bilaga. 2 – Missivbrev 

Förfrågan om deltagande i uppsatsstudie 

En undersökning om vilka fördelar och nackdelar det finns med att dela in barn i 
åldersindelade respektive åldersblandade barngrupper inom förskolan. Vi vill ta del av
dina synpunkter kring detta. Detta kommer vi göra genom intervjuer med personal 
från olika förskolor. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Vi är två studenter som läser till förskollärare vid Mälardalens Högskola. Vi skriver nu
ett examensarbete där syftet är att undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns 
med att dela in barn i åldersindelade och åldersblandade grupper inom förskolan. 

Då du deltar i denna studie kommer du att bli intervjuad. De svar vi får in kommer att 
sammanställas av oss och resultatet av detta kommer att publiceras i en uppsats. 
OBS! att inga namn på vare sig förskola, barn, personal, föräldrar eller 
vårdnadshavare kommer att publiceras i uppsatsen. Du deltar alltså 
konfidentiellt i denna studie. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätt till att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen Diva. 
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