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SAMMANFATTNING 
 
Avsikten med den här studien är att skildra och analysera hur det kommer sig att pedagoger 
väljer att omorganisera förskolorna de arbetar på, från åldersblandade till åldersindelade 
barngrupper. Vilka motiv och argument finns det bakom förändringsarbetet till 
åldershomogena barngrupper? Efter omorganisationen har pedagogerna en eller två 
åldersgrupper på avdelningen som de arbetar med, hur har deras pedagogiska arbete berörts av 
det? Men framförallt presenteras hur förskolornas viktigaste kärna påverkas av 
ålderssammansättningen, nämligen barnen. Datainsamlingarna består av djupintervjuer med 
fem förskollärare och en barnskötare. Resultatet visar på väldigt nöjda pedagoger som också 
framhåller barnen som de största vinnarna till åldersindelade barngrupper. Hela verksamheten 
på avdelningen styrs av den åldersgrupp som finns där. Miljön är inbjudande och anpassas till 
barnens behov och intressen, det finns utmanande och stimulerande material tillgängligt för 
alla. Barnen blir självständiga i en tillåtande miljö och enligt pedagogerna synliggörs barnens 
kompetenser tydligare. Pedagogiska aktiviteter blir enklare att planera och genomföra när det 
är en snävare åldersgrupp, barnen ligger på ungefär samma utvecklingsnivå. Alla pedagoger 
på förskolan blir ett enda stort arbetslag eftersom de cirkulerar runt på alla avdelningar. 
Resultatet blir att revirtänkandet får ge vika för professionalism. Åldersindelat fungerar väldigt 
bra på de två förskolor som förekommer i studien och pedagogerna är väldigt nöjda med sin 
arbetssituation.  
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INLEDNING OCH BAKGRUND 
 
Innan jag började studera vid Umeå universitet på den nya lärarutbildningen hösten 2001 
vikarierade jag på olika förskolor i några år. På de förskolor som jag arbetade på hade alla 
utvidgade syskongrupper med barn mellan 1 till 5 år. Med undantag för en förskola som hade 
en småbarnsavdelning (1-2 år) och två traditionella syskongrupper (3-5 år). Under mina år på 
universitetet har frågan aktualiserats för mig själv om det är det optimala arbetssättet, att 
arbeta med utvidgade syskongrupper och ha barn blandat från 1-5 år i samma barngrupp. Är 
det den mest produktiva modellen för förskolan, både ur synvinkel för barnens bästa och med 
tanke på pedagogernas arbetssätt?  
 
Under åren som barnen är i förskolan sker en intensiv utveckling, grunden för det fortsatta 
livet läggs under denna tid. Olika åldrar har olika behov, alla barn ska bemötas på sin 
utvecklingsnivå vilket ställer krav på förskollärarnas pedagogik för de olika åldrarna. 
Verksamheten ska vara meningsfullt planerad för alla barnen, alla åldrarna är viktiga i 
förskolan. Som förskollärare ska vi kunna utmana såväl ettåringarna som femåringarna.  
 
I läroplanen står det som förskolans uppdrag att: 
 
      Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan 
     skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där fostran och lärande bildar en  
     helhet.1  

 
När man har barn i alla åldrar på avdelningen är det centralt att vara medveten om varje ålders 
möjligheter och begränsningar. Detta för att inte barnen ska uppleva att de ställs inför för höga 
eller för låga krav, alla barn har rätt till att få vara i en miljö som stimulerar och utvecklar 
dem. Om nivån är för hög eller för låg resulterar det i att barnen tappar intresset och får svårt 
att sitta stilla. Många aktiviteter under en förskoledag visar att barn har olika behov och 
möjligheter i olika åldrar som t. ex. vid samlingar. I gemensamma aktiviteter i en 
åldersblandad grupp är det därför svårt att samtidigt hitta något som ger något och som 
intresserar alla när barnen är i så spridda åldrar och på olika nivåer. Oftast tvingas 
pedagogerna ta till ”den gyllene medelvägens pedagogik”.2 Den innebär att man anpassar 
aktiviteter så att det intresserar de flesta. Meningsfulla och utvecklande aktiviteter är därför 
svåra att åstadkomma när alla barn är samlade i en åldersblandad grupp med stor 
åldersspridning. 
 
I min litteraturbearbetning inför uppsatsarbetet fann jag att flera pedagoger sedan flera år 
tillbaka har diskuterat och ifrågasatt åldersblandade barngrupper. Trenden mot mindre 
åldersspridning härstammar ofta i en otillfredsställselse bland pedagoger inom förskolan, 
vilket framkommer i den forskning som framställs senare i denna rapport. Av den anledningen 
har jag blivit intresserad av de förskolor som har omorganiserat till åldersindelade 
barngrupper. Vad är det som har gjort att de har valt homogena åldersgrupper istället? 
 
 

                                                           
1 Utbildningsdepartementet (1998). Lpfö 98. Läroplan för förskolan. Stockholm: Fritzes AB. 
2 Lagrell, Kerstin (1991). Åldersindelade avdelningar i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 



 
 
 
Syfte 
Det övergripande syftet med denna studie är att beskriva, analysera och förstå några 
pedagogers syn på hur förändringar i gruppsammansättningen på förskolor som valt att införa 
åldersindelade istället för åldersblandade barngrupper påverkar barn och pedagoger.  
 
Mina frågeställningar är följande: 
 
◦ Vilka motiv och argument ligger bakom förändringarna? 
◦ Hur har det pedagogiska arbetet påverkats? 
◦ Vilken betydelse har ålderssammansättningen för barnen? 
 
Definition av gruppsammansättningar 
 · Åldershomogen/Åldersindelad: Barnen är jämngamla på avdelningarna, ev. 1-2 års skillnad. 
 · Åldersblandad: 
  - Utvidgad syskongrupp:       Avdelningarna har barn mellan 1-5 år. 
  - Traditionell syskongrupp:   Barnen är mellan 3-5 år. 
  - Småbarnsgrupp (1-3 år) 
 
Historik 
Sedan mitten av 1800-talet när de första barnkrubborna startade i Sverige har olika typer av 
gruppindelningar varierat från tid till tid, de har gått i cykler. Barnkrubborna var till en början 
avsedda att ta hand om barn mellan 1-7 år som kom ifrån fattiga arbetarhem.3 I slutet av 1800-
talet kom de första barnträdgårdarna i Sverige efter modeller från Fröbel och den tyska 
Kindergarten. De tog emot barn från fyra år, barnen var några timmar per dag för att få 
pedagogisk stimulans och träffa jämnåriga kamrater medan deras mödrar var hemma. Under 
1920-och 1930-talen kom utvecklingspsykologins forskning framförallt från Österrike och 
Tyskland att påverka de svenska förskolorna. Arnold Gesells och Charlotte Bühlers 
barnpsykologiska forskning har haft inflytande på gruppindelningarna i vår förskola.4 Utifrån 
deras observationer och principer om mognadens betydelse tyckte man att barn skulle vara 
med jämnåriga kamrater. Tanken med åldersindelade grupper var att ta hänsyn till varje barns 
utvecklingsnivå. Barngrupperna var sammansatta med spädbarn (upp till ett och ett halvt år), 
koltbarn (ett och ett halvt till tre år), mellanbarn (tre till fem år) och stora barn (fem till sju år). 
Denna åldersindelning dominerade våra förskolor fram till barnstugeutredningen 1972. 5 
 
Barnstugeutredningen föreslog en förändring av ålderssammansättningen i barngrupperna i 
förskolan. De rekommenderade två nya typer av barngrupper; småbarnsgruppen och 
syskongruppen. De mindre barnen skulle vistas i en småbarnsgrupp tills de var tre år, 
anledningen var att de ansågs ha en begränsad förmåga till kontakt med andra barn. De var 
också i större behov av fysisk omvårdnad och stabil vuxenkontakt. Barnen mellan tre och sju 

                                                           
3 Edenhammar, Karin (1982). Åldersblandade barngrupper. Stockholm: Liberförlag. 
4 Ibid; Sundell, Knut (1995a). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur. 
5 Socialdepartementet (1981). Bra daghem för små barn. Betänkande av Familjestödsutredningen SOU 1981:25. 



år skulle vara i en syskongrupp.6 Liljeström menade att den snabba inflyttningen till städerna 
och ökningen av enbarnsfamiljer ansågs ha minskat kontakten mellan barn i olika åldrar enligt 
Sundell. Detta skulle kompenseras genom att införa åldersblandade barngrupper där barnen 
fick större valfrihet i val av kamrater, yngre barn skulle stimuleras i sin språkliga utveckling 
och barns skillnader skulle framhållas. 7 
Familjestödsutredningen som kom nio år senare rekommenderade en ännu större 
åldersspridning mellan barnen i barngrupperna. Den kallades åldersblandad grupp men kom 
att heta utvidgad syskongrupp, stora som små barn skulle integreras. Barns sociala och 
emotionella utveckling antogs gynnas i ett åldersblandat samspel.8 Äldre barn skulle få större 
möjlighet att vara ansvarsfulla och visa hänsyn mot de yngre och de yngre skulle få lära sig av 
de äldre. Konkurrensen mellan jämnåriga barn i en grupp är större än mellan barn i olika 
åldrar därför skulle den minskas, även små barn antogs nu kunna samspela socialt. Barnen 
skulle också bli tryggare i och med att de får vara i samma barngrupp under sina år i förskolan 
samt att syskonen skulle få vara tillsammans. Tillfälliga tvärgrupper med jämnåriga barn 
föreslog utredningen som lösning när det gällde svårigheter att genomföra den pedagogiska 
verksamheten med barn i stor utvecklingsmässig spännvidd.9 Flera kommuner såg chansen att 
spara pengar genom att organisera barnomsorgen enligt detta arbetssätt. Därför blev frågan 
inte i första hand pedagogisk utan snarare ekonomisk.10 
 
Pedagoger inom barnomsorgen anammade de utvidgade syskongrupperna positivt trots att det 
saknade vetenskapligt stöd för den nya gruppbildningen. Åldersspridningen på förskolornas 
avdelningar ökade markant under slutet av 1970-talet och början av 1980-talet. Av alla barn i 
förskolan fanns endast 6 procent i åldersindelad barngrupp 1993. 43 procent gick i utvidgade 
syskonavdelningar, 36 procent fanns i traditionella syskongrupper och 15 procent i 
småbarnsgrupper.11  
 
Familjestödsutredningens utvärderingar genomfördes kort tid efter införandet och med få barn. 
Slutsatserna om barnens utveckling byggdes på intervjuer med personalen, inga observationer 
eller tester utfördes på barnen. Genom senare forskning har inte de positiva resultaten kunnat 
bekräftas, utvidgade syskongrupper har inte kunnat bevisas vara mer resurseffektiva jämfört 
med andra barngrupper. Tvärtom visar resultaten enligt Johansson och Sundell på flera 
oönskade konsekvenser med stor åldersspridning i barngrupper, det finns ingenting som talar 
för att barnens sociala, emotionella och intellektuella utveckling gynnas i utvidgade 
syskongrupper.12  
 
Antalet utvidgade syskongrupper har sedan successivt minskat i Sverige sedan mitten av 1980-
talet, främst på förskolor som har tre eller fyra avdelningar. Några förskolor har gjort om sina 

                                                           
6 Socialdepartementet (1972). Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning. SOU 
  1972:26. Stockholm: LiberFörlag. 
7 Sundell, Knut (1992). Tripp, trapp, trull. En genomgång av forskning på åldersblandade grupper i svensk  
  förskola och grundskola. Stockholms socialtjänst Forsknings- och Utvecklingsbyrå, FoU-rapport 1992:14. 
8   Sundell (1992). 
9   Socialdepartementet (1981). 
10 Sundell (1992). 
11 Siffrorna är hämtade ifrån Statistiska centralbyrån 1994 av Sundell (1995a).  
12 Johansson, Bo, S & Sundell, Knut (1990).Utvidgade syskongrupper – en återvändsgränd? Forskargruppen i  
    utvecklingspsykologi och förskolepedagogik, psykologiska institutionen, Uppsala universitet. 



utvidgade syskonavdelningar till en småbarnsavdelning och två traditionella syskongrupper. 
Medan andra förskolor har tagit ett större steg och gjort om sina avdelningar till åldersindelat 
med åldershomogena barngrupper. Utvidgade syskongrupper är frekventast i kommuner med 
liten befolkning. Om denna trend mot åldersindelat kommer att fortsätta kommer utvidgade 
syskongrupper enbart att finnas på små förskolor med en eller två avdelningar i framtiden.13  
  
 
 
 
 
 
Tidigare forskning 
Av det material som jag tagit del av verkar studier framförallt vara gjorda för att klargöra ifall 
utvidgade syskongrupper är så bra som familjestödsutredningen framförde. Forskning som jag 
läst tyder på att utvidgade syskongrupper inte levt upp till de förväntningar och de 
utvärderingar som gjordes när familjestödsutredningen genomförde större åldersspridning på 
förskolorna. Det har tyvärr varit sparsamt med studier som funnit det intressant att titta på 
ålderssammansättningens betydelse för barnen. Knut Sundell är den som har gjort mest studier 
som berör ämnet. Han är fil dr i psykologi och forskningsledare vid Stockholms socialtjänsts 
Forsknings- och Utvecklingsbyrå. Jag har också tagit del av Kerstin Lagrells åsikter. Hon är 
förskollärare och arbetar på en förskolan som är åldersindelad.  
 
Internationell forskning om ålderssammansättningens betydelse kan vara svår att överföra till 
svenska förhållanden. I Sverige är det minst tre år mellan det yngsta och det äldsta barnet, 
medan det i internationella barngrupper endast ett eller två års åldersspridning. Oftast är barn i 
Sverige på förskolan mer än sex timmar per dag medan barn i många andra länder är mindre 
än fyra timmar per dag.14  
 
Genom Sundell har jag tagit del av tidigare forskning. Bailey, Burchinal och McWilliam 
(1993) gjorde en undersökning med 59 barn i åldersindelade och åldersblandade barngrupper. 
Barnen placerades slumpvis i en av fyra åldersindelade eller åldersblandade grupper. I de 
åldersindelade grupperna var åldersspridningen högst ett år medan genomsnittliga 
åldersspridningen i de åldersblandade grupperna var två år. Barnen testades varje halvår och 
de var på heltid på förskolorna. Barnen testades på deras sociala, kognitiva, kommunikativa, 
och motoriska förmåga. Analyserna visade på liknande utvecklingskurvor för samtliga 
förmågor. Barnens utveckling mellan ett till fem år i de åldersindelade grupperna skedde jämnt 
och enhetligt. Däremot skedde utvecklingen snabbare för de yngre barnen än för de äldre 
barnen i de åldersblandade grupperna.15  
 
Mellan de två barngrupperna var skillnaderna obetydliga när barnen var två år. När barnen var 
två till fyra år hade barnen i åldersblandat en fördel gentemot de i åldersindelade. Men när 
barnen blev fem år hade de åldersindelade grupperna hunnit förbi sina jämnåriga i de 
åldersblandade grupperna. De barn som var i en åldersindelad barngrupp utvecklades snabbare 

                                                           
13 Johansson & Sundell (1990). 
14 Sundell (1995a). 
15 Ibid. 



under förskoleåren än barnen i åldersblandade grupper fastän de till en början missgynnats. En 
förklaring enligt Bailey mfl. till att yngre barn gynnas i åldersblandade barngrupper kan vara 
att de har de äldre barnen som förebilder och härmar dem. De äldre barnen fungerar som lärare 
åt de yngre. Pedagogerna erbjuder barnen ett större utbud av aktiviteter som gör att de yngre 
får erfarenheter av t. ex. läsning, skrivning som de inte får lika tidigt i en homogen 
åldersgrupp. Att äldre barn gynnas av åldersindelat beror på att med blandade åldrar blir det 
mindre åldersadekvat stimulans. Pedagogerna tillbringar mycket tid till omsorgssysslor med 
de yngre och det blir begränsad tid till de äldre.16 
 
Broberg, Hwang, Lamb och Ketterlinus (1989) undersökte ålderssammansättningens betydelse 
för barns sociala och känslomässiga utveckling. 73 förstfödda barn fördelade på 70 förskolor 
följdes. Statistiska analyser visade att en liten åldersspridning mellan det yngsta och äldsta 
barnet i barngruppen samt många jämnåriga bidrog till att utveckla barns personlighet och 
sociala förmågor.17 
Johansson och Sundell visar i sin studie om utvidgade syskongrupper att den stora 
åldersspridningen påverkade det pedagogiska arbetet. En stor åldersspridning minskade 
förekomsten av vuxenledda pedagogiska aktiviteter och försämrade den pedagogiska 
organisationen, det var mindre tydliga målsättningar och sämre system för planering av 
verksamheten.18 Studien visar också att personalen trivs sämre i utvidgade syskongrupper 
jämfört med i barngrupper med mindre åldersspridning. Analyser visade att hög 
arbetstillfredsställelse var kopplad till en hög grad av pedagogiskt planerad verksamhet. 
Personalens missnöje med blandade åldersgrupper kan förklaras med att det var svårare att 
åstadkomma meningsfulla och utvecklande aktiviteter när åldersspridningen var stor.19 
 
Barn behöver goda kamratrelationer för att kunna utvecklas socialt och kognitivt. Genom 
sociometri får man information ur barnens perspektiv istället för att endast basera 
datainsamlingar på observationer eller vuxnas bedömningar. Vid en datainsamling fick barnen 
uppge vilka tre barn som de helst leker med och vilka tre barn de undviker att leka med. I olika 
samband har det antagits att barn gynnas av att mötas åldersblandat. Men barnens val visade 
att de nästan uteslutande valde jämnåriga. 85 procent var högst ett år äldre eller yngre än 
barnet själv. Valen var också väldigt könssegregerade, flickor valde att leka med flickor och 
pojkar med pojkar. Barn föredrar jämnåriga oavsett vilken ålderssammansättning som de har 
tillgång till. 20 
 
Enligt Sundell tyder inte forskning på att den pedagogiska verksamheten spelar någon roll för 
barns språkliga och kognitiva förmågor. Forskningen visar inte på att det pedagogiska 
arbetssättet har något direkt inflytande på barnens förmågor.21 Tidigare studier visade 
motsatsen.22 Barns språkliga och kognitiva förmågor förklarades bäst av ålder, förmågan är 

                                                           
16 Ibid. 
17 Ibid. 
18 Johansson & Sundell (1990).  
19 Lagrell (1991); Nystöm, Ia (1992). Åldersblandade eller åldershomogena grupper i förskolan? Institutionen 
    för pedagogik. Göteborgs universitet. Rapport nr 1992:11. 
20 Sundell, Knut (1995b). Barnen i förskolan, hur påverkar resurser och pedagogik barn i kommunala och 
    privata förskolor? Stockholms socialtjänsts Forsnings- och Utvecklingsbyrå. FoU-rapport 1995:7. 
21 Ibid. 
22 Johansson & Sundell (1990). 



bättre utvecklad hos äldre barn. En stor åldersspridning i barngruppen ökade förekomsten av 
åldersblandad samvaro, något som i sin tur missgynnade barnens prestationer i de språkliga 
och kognitiva testen. Barn som leker med jämnåriga utvecklar sitt språk bättre.23  
 
Sammanfattningsvis visar Johansson och Sundells resultat att utvidgade syskongrupper inte 
innebär några fördelar varken för pedagoger eller barn. Bättre uttryckt, så fann de mestadels 
negativa effekter vid stor åldersspridning. Johansson och Sundell har använt både kvalitativa 
och kvantitativa undersökningsmetoder, intervjuer, enkäter och observationer. Vid analyser 
har de använt statistiska metoder och räknat ut genomsnittliga värden, på så sätt påverkas 
resultaten inte av egna värderingar. Tillförlitligheten på resultaten är därför relativt säkra.  
 
I min litteraturbearbetning har jag också tagit del av Birgitta Kennedys tankar om miljöns 
betydelse i förskolan. Kennedy menar att det är väsentligt att utforma en bra miljö eftersom 
miljön sänder ut signaler till barnen. Hon anser vidare att det är svårt att skapa bra 
pedagogiska miljöer i en barngrupp som har stor åldersspridning.24 Miljön ska vara till för 
barnen, den ska vara inbjudande och väcka intresse för att barnen ska aktivera sig.  
 
TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 
Denna studie kommer att belysas ur pedagogernas synvinkel om två förskolors 
omorganisationer till åldersindelade barngrupper. Liksom de flesta andra 
undersökningsområden är gruppsammansättningars betydelse också komplext och kan förstås 
ur flera aspekter. En barngrupp påverkas av flera olika faktorer, bland annat på hur 
pedagogerna ser på barnen och på hur lärandet ska stimuleras. I analysen om 
gruppsammansättningens betydelse har jag tänkt ta hjälp av Vygotskij och hans teori om den 
närmaste utvecklingszonen som verktyg. Här nedan har jag gjort en kort beskrivning av teorin.  
 
Vygotskij och den närmaste utvecklingszonen 
Lev Vygotskij (1896-1934) har myntat begreppet ”den närmaste utvecklingzonen”. Det är ett 
område mellan det som ett barn klarar ensam och det som samma barn klarar av att göra med 
hjälp av någon annan, t. ex. en pedagog eller ett annat barn. När barn får hjälp av någon mer 
kompetent kan de utveckla mer avancerade färdigheter eller visa högre utvecklade tankar. I 
zonen ligger funktioner som befinner sig i utveckling, det som är den närmaste 
utvecklingszonen idag kan bli den verkliga utvecklingzonen nästa dag. Inlärningen sker i 
denna zon och är en förutsättning för utveckling.25 Basen i utvecklingszonen utgörs av 
imitation och samarbete. Meningen med imitation är att barnet tillsammans med andra barn 
eller pedagoger kan prestera över sin aktuella nivå. Imitation ska därför inte ses som ett 
svaghetstecken från barnet utan som en signal att utvecklingsprocessen fungerar. Hjälp och 
vägledning av pedagoger eller mer kompetenta barn har stor betydelse för utvecklingen av 
kognitiva färdigheter. Därför är det centralt att barn befinner sig med kompetenta kamrater 
som är hjälpsamma. Både vad barn lär sig och hur de utvecklas språkligt och kognitivt beror 
till stor del på mängden och kvalitén på hjälpen som finns till hands. Vygotskij ansåg att barn 
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bör förstås som ett socialt och kollektivt väsen. Barnets samspel med omvärlden bildar basen 
för utveckling som individ. När barnen ställs inför utmanande uppgifter är det viktigt att 
pedagoger finns som stöd men att de drar sig tillbaka efteråt för att barnen själva ska få skapa 
sin egen kunskapsgrund genom den insikt som de fått.26  
 
Pedagogiska verksamheter ska inte ha barnens tillkortakommanden som sin utgångspunkt, 
utan deras potential. Förskolornas uppgift är att skapa möjligheter för barnen att gå från det  
som de redan kan till det som de inte klarar av. Det är meningslöst enligt Dale att ha 
pedagogiska aktiviteter om sådant som barnen redan kan utföra självständigt. I aktiviteter ska 
man ställa högre krav på barns färdigheter än vad de för stunden kan utföra. Vygotskij tyckte 
det var centralt och betonade att barn inte enbart skall ses utifrån den utvecklingsnivå där de 
befinner sig för tillfället utan från deras potential. Samarbete med mer kompetenta individer är 
avgörande för att barnen ska nå den potentiella utvecklingsnivån, den finns inom räckhåll för 
barnen bara de får hjälp. Undervisning i den närmaste utvecklingszonen utgår från de 
processer som är under utveckling hos varje individ och stimulerar till vidare utveckling, 
undervisningen ska skapa ny mening.27 
 
Enligt Bråten och Thurmann-Moe finns det tre drag i Vygotskiljs teori som har speciell 
betydelse för förståelsen av den närmaste utvecklingszonen;  
 
∗   Holistisk undervisning 
Kunskap kan endast ge mening och skapa motivation om den ingår som en del utav helheten, 
därför får den inte plockas ifrån sitt naturliga sammanhang och förmedlas isolerat.  
 
∗   Medierad inlärning 
I socialt samspel med gemensam problemlösning överförs strategier från den vuxne eller andra 
mer kompetenta barn till den lärande. Strategierna internaliseras och kan sedan nyttjas vid 
andra tillfällen. Den språkliga kommunikationen är viktig. 
 
∗   Förändring 
Människan är aktiv, agerande och sökande med möjligheter att lära sig, utvecklas och förändra 
sina livsvillkor. Undervisning ansågs vara ett viktigt medel för att förändring skulle ske enligt 
Vygotskij.28 
 
 
METOD 
 
Kvalitativ ansats 
Min målsättning med denna studie är att få en bättre förståelse för hur det kommer sig att 
några förskolor har valt att förändra sin organisation från åldersblandade till åldersindelade 
barngrupper. Vilka motiv som har varit deras drivkraft till omorganisationen. Jag har valt att 
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27 Dale, Erling Lars (1998). Lärande och utveckling i lek och undervisning. I: Bråten, Ivar (red). Vygotskij och  
    pedagogiken, Lund: Studentlitteratur; Dysthe, Olga. (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund:  
    Studentlitteratur. 
28 Bråten, Ivar & Thurmann-Moe, Anne Cathrine (1998). Den närmaste utvecklingszonen som utgångspunkt för  
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göra en kvalitativ undersökning och intervjuat sex pedagoger på två förskolor. Intervjuerna har 
varit tidskrävande därför har jag nöjt mig med att göra sex stycken. Jag valde att göra 
djupintervjuer för att kunna ställa följdfrågor och få fördjupade svar ifrån mina informatörer. 
Intervjufrågorna var halvstrukturerade vilket innebär att det är varken ett öppet samtal eller ett 
strängt strukturerat frågeformulär.29 För att klargöra innebörden av de uttryck som används 
under intervjun och underlätta den senare analysen, har jag ställt kontrollfrågor under 
intervjun som också underlättar valideringen.30 
 
Urval 
Följande kriterier användes vid urvalet av förskolorna och intervjupersonerna: 
 
-     Förskolorna skulle ha arbetat med åldersindelade avdelningar några år för att de skulle 

kunna jämföra och se vilka förändringar som skett.  
 

- Jag ville studera två förskolor som arbetade med åldersindelat, men med vissa skillnader i 
uppbyggnaden av avdelningarna för att se om det fanns några skillnader. Den ena 
förskolan arbetade med en åldersgrupp för varje avdelning 

 
- Den andra förskolan hade inte strikta åldersgrupper på avdelningarna utan ett års skillnad 

på barnen, 1-2 års avdelning, 2-3 års avdelning, 3-4 års avdelning samt 4-5 års avdelning.  
 
- Pedagogerna som skulle ställa upp på intervjuerna skulle ha arbetat på förskolan när 

omorganisationen skedde från åldersblandade barngrupper till åldersindelade barngrupper. 
 
- Pedagogerna skulle ha arbetat i åldersblandade barngrupper några år innan för att kunna 

jämföra och se om det blivit några skillnader i och med förändringen. 
 
- Pedagogerna skulle komma ifrån tre olika avdelningar för att jag ville få med alla 

åldersgrupper och deras syn på barnens situation. 
 
De intervjuade var tre kvinnor och tre män, av dem var fem förskollärare och en barnskötare. 
De har arbetat i förskolan mellan 9 och 24 år, med ett genomsnitt på 16 år. Eftersom 
intervjuerna är gjorda med pedagoger är det deras synvinkel som speglar vilken betydelse 
ålderssammansättningen har för barnen. En kvalitativ forskningsintervju är att förstå ämnen 
från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv.31 Man bör ha i åtanke att pedagogerna 
kan vara väldigt positiva till åldersindelade barngrupper och framställa det ur en positivare 
synvinkel. De intervjuades uppgifter behöver inte alltid stämma överens med deras faktiska 
handlande och hur verksamheten fungerar. Men på grund utav tidsbrist fann jag det omöjligt 
att också genomföra observationer.  
 
Genomförande av datainsamling 
Jag tog telefonkontakt med de två förskolorna där jag beslutat att göra intervjuerna. Personalen 
på förskolorna har själva fått bestämma vilka som jag skulle få möta. Därför kan det tänkas att 
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de som är mest positiva företrädare för åldersindelade avdelningar har valt att framträda. Innan 
jag besökte förskolorna skickade jag även ut huvuddragen om vad intervjuerna skulle handla 
om för att pedagogerna som skulle intervjuas skulle vara mer förberedda.32 Jag tänkte att det 
kunde ge mer genomtänkta svar på mina frågor eftersom de fick tid att tänka igenom frågorna. 
Alla intervjuer spelades in på bandspelare med samtycke utav de intervjuade. Bandspelaren 
användes för att jag skulle kunna vara mer uppmärksam på de intervjuade och på det som 
framkom. Efteråt skrev jag ner ordagrant i möjligaste mån, men jag tog mig friheten att göra 
ändringar till det skriftliga språket från talspråk i en del meningar för att få meningarna 
flytande och för att inte de intervjuade skulle känna sig identitetskränkta. Intervjuerna har tagit 
mellan 45 minuter och en timme att genomföra. Intervjuerna har varit väl planerade och alla 
delar i innehållet i intervjuguiden har tagits tillvara i alla intervjuerna. Däremot har det inte 
nödvändigtvis kommit i samma ordning utan snarare i den ordning som faller sig lämpligast 
för den intervjuade.33 
 
Jag skrev först ut alla intervjuerna i sin helhet och läste igenom dem. Sedan har jag försökt 
strukturera upp dem i olika delar som motsvarar mitt syfte och mina frågeställningar. Genom 
detta arbetssätt har det vuxit fram och tydliggjorts vad de intervjuade har för gemensam syn på 
omorganisationen men samtidigt har jag kunnat urskilja vad var och en har lyft fram för 
specifika företeelser. Detta har gjort att jag har fått en ökad förståelse för pedagogerna och 
deras synsätt på omorganisationen. 
 
 
 
Etiska överväganden 
Vid telefonkontakten redogjorde jag för syftet med studien och att intervjuerna var frivilliga 
och självfallet skulle vara anonyma.34 Eftersom jag har intervjuat både män och kvinnor har 
jag ansett att jag kan skriva i resultatet om det är en man eller kvinna som framfört synpunkter 
och ändå hålla det konfidentiellt.35 I resultatdelen har jag fingerade namn på avdelningarna för 
att pedagogerna som arbetar där och ställde upp på intervjuerna inte ska kunna avslöjas. Min 
avsikt med denna studie har inte varit att studera om pedagogerna tycker olika beroende på 
vilken utbildning de har. Jag har därför valt att benämna all personal som arbetar på 
förskolorna för pedagoger, men också åter en gång för att skydda anonymitet på de 
intervjuade.  
 
 
RESULTAT 
 
Jag har valt att presentera datainsamlingarna i underrubriker som svarar på mitt syfte och mina 
frågeställningar. I vissa delar har jag förklarat vilken förskola som arbetar med vissa saker i 
sin verksamhet, medan jag inte har gjort någon skillnad på vilken pedagog som sagt vad. Det 
har inte varit min mening att betona skiljaktigheter i pedagogernas berättelser, men jag tror att 
det berikar studien med deras nyanserade sätt att se på verksamheten. Däremot har alla 
pedagoger fått komma till tals i något citat.   
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Bakgrundsfakta om förskolorna 
Den ena förskolan som jag har genomfört intervjuerna på har fyra stycken avdelningar. 
Avdelningarna är uppdelade på följande sätt:  
 
Kängurun     1-2 års  15 platser  3,75 tjänster 
Noshörningen   2-3 års  17 platser  3,75 tjänster 
Giraffen     3-4 års  21 platser  3,25 tjänster 
Lejonet      4-5 års  23 platser  3 heltider + 50% resurs 
 
I denna studie benämns den här förskolan för Djungeln.  
 
Antalet pedagoger per avdelning kan variera beroende på hur barngruppen ser ut, om det är 
barn med särskilda behov etc. Åldersgrupperna är inte helt homogena utan flyter in i varandra 
beroende på olika faktorer som påverkar t. ex. barnens mognad, hur de passar in, platstillgång 
på avdelningarna. Tanken på förskolan Djungeln är att ett basarbetslag på två pedagoger ska 
följa barnen när de byter avdelning. De ska följa barnen från det att de börjar på ettårs- 
avdelningen tills att de kommer till femårsavdelningen. Alla pedagoger kan inte följa med 
eftersom några barn stannar kvar på avdelningen på grund utav att det är två årskullar på varje 
avdelning. Tanken är att barnen ska ha trygghet i gruppen och i de pedagoger som följer med, 
barnen ska alltid ha ett eller två bekanta pedagogers ansikten med sig. Ibland är det fler än två 
pedagoger som följer med, det beror på hur många barn det är som flyttar upp. Men på grund 
utav barnledighet, sjukskrivningar, uppehåll för studier etc. så rörs det en hel del i 
personalgruppen. Det blir inte som man tänkt, att barnen följs hela vägen av samma pedagog.  
 
Pedagogerna får själva bestämma tillsammans med rektorn om de vill följa med barnen eller 
stanna ett extra år på samma avdelning. Vem av pedagogerna som ska följa med barnen när de 
byter avdelning, har inte alltid varit självklart menar en av de intervjuade. Det beror på om 
pedagogen vill flytta just det året. Det kanske inte passar med just de barnen, någon pedagog 
kanske inte alls går ihop med barnen. Barnens bästa går i första hand och det kan vara jobbigt 
för en del barn att byta avdelning därför är det viktigt att de har med sig en vuxen som de 
finner trygghet i. En del barn stannar kvar ett år till på samma avdelning, därför att 
pedagogerna anser att barnet behöver vara kvar av mognadsskäl. Sedan styr kön till 
förskolorna också hur barnen blir placerade på avdelningarna. När barn ska in på en avdelning 
kan det blir en kedjereaktion på hela förskolan eftersom det är max antal platser på varje 
avdelning. Om två barn ska in på Noshörningen och det är redan 17 barn där måste två från 
den avdelningen flyttas upp till Giraffen osv.  
 
Den andra förskolan i studien har fem avdelningar och benämns i resultatet för Storskogen. 
Storskogen består av följande avdelningar: 
 
Nasse  1 års   13 platser 3,50 tjänster 
Ior  2 års 15 platser 3,55 tjänster 
Tiger  3 års 16 platser 3 heltider 
Nalle Puh  4 års 18 platser 2,75 tjänster 
Robin  5 års 17 platser 2,80 tjänster + 80 % resurs 
 



Storskogen har fem avdelningar och har därför en åldersgrupp för varje avdelning. Just nu är 
det emellertid väldigt många fyraåringar och förskolan kan inte tacka nej till barn i kön på 
grund av att det är fullt på den åldersavdelningen, när det finns tomma platser på förskolan. 
Därför blir det inte alltid åldershomogena barngrupper på treårs och fyraårsavdelningarna, 
däremot försöker de ha det på femårsavdelningen. Pedagogerna följer med barnen mellan 
avdelningarna, men eftersom det är procentuellt mer personal på de yngre avdelningarna 
försvinner det pedagoger ifrån arbetslaget under åren till andra avdelningar. De hoppar in på 
andra avdelningar där det saknas personal på grund av att många är mammalediga, sjukskrivna 
etc. De har samma tanke med en grundbemanning på två pedagoger som ska följa med barnen 
från ettårs- till femårsavdelningen. Barnen ska inte bara behöva känna trygghet i barngruppen 
som följs åt genom åren på förskolan, utan även ha en grund av pedagoger som följer med. 
 
Varför förskolorna övergick till åldersindelade avdelningar 
Pedagogerna ansåg att det var väldigt svårt att jobba med barn mellan 1-5 år på samma 
avdelning eftersom olika åldrar har olika behov. Det var komplicerat att bedriva pedagogisk 
verksamhet i barngrupper med stor åldersspridning. Samtliga av de intervjuade ansåg att det 
var svårt att tillgodose och ge alla barn det som de var i behov av, eftersom det är stor 
spridning mellan en ettåring och en femårings intressen och utveckling. Många barn kom i 
kläm och fick inte det som de hade rätt till. Verksamheten blev väldigt styrd av de små 
barnens rutiner. De äldre fick ofta ta hänsyn till de mindre, de kunde inte alltid leka var de 
ville för de yngsta sov mitt på dagen och det skulle vara lugnt fram till mellanmål. Samtidigt 
var pedagogerna rädda för att de yngre skulle bli översprungna av de äldre barnen. Utbudet av 
kompisar i samma ålder på avdelningen kunde vara begränsat, det kunde vara en grupp med 
jättemånga små barn och en eller två femåringar som då inte hade så många att leka med.  
 
 
 
Båda förskolorna hade ändrat sitt arbetssätt till att arbeta mer Reggio Emilia36 inspirerat och 
ville ha allt material synligt för barnen. Pedagogerna ville att miljön skulle vara inspirerande 
och ha materialet tillgängligt för att barnen skulle kunna arbeta självgående, men det visade 
sig vara svårt att ha framme t. ex. pärlor, saxar. Miljön var tvungen att vara säker för alla, 
därför kunde de inte ha framme allt som de tänkt. Det var synd om fyraåringarna som inte fick 
ha material framme och det var besvärligt att passa ettåringarna för faror. Ett centralt motiv till 
förändringen för båda förskolorna var att kunna skapa en bra pedagogisk miljö, att anpassa 
avdelningarna till den åldersgrupp som finns där. 
 
Pedagogerna berättar också om dåligt samvete. De ville att de äldre skulle få sina behov 
tillgodosedda men de blev åsidosatta för att pedagogerna skulle ta hand om de yngre ”vänta, 
vänta jag ska bara byta blöja på Kalle först”. Samtidigt kunde de yngre barnens kompetenser 
inte heller tillvaratas, de fick mest hänga med på olika aktiviteter. Pedagogerna menade att 
verksamheten med åldersblandade barngrupper var tungrodd och arbetsam. De allra flesta 
förskolor som har åldersblandat jobbar med tvärgrupper med 1-2 åringar, 3-4 åringar och 5- 
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åringar i olika grupper vilket gjorde att pedagogerna upplevde att de såg aldrig vissa barn. De 
kände sig splittrade för att de ville så mycket med alla barnen, men tiden räckte inte till och de 
undrade om de hunnit ge alla barn någonting.  
 
Båda förskolorna var på studiebesök och lyssnade på pedagoger som arbetade med 
åldersindelat. De blev inspirerade av dem och såg vilket arbete som de skulle kunna utveckla. 
Sedan satte sig pedagogerna och skrev ner fördelar och nackdelar med åldersindelat. Flera av 
de intervjuade poängterar att de kom fram till att det positiva övervägde. De diskuterade och 
beslutet började växa fram till en förändring. Framförallt såg de möjligheterna för barnen, men 
även att det skulle bli lättare att arbeta som pedagog.  
 
Hur har förändringarna gått 
Samtliga intervjuade är väldigt positiva till omorganisationen och kan inte tänka sig att gå 
tillbaka. En pedagog säger att hon aldrig skulle kunna tänka sig att sätta sina egna barn i en 
åldersblandad barngrupp. Hon menar att troligtvis får femåringarna det som de behöver likaså 
de yngre barnen eftersom de måste få sina behov tillfredsställda. Men vad får 3-4 åringarna? 
Med åldersindelade barngrupper anser pedagogerna att de kan rikta verksamheten mot den 
åldersgrupp som de har på avdelningen. Alla barn får precis det de behöver. Med femåringarna 
kan de åka på utflykt, de kan vara i skogen eller på teaterbesöket hela dagen, de behöver inte 
ta hänsyn till småbarnsrutiner. De kan vara mer flexibla, de kan skjuta fram lunchen och äta en 
timme senare, det spelar ingen roll. Barn i samma ålder är självklart olika men de är ändå mer 
lika varandra, än vad barn i olika åldrar är.  
 
Nackdelen med åldersindelat är att det blir stora barngrupper när barnen blir äldre, särskilt på 
förskolan med 3-4 års- och 4-5 årsavdelningen. Det blir en följdverkan eftersom förskolorna 
måste ta in ett visst antal barn på förskolan och de har valt att ha störst personaltäthet och 
mindre barngrupper hos de yngsta barnen. Därför blir det mer barn på de äldre avdelningarna 
än vad de hade när det var åldersblandat. Större barngrupper innebär mindre tid för varje 
enskilt barn, men å andra sidan finns det inga små barn hos de äldre barnen som tar 
pedagogernas tid. Resultatet av många barn på en liten yta blir att ljudnivån oftast är väldigt 
hög hos de äldre barnen. I regel löser man det genom att dela in barnen i mindre grupper. Det 
kan bli stressigt för pedagogerna att hinna med.  
 
På ett- och tvåårsavdelningarna är det ett lugnare tempo som de yngre behöver. Det är inte lika 
stressigt och barnen får ta den tid de behöver på sig. En av pedagogerna menar att det är 
roligare att arbeta med åldersindelat.  
 
       Det är svårt att förklara men just att det är en homogen grupp. Det har med stämningen  
       att göra bland barnen, de är jämbördiga, det händer mycket mellan dem. Det blir 
       levande, mycket mer samtal och samspel mellan barnen. 
 
En annan pedagog som också är positiv till förändringen säger att i början var de väldigt 
engagerade och tyckte att det skulle bli så bra.  
 
        Det är skillnad från det första läsåret jämfört med det andra, då var det guld 
        och gröna skogar allt var bra, nu börjar frågorna komma man ser hindren. 
 



Pedagogen menar att efter vägen började de upptäcka saker, det fanns olika barnsjukdomar. 
Det gick inte alltid som de hade trott. I teorin var det väldigt bra och genomtänkt, men i 
praktiken fungerade det inte. De fick korrigera och förändra vissa saker. Fortfarande 
genomförs förändringar och det leder till att verksamheten utvecklas. Ett problem som kan 
dyka upp är att personal dras in och fler barn ska in på avdelningarna när kommunerna tvingas 
spara pengar. Om förskolan redan har 15-23 barn på varje avdelning och det ska in fler barn, 
så blir det väldigt stora barngrupper. 
 
Miljön 
Anpassningen av inomhusmiljön för åldersgruppen som finns på avdelningen framhåller flera 
av de intervjuade som en stor betydelsefull skillnad. De pedagogiska miljöerna skapas efter 
barnens ålder och mognad. På femårsavdelningarna beskriver pedagogerna att de kan ha 
framme det material som de vill till deras barn. Tidigare fick inte de äldre arbeta med 
småpärlor vissa tider på dagen eftersom de yngsta fanns omkring dem. Nu är det lättare att 
planera miljön menar pedagogerna. De tänker till när de möblerar ett rum utifrån vad de vill ha 
ut av det, vad tänker barnen när de kommer in. Tanken är att miljön i rummet ska tala till 
barnen, när man kommer in i ett rum berättar det vad det är tänkt att man ska göra där. En 
pedagog berättar att de videofilmat hela avdelningen från barnens nivå för att upptäcka 
avdelningen från barnens synvinkel. ”Vad inbjuder miljön till om barnen bara ser en massa 
stolsben och bordsben?” När pedagogerna planerar sin avdelning utgår de ifrån åldersgruppen 
de har, vad behöver barnen i den här åldern, vad stimuleras de av och vad har de för intressen. 
Tidigare när de hade åldersblandat anpassade de också miljön efter barnen, men numera kan 
de göra det utifrån en betydligt snävare åldersgräns. Självklart finns det i en grupp med 21 
barn väldigt stora skillnader, det är varierande intressen men pedagogerna tycker ändå att det 
går att tillgodose dem bättre, eftersom det finns ett större utbud av saker riktat till den åldern. 
Det finns något som passar alla. Hela miljön är till för barnen, de har fri tillgång till allt som 
de ser. Nu är det stor skillnad mellan avdelningarna i utformning. I t. ex. byggrummen på 
avdelningarna finns det på ettårs klossar som passar dem medan det på femårs finns 
tegelstenar och rör som de kan bygga och konstruera med. De äldre barnen kan lämna material 
framme som de påbörjat men inte gjort färdigt, utan att några småbarn kommer och förstör. 
 
En fördel med att byta avdelning är att det är roligt både för barn och pedagoger att byta miljö, 
de blir aldrig less på sin egen miljö. Nu möts barnen av nya utmaningar hela tiden och de är på 
nya ställen varje år. En pedagog berättar att deras femåringar tycker att det är väldigt trevligt 
när de får vara på småbarnsavdelningen som är stängningsavdelning för där finns det en tunnel 
med hål i som de kan krypa i. Men hon är övertygad att den inte alls skulle vara lika rolig om 
den fanns inne hos dem. Varje år när man kommer till en ny avdelning är det nya saker att 
upptäcka och nya saker att göra. 
 
       Det finns aldrig samma saker på varje avdelning. Utan det skiljer sig mellan dem,  
       här har vi ett slott i lekhallen med hästar eftersom vi arbetade med ett slottprojekt. När vi 
       kommer till en annan lekhall finns det en affär, Pippihus. Hela tiden är det något nytt för  
       barnen att upptäcka, man ser den här glädjen på barnen att det är något nytt och 
       spännande. För oftast när barnen har varit på en avdelning i fem år så är de less på  
       förskolan, de är less på småbarnen och de längtar till skolan. 
 
Analys 



Enligt Vygotskijs teori sker inlärning i den närmaste utvecklingzonen och är en förutsättning 
för utveckling. Men för att utveckling skall ske förutsätts att små frön planteras och att det 
finns en näringsrik jord; en kreativ och utmanande pedagogisk miljö där kunskaper bildas.37 
Här kan den pedagogiska miljö som skapas vid åldersindelat vara till stor fördel. Barnen 
befinner sig i en miljö som är anpassad till deras mognad, behov och stimulerar till 
meningsfulla aktiviteter. Material och leksaker på varje avdelning är anpassade till barnens 
ålder och intressen. 
 
De yngre barnen 
På förskolorna är pedagogerna väldigt överens om att de små barnens kompetens syns 
tydligare. De tycker de har upptäckt att de yngre barnen klarar mer bara pedagogerna har tiden 
att tillvara ta deras intressen. På en samling med barn mellan ett till fem år blir det mycket 
svårare saker som görs för att man ska tillgodose de äldre barnen. Det är ofta förekommande 
att de små inte behöver sitta stilla utan får krypa omkring, då pedagogerna tycker det är för 
svårt för dem. På ettårs ska alla sitta men samlingarna är förhållandevis korta eftersom barnen 
inte orkar sitta stilla lika länge som de äldre. Samlingen är kanske bara på fem minuter istället 
för femton minuter. Sångerna man sjunger är anpassade efter deras ålder. Allt man gör i 
verksamheten är anpassade efter ettåringarna, de gör precis lika mycket som femåringarna, 
men självklart på en helt annan nivå. En pedagog anser att ett- och tvååringarna är de största 
vinnarna med åldersindelat, de har blivit otroligt mer aktiva. Samtliga av de intervjuade är 
överens om att de tycker att de ser hur mycket de yngsta barnen kan, de har en enorm 
kompetens och är stora personligheter. Tidigare fick de yngre hänga med på de äldres 
aktiviteter och man resonerade att deras tid kommer. I åldersblandade grupper satsades mer tid 
till de äldre. En annan pedagog menar att ”de små satt mest i knä”.  
 
Pedagogerna introducerar olika hantverk för barnen genom stationsaktiviteter så de får 
chansen att prova, har de yngre barnen inte målat tidigare är det svårt för dem att spontant 
välja det. De yngre barnen får utvecklas mycket mer anser pedagogerna eftersom barnen har 
fått ta större ansvar, alltifrån att hälla från tillbringaren till att hitta sin plats med kläder och klä 
av sig själv. De yngre barnen får göra mer saker, får mer utmaningar, visa att de klarar av 
saker och framförallt visa vilka färdigheter de besitter. De har fått större möjligheter att visa 
vad de går för. När de yngre barnen var tillsammans med äldre barn trodde man att de klarade 
mindre och de togs mer under armen och blev hjälpta. I och med att pedagogerna har upptäckt 
att barnen är mer kompetenta än vad de tidigare sett, har deras barnsyn blivit mer förstärkt och 
bekräftad. Det som pedagogerna tidigare pratat om som sin barnsyn har blivit mer konkret, 
idag tror de mer om barnen, de vet att de klarar av saker.  
 
       Det var som när man skulle baka pepparkakor, de små satt där och stoppade det   
       mesta i munnen. Medan man riktigt bakade med de äldre barnen och kavlade. Nu är det  
       självfallet att en ettåring klarar av att baka, de använder kavel och bakformar. Och det  
       är som när man bara har ettåringar ser man deras kunskaper på ett helt annat sätt. Man 
       vet att de klarar av att baka, de följer inte med av bara farten därför att vi ska baka. 
 
Tidigare såg pedagogerna ofta de små barnen som ett hinder i verksamheten. 
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       .. eller inte som problem men att vi kan inte göra det för då ska småbarnen sova eller nu  
       måste vi gå tillbaka för nu måste de små äta. Det var ofta så att man såg de små  
       som ett problem, de kunde inte göra det som de stora kunde göra, men idag kan de små  
       göra det som de stora kan göra bara lite annorlunda. 
 
Analys 
Enligt Sundell finns det ingen tidigare forskning som tyder på att yngre barn gynnas bättre av 
att vara i en åldersindelad eller åldersblandad barngrupp. Skillnaderna mellan 
gruppsammansättningarna när barnen var två år var obetydliga.38 Vygotskij såg imitation som 
ett grundelement för utvecklingzonen, yngre barn härmar och imiterar när de är med äldre 
barn och har de äldre barnen som förebilder. Han hävdar vidare att det är viktigt att barn 
omges av mer kompetenta barn som kan hjälpa till och utveckla färdigheter över den aktuella 
nivån. Därför kan det vara en fördel för yngre barn att vara åldersblandade. De yngre barnen i 
åldersblandat kommer också tidigare i kontakt med aktiviteter som erbjuds för de äldre t. ex. 
läsning, skrivning som ger dem erfarenheter. I åldershomogena grupper får pedagogerna vara 
de mer kompetenta som hjälper barnen att nå dit de inte klarar på egen hand. Men även i 
åldershomogena grupper finns det skillnader i barnens utveckling, några är mer kompetenta än 
andra och de kan hjälpa varandra. Barnen ses som mer kompetenta idag och pedagogerna låter 
barnen få försöka mera själva. Tidigare tog pedagogerna barnen under armen och hjälpte dem 
med det mesta. I åldersindelat utmanar pedagogerna barnen och ställer dem inför 
problemlösande uppgifter som förhoppningsvis resulterar i att barnen får nå sin potentiella 
nivå. 
 
Dagsrutiner 
Dagsrutiner är något som kommer upp vid samtliga intervjuer. Samma rutiner varje dag är en 
trygghet för barnen och därför har många avdelningar det. De väljer emellertid vad som är 
väsentligt att ha kvar för deras åldersgrupp. Hos de äldre barnen kan barnen styra över 
dagsrutinerna numera, om de vill vara längre i skogen får de vara det, de kan äta lunchen 
senare. På förskolorna äter inte avdelningarna samtidigt varken frukost eller lunch. De yngre 
barnen äter tidigare än de äldre barnen. Småbarnen har väldigt många rutiner och på 
åldersindelade avdelningar blir ingen annan lidande av det, alla på ettårs och tvåårs sover. De 
äldre barnen lyssnar på sina läsvilor som har blivit lugnare. I åldersblandade grupper skulle 
först de små läggas innan de äldre kunde få lyssna på böcker. Pedagogerna kände att det ofta 
var rörigt och stressigt både för barnen och för de själva. De äldre barnen fick klara sig själva 
en stund när de yngsta gjordes i ordning för sovvila, vilket ofta ledde till att det blev stökigt 
och det smittade av sig även på de mindre barnen som skulle sova.  
 
Pedagogiskt arbetssätt 
De flesta inskolningar förekommer på ettårsavdelningen vilket leder till att de andra 
avdelningarna kan komma igång med sin verksamhet snabbare på hösten. Det underlättar 
mycket av arbetet anser pedagogerna på de andra avdelningarna. Genomgående i samtliga 
intervjuer är att de intervjuade beskriver att verksamheten och aktiviteter upplevs som 
betydligt lättare att planera, de behöver inte planera lika mycket. Avdelningarna har ingen 
åldersspridning som gör att barnen måste aktiveras med olika pedagogiska verksamheter för 
att ta hänsyn till intressen, vad barnen klarar av och vad de vill. I åldersindelat kan 
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pedagogerna planera samma aktivitet för alla barnen och behöver inte planera dubbelt. Idag 
sker planeringen enbart inom arbetslaget. Tidigare skulle pedagogerna träffas mellan 
avdelningarna för att planera tvärgrupperna, vilket var svårt att få tid till. Alla barnen är på 
ungefär samma nivå så det är enklare att hitta aktiviteter som passar. Om barnen behöver träna 
på finmotoriken anpassas övningarna till deras ålder och pedagogerna vet att de klarar av 
uppgiften. Det pedagogiska arbetet har förändrats i och med att de kan rikta mer precisa 
utmaningar när barnen är i samma ålder. Det är lättare att utmana och göra det intressant för 
barnen. Barnens intressen blir enklare att följa, vilket kan bero på att barnen intresserar sig 
mer för samma saker. Är man i skogen intresserar sig femåringarna för mer liknande saker än 
vad en femåring och en tvååring gör.  
 
Pedagogiska aktiviteter riktas mot vad barnen behöver, spännvidden som man hade förut har 
försvunnit. Barnen får ut mycket mera utav dagen. En pedagog menar att man kan göra mera 
saker oftare t. ex. med de små kan man vara ute i skogen, bada, måla, använda fingerfärg och 
andra skapande aktiviteter som är anpassade mer för yngre barn. Likaväl kan man arbeta med 
femåringarna och hålla en svårare nivå som barnen klarar av. Allt på avdelningarna riktas och 
anpassas till den åldersgrupp man har, exempelvis material, inredning, verksamheten, 
vardagssituationer. 
 
       Att det är anpassat som nu när vi har gymnastik kan vi gå med allihopa och då anpassar  
       man gympan till vad de klarar av. Man behöver inte ha olika banor för treåringarna och  
       en annan bana för tvååringarna, nu är det bara för femåringarna. 
 
Just att miljön är anpassad gör att barnen blir mer självständiga, vill barnen rita tar de fram 
det, vill de måla går de till staffliet, sätter fast ett papper och häller upp färgen. Barnen kan 
göra allting själva, de behöver inte fråga om någon pedagog kan ta fram färgen som står högst 
upp i skåpet. På så sätt blir det enklare, barnen behöver inte fråga och be om hjälp hela tiden. 
På Storskogen har avdelningarna ofta stationer där barnen får välja vilken aktivitet de vill ägna 
sig åt. Några barn väljer att vara i snickarrummet, några går till byggrummet, några ritar osv. 
Avdelningarna kan ha flera aktiviteter igång samtidigt utan att pedagogerna behöver hjälpa 
barnen, de litar på deras kompetens och att de klarar sig själva. Barnen får ta egna initiativ och 
hjälpa varandra att lösa problem. Pedagogerna finns alltid i närheten när barnen är i behov av 
hjälp. En pedagog menar att största skillnaden att arbeta åldersindelat för pedagogerna är att 
det är mer lättarbetat. De är med som stöd och ställer frågor till barnen som gör att barnen 
tänker ett steg längre eller att de tänker i en helt ny bana. 
 
       Jag måste finnas tillhands men jag är mer en hantlangare, en hjälpande hand. Jag är mer  
       med och stöttar och finns som stöd. Man är inte den som står framme och driver allting  
       framåt, för de gör barnen själva. 
 
Pedagogerna anser att de lär sig mer vad varje ålder kräver och de får större kunskaper om hur 
det är att arbeta med en viss åldersgrupp. Det är från barnen de får sina kunskaper när de 
provar vad som fungerar och vad som inte fungerar. Nästa gång när de kommer tillbaka till 
samma åldersgrupp har de redan en bas med kunskaper och erfarenheter som de fyller på och 
utvecklar vidare. Visserligen är barngrupper olika men pedagogerna har erfarenheter att utgå 
ifrån. De flesta pedagoger har arbetat i många år och känner att de har bra kunskaper om vad 
varje ålder kräver. En pedagog menar att när hon läser litteratur läser hon extra om den ålder 



hon har för tillfället och vad som passar dem. Pedagogerna upplever sig som mindre splittrade 
i och med att de har en åldersgrupp att koncentrera sig på. Dessutom uppfattar de att de har 
mindre dåligt samvete för nu vet de att alla barn får någonting.  
 
På Storskogen arbetar pedagogerna ofta med olika projekt som barnen blivit intresserade av. 
Pedagogerna där menar att det är enklare att synliggöra och fokusera barnens intressen i en 
homogen grupp när det inte är så stor spridning på barnen. Utmaningarna till barnen kan göras 
svårare när barnen är fem år, till en ettåring kan man inte ge samma utmaning. Första mötet 
med lera kan vara ett jätteprojekt på ettårs, hur den smakar, luktar och hur det känns. Av 
naturliga skäl är det helt andra saker än vad man tittar på när man jobbar med femåringar. 
Enligt pedagogerna blir dokumentationerna enklare att genomföra när barnen är i samma ålder 
och kan kommunicera tillsammans.  
 
Eftersom alla barn är på liknande nivå erfar de intervjuade att det är lättare att arbeta utifrån 
strävansmålen i läroplanen (Lpfö-98) och uppnå målen för hela barngruppen. Några av målen 
vi diskuterade var:  
 
       Förskolan skall sträva efter att varje barn: 

 - utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära, 
 - utvecklar självständighet och tillit till sin förmåga, 

 
       Alla som arbetar i förskolan skall samarbeta för att erbjuda en god miljö för utveckling,  
       lek och lärande särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som av olika skäl behöver   
       stöd i sin utveckling.39   
 
Barnen får andra möjligheter idag när miljön är anpassad därför är det lättare att uppnå 
strävansmålen. Som exempel kan vi ta det att materialet är synligt för barnen. Materialet står 
framme och barnen ges möjlighet att själva ta för sig, de behöver inte fråga om de får bygga 
eller ta fram något. Allting finns tillgängligt och pedagogerna behöver inte oroa sig för att 
någon ska göra sig illa. Under hela resans gång på förskolan är tanken att det ska komma till 
material och annan utrustning som känns utmanande för barnen. Det ska komma till nya,  
inspirerande material som inbjuder till kreativitet och lek på varje avdelning. Målen blir  
tydligare att sträva mot när barnen är i samma ålder eftersom man kan jobba på samma sätt 
med alla barnen.  
 
       … det blir mer konkret att se vad läroplanen säger. Vi har jobbat ganska mycket utifrån 
       den och försökt se i projekt att vad säger läroplanen. Vad är det vi ska ha med. Om man  
       har åldersblandat är det en sådan spridning att man vet inte vad man ska sätta fokus på. 
 
Pedagogerna berättar att barn med särskilda behov och barn som inte kan vissa färdigheter 
upptäcks tidigare i en åldershomogen grupp, eftersom det blir så uppenbart i en grupp där alla 
utom en kan t. ex. skriva sitt namn eller kan färgerna. I en åldersblandad grupp kunde en 
femåring försvinna i mängden och pedagogerna kanske inte upptäckte att den var sen i sin 
utveckling. Idag anser pedagogerna att de ser distinktare när barn faller utanför ramen, de kan 
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ge extra stöd och stimulans tidigare och jobba extra med barnen. Det var en aspekt som de inte 
hade tänkt på när de gjorde sin omorganisation, utan som de upptäckt senare.  
 
En annan betydelsefull aspekt som lyfts fram är att det blir mindre tungt kroppsligt. Många 
inom förskolan har nack- eller ryggskador eftersom det förekommer många lyft. I en 
åldersblandad grupp får avdelningarna konstant nya ettåringar varje år. På en åldersindelad 
förskola är det mest lyft på ettårs och tvåårsavdelningarna. Samtidigt är miljön och 
inredningen anpassad efter åldern, t. ex. sitter barnen på små stolar. Resultatet blir att det blir 
betydligt färre lyft. När pedagogerna sedan kommer på treårs-, fyraårs- och femårs- 
avdelningarna förekommer sällan lyft och det blir mindre förslitningsskador enligt en 
pedagog. 
 
På förskolan Djungeln tycker pedagogerna att det fungerar bra att byta avdelning och de 
tycker att deras kompetens byggs på. När de kommer till en ny avdelning finns en eller två 
pedagoger kvar sedan året innan. De besitter kunskaper som de i sin tur har fått ta del av från 
pedagogerna som jobbade året innan. Pedagogerna lär sig nya saker som de tillsammans väver 
ihop med sådant som de lärt sig genom åren. Genom att stanna kvar på en avdelning ett extra 
år bli de lite specialist på avdelningen och de lär sig en åldersgrupp ännu bättre. En pedagog 
som stannat kvar känner till rutinerna, de vet hur arbetet fungerade året innan och detta kan de 
dra lärdom av. Kompetensen som pedagogen som stannat kvar besitter är särskilt viktig i 
början på hösten när arbetet ska komma igång. Varje år får dock de som kommer till 
avdelningen bestämma hur de vill arbeta, pedagoger har också olika intressen och arbetar på 
olika sätt.  
 
Tanken på förskolorna är att pedagogerna ska se sig som ett enda stort arbetslag, det ska bli en 
öppenhet och pedagogerna ska lära av varandra. Om pedagogerna arbetar kvar på förskolan i 
några år kommer de att ha arbetat med de flesta och det bildas en samhörighet med alla istället 
för att vara avdelningsbundna. Trots att pedagogerna tycker det går bra att byta avdelning 
menar de att det finns både fördelar och nackdelar med att byta arbetslag varje höst. 
Samarbetet går som bekant oftast bättre med några än vad det gör med andra, det kan vara 
tufft att bryta upp ett fungerande arbetslag. Att lära känna andra tar mycket tid, det upplevs 
som det aldrig är lugn och ro, hela tiden byts och ändras arbetslagen. Samtidigt upplevs det 
som positivt att man inte lika lätt kan fastna i roller, vissa vanor och rutiner. En intervjuad 
beskriver att man får tänka till mer, fundera och bolla saker med varandra. Det kan vara tryggt 
att arbeta med samma personer år från år men, risken är att man hamnar i vissa rutiner som 
inte alltid är så bra.  
 
Analys 
För att utveckling skall ske enligt Vygotskijs teori är meningen med de pedagogiska 
aktiviteterna att nivån ska befinna sig över där barnet befinner sig. Barnen besitter 
färdigheterna i en utvecklingsprocess som kommer i utlopp vid en utmaning eller ny situation. 
Barnet utvecklar nya strategier för att lösa den nya situationen. Inlärningen sker i den närmaste 
utvecklingszonen och är en förutsättning för utveckling.40 Vygotskij menade att barnens 
potential skall vara utgångspunkten för de pedagogiska aktiviteterna. I en åldersindelad 
barngrupp kan det vara lättare att ge barnen svårare utmaningar. I en åldersblandad barngrupp 
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är det stor åldersspridning, utmaningarna blir då många gånger för enkla för vissa barn och de 
får inte chansen att utvecklas. Dale menade att det är meningslöst att ha pedagogiska 
aktiviteter om sådant som barnen redan kan åstadkomma själva.41 Utmaningarna för de yngre 
barnen blir däremot alldeles för svåra och de kan inte ta till sig kunskapen. Pedagogers 
missnöje med åldersblandade barngrupper var bl. a. att det var svårt att skapa meningsfulla 
och utvecklande aktiviteter när åldersspridningen var stor. Detta kan då resultera i att 
pedagogerna känner sig otillfredsställda som pedagogerna i intervjuerna framhävde och som 
även Johansson och Sundell visat i tidigare forskning.42  
 
Pedagogerna i intervjuerna ser sig som medforskare som ger barnen utmaningar och hjälper 
dem genom att ställa frågor och leda tänkandet framåt. Vygotskij ansåg att det är viktigt att 
pedagogen är observant på sitt eget förhållningssätt och känner när det är tid för att dra sig 
tillbaka och låta barnen klara sig själva. Det gäller att finna den rätta avvägningen när barnen 
ska stå på egna ben och få utveckla och befästa sin nyfunna kunskap.   
 
Fördelar för barnen 
Miljön skapas så att barnen ska klara sig själva, barnen blir mer självständiga de kan gå och 
hämta det material som de vill ha. Möblerna och annan inredning är i barnens höjd. Det blir 
tryggare för barnen att vistas i en anpassad miljö och vara med jämnåriga kompisar.  
 
       Jag tycker barnen är de stora vinnarna, förut kunde jag uppleva att barn tyckte att det  
       var tråkigt att komma till förskolan, fanns inte den kompisen var det inte roligt för då  
      fanns det ingen att leka med, nu finns det alltid någon. Barnen är mer positiva, det finns  
      alltid kompisar de behöver inte känna sig ensam. 
 
När det var åldersblandade barngrupper upplevde samma pedagog att många barn gick runt 
och hade ingenting att göra, de gick från det ena till det andra. Idag upplevs en annan ro 
eftersom det finns fler möjligheter att leka med olika kompisar och det finns mer leksaker som 
är attraktiva för dem. Barnen är oftast sysselsatta i olika aktiviteter hela tiden. I en 
åldersblandad grupp kan man ha oturen att ha en eller två femåringar och de hittar inga andra 
kompisar eftersom det är mest småbarn i övrigt. Nu har barnen betydligt flera lekkamrater att 
välja mellan. På åldersblandade avdelningar kan man inte ha framme lika mycket material och 
det blir begränsat på det som barnen tycker är intressant. Eftersom man där behöver ett 
varierat utbud som passar alla åldrar. När barnen ska börja i förskoleklass följs de åt som en 
inarbetad grupp, det blir inte flera barn från olika avdelningar som ska arbetas samman. 
Barnen har träffats dagligen och inte enbart vid tvärgrupper som det var tidigare. Följden blir 
att de blir tryggare i gruppen. 
 
De yngre barnen vågar ta för sig mer, de är mer aktiva och stimuleras av att vara med 
jämnåriga. Barnen tittar och lär sig av varandra, vardagssituationer som att äta och klä på sig 
är bra lärotillfällen. För en ettåring eller tvååring är det kanske inte alltid så roligt att se hur 
fort och enkelt allting går för en femåring som har hunnit betydligt längre i sin utveckling. Har 
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barnen däremot jämnåriga omkring sig som har hunnit ungefär lika långt känns det möjligtvis 
mer stimulerande och uppnåeligt för dem. I åldersblandade grupper menade en pedagog att 
barn ibland blev hämmade när de satt bredvid någon som kunde t. ex. måla väldigt bra. Då 
kunde barnen bli passiva och satt mest och tittade på, eftersom de kände att det där kan jag 
aldrig åstadkomma. Därför menar pedagogerna att det är bra för barnen att vara i en 
åldershomogen grupp, eftersom de får utvecklas i sin takt utan att ha de äldre att se upp till. 
Barnen behöver inte stressa när de ska gå ut, utan de får klä på sig i sin takt vilket ger dem 
större tilltro till sig själva. Det blir lugnare och barnen får vara mer sig själva, de får vara små.  
 
En pedagog menar att barnen får utvecklas i sin takt och får genomgå exempelvis trotsåldern 
utan att pedagogerna försöker få bort det beteendet hos barnen. I en åldersblandad grupp var 
det bara några barn åt gången som genomgick trotsperioden och det var lättare för 
pedagogerna att avspisa barnen, nu genomgår i princip hela barngruppen trotsåldern samtidigt. 
Det går från ”Ja, jag vill göra saker” till ”nää och allting är fel”. Nu anser pedagogen att det 
är lättare att överse med det eftersom alla barn ska igenom den och de får istället ta tag i 
situationerna och jobba med dem. Dessutom får barnen möta andra i samma fas och själva 
upptäcka att det är 17 till som vill samma saker.  
 
       Visst är det jobbigt för barnen men dom lär sig också något. De blir på så sätt mer  
       medveten om sig själv och kan reflektera över sitt eget sätt. Barnen kan ställa sig utanför  
       sig själva och se att andra är i samma situation och vill också. De får lära sig att vänta 
       eller hitta på en annan lösning tillsammans. 
  
Barnen hjälper varandra väldigt ofta. I åldersblandade grupper tyckte man att äldre hjälpte 
yngre, men några pedagoger upplever att barnen hjälper varandra mer nu, framförallt 
flickorna. Pedagogerna menar att de hela tiden arbetar med att barnen ska hjälpa varandra. 
Detta för att få ihop gruppen och göra den stark. Det är mycket diskussioner när barnen sitter 
och jobbar, exempelvis när de leker i byggrummet. 
 
       Ja nu är det mycket bokstäver som de är jätteintresserade av och då sitter de och tittar  
       på varandra, jaha skriver du ditt namn så där, kan du visa mig hur du gör ett E, så kan  
       jag skriva efter dig. 
 
Enligt flera av pedagogerna är det mer samspel och kommunikation mellan barnen jämfört 
med vad det är i åldersblandade grupper. Idag är det lättare att hitta jämbördiga kamrater som 
är på samma nivå. 
 
       Lätt att hitta kompisar. Det tycker jag är essensen i det vi gör, att vi låter barnen möta  
       andra i samma ålder, samtala och bli en social varelse.  
 
Arbetet sker i större grupper och vid samlingar får barnen lära sig att prata inför andra. I 
åldersblandade grupper var barnen indelade i flera samlingsgrupper, vilket ledde till ett fåtal 
barn i varje grupp. Det är nyttigt för barnen att stå och prata inför många andra, deras 
självförtroende stärks. Pedagogerna ser inte bara gruppen som en helhet utan de ser också 
enskilda individer med egna behov. Det enskilda barnet synliggörs via dokumentationer och 
de försöker hitta spännande utmaningar som inte blir för enkla för varje barn. De lär känna 
barnen eftersom de följer med dem år från år och de vet vilken nivå de har jobbat på tidigare. 



Av den orsaken att hela verksamheten och det pedagogiska arbetet kan fokuseras mot en viss 
ålder, resulterar i att barnen kommer att ha bättre förutsättningar och en bättre grund att utgå 
ifrån. 
 
Analys 
Barn lär sig i samspel med andra och genom att föra dialoger, därför är den språkliga 
kommunikationen viktig i det sociala samspelet enligt Vygotskij.43 I samspelet överförs 
strategier från den mer kompetenta till den som lär sig. Pedagogerna menar att det 
förekommer betydligt mer samspel mellan barnen nu, vilket borde leda till att barnen lär sig 
mer av varandra. Barnen är också duktiga på att hjälpa varandra när de ser att kamrater har 
vissa svårigheter. Den kompetenta ger strategier till kompisen som är avgörande för att denne 
ska nå sin potentiella utvecklingsnivå. 
 
Nackdelar för barnen 
Syskonen får inte vara tillsammans på samma avdelning, men frågan är om det är så bra för 
syskon att vara på samma avdelning. De träffas ändå alltid hemma på kvällen, helgen och har 
fritiden tillsammans. Ibland kan det äldre syskonet bli för omhändertagande och glömmer bort 
sig själv som individ och tillåts inte leka utan håller koll på syskonet istället. Om barnen vill 
får de gå mellan avdelningarna och träffas.  
 
Det kan vara jobbigt för vissa barn att möta nya vuxna när de kommer till en ny avdelning fast 
de har någon bekant pedagog med sig. Flytten mellan olika avdelningar kan eventuellt vara 
påfrestande för barn som vill ha en fast avdelning som de känner trygghet i. Det är inget som 
pedagogerna tycker att de har sett, men det kan förekomma.  
 
En annan nackdel kan vara att en del barn kan behöva söka sig till yngre barn då de inte hunnit 
lika långt i sin utveckling som deras jämnåriga har. I åldersblandade grupper kunde femåringar 
söka sig till treåringar på grund av att de kommit lika långt i utvecklingen. Känslomässigt kan 
det vara jobbigt för de barnen när de ser att de inte kan allt som de andra kan. 
 
Något som de intervjuade anser sig ha förlorat genom förändringen från åldersblandat till 
åldersindelat är att de små tidigare fick lära sig utav de stora, de hade någon att identifiera sig 
med. I åldersblandade grupper kan de äldre hjälpa de yngre och de får en annan känsla för 
empati och ansvar. De kan sätta sig in i någon som är yngre och hans/hennes situation. Nu är 
det mer pedagogerna som får gå in som modeller för de yngre och stödja. De äldre kan tappa 
förståelsen för de yngre barnens behov. När de är i en blandad barngrupp får de äldre lära sig 
att ta mer hänsyn, nu kör femåringarna på ganska hårt. Det finns en risk att den spontana 
känslan om att ta hand om de yngre försvinner.  
 
Förskolan Djungeln har två planerade gemensamma aktiviteter i månaden. Det är sångsamling 
och filmtajm. De har även vissa traditionella saker gemensamt som midsommarfirande, 
jullunch, skidlopp etc. Båda förskolorna önskar att de kunde träffas över mer vardagliga saker, 
vilket är något som de jobbar på. Det är öppet mellan avdelningarna men barnen söker sig inte 
spontant i så stor utsträckning över avdelningsgränserna. Visst går barnen mellan 
avdelningarna, de har kanske en granne eller en annan kompis på en annan avdelning och de 
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går dit och leker emellanåt. Oftast beror besöken på att de har syskon på den avdelningen eller 
vill de gå och hälsa på hos sin gamla avdelning. På Djungeln har 1-2 års och 2-3 års en 
gemensam lekhall likaså har 3-4 års och 4-5 års. Framförallt är det där som barnen träffas men 
även ute på gården. Där har barnen möjlighet att vara med barn i andra åldrar, men när de 
jobbar är de i sin grupp som är anpassad för dem.  
 
Konflikter  
Om det är mer konflikter nu när barnen är med jämnåriga råder det delade meningar om. 
Några av de intervjuade menade att barnen ofta vill ha samma saker och det uppstår bråk. Det 
är mer samspel mellan barnen som leder till mer konflikter, men det kan vara bra eftersom 
barnen får lära sig lösa konflikterna själva. De får träna sin sociala kompetens. Det kan bli 
konflikter om material men då får barnen träna på att komma överens om någonting, att de kan 
spela tillsammans eller vänta på sin tur. Konflikterna är mer likartade. På de yngre 
avdelningarna handlar vanligtvis bråken om leksaker, medan hos de äldre barnen handlar det 
om att de är dumma mot varandra. En pedagog menar att de blir mer vana vid den typen av 
konflikter som är på en avdelning och de kan hjälpa barnen att reda ut dem proffsigare, vilket 
han ser som en styrka. En annan pedagog tycker inte alls att det är fler konflikter bara för att 
det är åldersindelat. De har sina regler på avdelningen och de har förklarat konkret för barnen 
varför det är på det sättet så de upplever inte alls några bekymmer med det.  
 
Barns utveckling 
Barns sociala utveckling stärks enligt de intervjuade därför att barnen får lära sig att samspela 
med jämnåriga och de diskuterar mera. Det beror också på att det finns ett större urval av 
kompisar, det finns både flickor och pojkar i samma ålder, men även olika personligheter som 
de får möta varje dag. Alla barn har sina egenskaper och barnen får lära sig att brottas med 
detta. Barnen lär sig mer av varandra och det är väldigt effektivt. De kan förklara och förstå 
varandra mer på samma nivå. När barnen hjälper varandra stärks deras tilltro till sin egen 
förmåga. Ofta är barnen duktiga på att hjälpa andra barn som de ser har vissa brister i 
någonting. Att barnen har blivit duktigare på att hjälpa, stötta och trösta varandra kan bero på 
barnen, mer än på omorganisationen. Barnen är som resurser för varandra, de hjälper, tar 
intryck, lyssnar och lär av varandra. I en åldershomogen grupp är det mycket kommunikation 
och samspel vilket ger bra förutsättningar för språket. Miljöer skapas för att barnen ska kunna 
prata med varandra, t. ex. låga bord med låga stolar runtom. De äldre barnen har redan språket 
och tränar tillsammans med andra barn och pedagoger, därför stimuleras deras språkliga 
utveckling. De yngre förlorar eventuellt på åldersindelning på den punkten i och med att de 
inte hör de äldre prata. Men samtidigt blir det en lugnare miljö för de yngre barnen och det ges 
tid för pedagogerna att prata med barnen.  
 
Det blir ett större utbud för barnen med en väl avvägd anpassning till svårighetsgraden. Om 
det så gäller matematik, språk eller rörelser så är det enklare att anpassa den pedagogiska 
aktiviteten till den åldern och barnen får förhoppningsvis ut mer av det. Det är mer lugn och ro 
och barnen kan utvecklas i sin egen takt, förhoppningen är att barnens kognitiva utveckling 
blir bättre. Barn stimulerar varandra till att lära sig saker, de ser att de är ungefär lika gamla 
och blir inspirerade att lära sig, de förstår att det är möjligt. Visst kan barnen också uppfatta 
det som hinder när de ser att andra kan saker som de själva inte kan. En pedagog tror dock att 
om några barn är tidiga i sin utveckling kan detta sporra andra.  
 



Analys 
Enligt Sundell påverkar inte den pedagogiska verksamheten barns kognitiva utveckling, 
medan pedagogerna tycker att deras barn blivit duktigare.44 Vad det beror på kan man då 
undra? Individers inneboende utveckling är det centrala i Vygotskijs teorier, medan 
omgivningen utgör en mer eller mindre betydelsefull källa till påverkan. För att kognitiva 
färdigheter ska utvecklas behöver barn stöttas av vuxna eller mer kompetenta barn enligt 
Vygotskij. 
 
Leken 
Barnen leker mycket mer anser pedagogerna och det är mer avancerade lekar. Femåringarna 
leker oftare spontant regellekar med varandra utan att någon pedagog tar tag i det. De äldre 
barnen leker oftare i grupp än bara två och två eftersom de har fler kompisar i samma ålder. 
Det är också mer tydliga rollekar på femårs avdelningarna. Nu finns det ingen som kommer 
och river ned det barnen precis har byggt upp. Det kan få stå kvar saker för de behöver t. ex. 
inte förändra ett rum till sovvila efter lunch för att några barn ska sova. För det mesta fick 
tvååringarna tidigare inte vara med och leka i dockvrån för det var redan upptaget. Fick de en 
plats där var det i rollen som hund och de kunde inte påverka leken. Nu är leken mer på deras 
villkor och de får själva bestämma. En pedagog säger att de ser att tvååringarna har börjat leka 
rollekar med varandra. Barnen leker blandat mellan könen, men det finns även vissa flickor 
och pojkar som bara leker med samma kön. För att en miljö inte enbart ska inbjuda det ena 
könet till lek har den ena förskolan tänkt till extra över det. 
 
       Det är som i snicker´n det är ju lite killaktigt då har vi försökt att sätta lite fina tyger och  
       schalar för att tjejerna ska söka sig dit. Att man blandar så att det inte blir könsbundet,  
       i barbierummet har vi placerat borgen och skeppet.  
 
Analys 
I leken går barnen över gränsen i sin aktuella nivå, leken utvecklar barnen när de agerar över 
sin potentiella nivå och det medför utveckling. Det som ligger i zonen för den närmaste 
utvecklingen flyttas till den aktuella utvecklingszonen. För att leken ska resultera i utveckling 
ska lekinnehållet utmana barnen och vara över den aktuella nivån, därför måste det inträffa 
tidigare än barnets utveckling och väcka nya funktioner som finns på ett mognadsstadium i 
zonen för den närmaste utvecklingen.45 Pedagogerna anser att de äldre barnen inspirerar 
varandra och leker mer avancerade lekar när de är med jämnåriga. De yngre barnen får agera 
mer på sina villkor och ge uttryck för sina känslor och tankar, det utvecklar dem.   
 
Överinskolning 
För en del barn kan det vara jobbigt att byta avdelning, för att underlätta flytten besöker 
barnen den nya avdelningen på våren tillsammans med de pedagoger som ska följa med. 
Barnen besöker avdelningen någon förmiddag, någon gång äter de lunch, är med på en 
samling och gör andra saker på den nya avdelningen. Visst var det enklare, medger en 
pedagog, när det var åldersblandade barngrupper och gruppen följdes åt, då slapp de 
överinskolningarna. Enligt pedagogerna på Djungeln var många föräldrar till en början lite 
oroliga för överflyttningen men den har inte alls visat sig vara något problem. Snarare ser 
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barnen fram emot att få byta avdelning och de ser att de blivit äldre. Miljön och materialet 
skiljer sig mellan avdelningarna och barnen tycker det är roligt att komma till nya saker. Varje 
år blir det en ny och spännande miljö för barnen.  
 
Sammanfattning av resultatet 
Samtliga intervjuade är överens om att en stor fördel med åldersindelat är att de har förändrat 
inomhusmiljön och skapat bra pedagogiska miljöer. Pedagogerna utgår från barnen på 
avdelningen, vad behöver de i den åldern, vad stimuleras de av och vad har de för intressen. 
Inredningen planeras utifrån barnen, stolar och bord regleras efter barnen, likaså hyllorna på 
väggarna och barnens krokar med kläder. Materialet som finns på avdelningarna ska utmana 
barnens kreativitet och locka till aktiviteter. När barnen byter avdelning kommer de till en ny 
miljö med nytt inspirerande material. Barnen blir självständigare i en miljö som är avvägd för 
dem. De behöver inte vänta på att få hjälp med att ta fram saker som gör att de tappar 
inspirationen. När de känner för något plockar de fram det och arbetar med det eftersom allt 
omkring dem är åtkomligt och till för dem. Hinner de inte färdigt kan de lämna arbetet och 
fortsätta sedan utan att var rädd för att någon yngre ska komma och förstöra. Enligt 
pedagogerna är barnen mer nöjd med sin tillvaro, de går sällan omkring sysslolösa. Numera 
har de alltid flera jämnåriga kompisar att leka med, är en kompis sjuk finns det alltid någon 
annan att vara med. Tillgången på leksaker som är mer attraktiva finns i större kvantitet på 
avdelningarna. Med åldersindelningen verkar leken ha fått ett uppsving. De äldre barnen leker 
mer rollekar och regellekar, gärna i grupp. Barnen kan leka på en högre nivå eftersom alla är 
bekanta med lekens regler efter ett antal år på förskolan. De yngre barnen får mer utrymme 
och chansen att vara i dockvrån, den var tidigare ofta ockuperad av äldre barn. Dessutom får 
de bestämma mera hur leken ska utformas, tidigare fick de underlägsna roller som hund eller 
bebis utan någon talan. En pedagog berättar att han ser att tvååringarna leker rollekar redan på 
deras avdelning. De små barnens kompetens har blivit synligare i och med att det har blivit 
lugnare på deras avdelningar. Barnen får ta det i sin takt och prova på olika saker, därför har 
deras färdigheter blivit tydligare. I åldersblandade grupper gjorde man saker med de äldre 
barnen och de yngre fick haka på. 
 
I alla intervjuer är det två ord som är ständigt återkommande och det är att pedagogerna tycker 
det mesta i verksamheten har blivit lättare och enklare. Verksamheten har blivit lättare att 
planera, de kan koncentrera sig på den åldersgrupp som de har och rikta mer precisa 
utmaningar. Barnen är på ungefär lika nivå och det blir enklare att genomföra pedagogiska 
aktiviteter som är meningsfulla och utvecklande för barnen. I åldersblandade barngrupper fick 
de hålla en nivå som var anpassad för majoriteten av barn, resultatet blev att det var alldeles 
för svårt för de yngre och för lätt för en del. Dessutom skulle det planeras för olika 
åldersgrupper och det var tvärgrupper i stort sett varje dag. Många av pedagogerna menade att 
vissa dagar såg de knappt en del barn eftersom de var på grupp på en annan avdelning. I 
åldersindelade barngrupper är barnen mer samlade och de arbetar med samma saker. 
Pedagogerna är mer tillfreds med sitt arbetet, de känner sig inte lika splittrade idag och anser 
att det är ett roligare arbetssätt. På förskolan blir det ett bättre klimat eftersom alla inom ett 
antal år kommer att ha arbetat med de flesta. I åldersblandade grupper finns risken att 
pedagogerna på varje avdelning blir avdelningsbundna och de känner inte samma samhörighet 
med de andra på förskolan.  
 



Barn behöver umgås både med jämnåriga och barn i andra åldrar för att utvecklas. Tyvärr går 
barnen miste om det i åldersindelat när förskolorna sällan har några återkommande aktiviteter 
tillsammans. Äldre barn kan vara förebilder och de yngre kan imitera och lära sig av dem. 
Yngre barn kan lära äldre barn att visa mer hänsyn få dem att komma i naturlig kontakt med 
sin empatiska sida.   
 
 
DISKUSSION  
 
Reflektioner över studiens genomförande 
Min mening med den här studien har varit att belysa och analysera hur det kommer sig att 
förskolor väljer att omorganisera från åldersblandade till åldershomogena barngrupper. Syftet 
har inte varit att propagera för den ena gruppsammansättningen framför den andra, utan att få 
en inblick i hur pedagogerna upplever förändringen. Som pedagog behöver man ständigt 
stanna upp och fundera över hur man arbetar. Jag hoppas att denna studie kan få pedagoger att 
reflektera över hur de har det på sina avdelningar och förhoppningsvis bli inspirerade att 
utveckla sitt eget arbete.  
 
Jag valde att intervjua fem förskollärare och en barnskötare som har arbetat relativt många år 
inom förskolan. De har alla arbetat i åldersblandade barngrupper innan de var med 
omorganisationen till åldersindelade avdelningar. Avsikten med att de skulle ha arbetat i båda  
gruppsammansättningarna var för att de skulle kunna förklara varför de förändrat sina 
avdelningar och reflektera över hur de idag ser på sin barngrupp.  
 
Det är ofta svårt att vara helt neutral och inte låta sina egna förutfattade meningar lysa igenom 
arbetet. Trots att jag försökt att distansera mig och se ur flera olika aspekter på detta komplexa 
ämne, så är det svårt. Det kan också vara en nackdel att skriva ensam och tolka materialet från 
intervjuerna och tidigare forskning. Är man två kan det bli mer nyanserat och tolkas på flera 
sätt. Men jag har strävat efter att tolka intervjuerna på ett neutralt sätt och låta de intervjuades 
berättelser få framträda. I intervjuerna kom det ibland nya och oväntade aspekter av det 
studerade och i analysen av resultatet växte nya distinktioner fram.46 Jag har sett studien som 
en process och jag har nått nya insikter under arbetet. 
 
Reflektioner över studiens resultat 
Förhoppningsvis har pedagoger höga ambitioner att kunna stimulera varje barn utifrån sin 
mognadsnivå. Men tiden till planering är knapp och likaså att genomföra den, resultatet kan bli 
att pedagogerna känner sig otillräckliga i en åldersblandad grupp. De får hålla sig på en nivå 
som passar de flesta barn. Meningsfulla och utvecklande aktiviteter är därför svåra att 
åstadkomma i en åldersblandad grupp med stor åldersspridning. De mindre barnen tar mer tid 
och engagemang vilket ger mindre tid till de äldre barnen. Samtliga av de intervjuade hänvisar 
till att det är betydligt lättare att planera efter omorganisationen, vilket också andra studier 
visar. Det är lättare att hitta passande aktiviteter och enklare att lägga sig på rätt nivå med 
verksamheten.47 Pedagogiska aktiviteter ska riktas mot det som befinner sig i utveckling hos 
barnen enligt Vygotskij. Bra pedagogiska aktiviteter ska vara steget före barns utveckling, 
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därför det ger förutsättningar för förändring. Verksamheten ska inte enbart väcka barns 
intresse utan även skapa ny mening för barnen.48  
 
Många barn ligger ungefär lika i åldersutvecklingen, vilket leder till att det blir lättare att utgå 
från varje barns utvecklingsnivå i åldersindelat. När man arbetar åldersindelat är det enklare 
att ta vara på varje ålders nyfikenhet och bygga vidare på den år från år. Verksamheten utgår 
från det enskilda barnets behov, barn som får möjlighet till aktiviteter och arbetssätt anpassade 
till deras mognad utvecklas bättre än andra enligt Nyström.49 Pedagogerna anser att de yngre 
barnens kompetens syns tydligare. Jag undrar om det beror uteslutande på omorganisationen, 
eller kan det tänkas att pedagogerna har ändrat sin egen barnsyn och blivit mer 
uppmärksammade på sitt eget förhållningssätt? De tror mer om barnen och låter de därför göra 
mer saker.  
 
Enligt Kennedy har många pedagoger erfarenhet av att det är svårt att bygga en bra miljö i 
syskongrupper. Miljön skall arrangeras utifrån barnens intressen och behov.50 Personligen så 
har jag sett flera förskolor som har åldersblandade barngrupper och de har planerat bra 
pedagogiska miljöer. Där har det funnits material tillgängligt för barnen trots att det även finns 
yngre barn i gruppen. Visst får pedagogerna där vara mer observanta och se vad de yngre gör i 
närheten av specifika material, men det fungerar. Men det är klart att avdelningar som är 
åldersindelade har en anpassad miljö och inredning efter åldersgruppen som finns där. Allt 
lekmaterial är noga utvalt efter utvecklingsnivå, lämpade för barnens motorik och för att 
stimulera lekutvecklingen. Det handlar exempelvis om böcker, pussel, spel, byggnadsmaterial 
etc. Konsekvenserna blir att barnen får ett rikare och mer varierat utbud, eftersom allt 
lekmaterial som är anpassat efter en viss ålder hamnar på en och samma avdelning. Behovet 
att sprida ut leksakerna till olika avdelningar som görs på åldersblandade avdelningar finns 
inte. När barnen byter avdelning kommer de till nytt lekmaterial som för barnen innebär nya 
utmaningar och inspirationsmöjligheter.  
 
     … arrangera barnets omgivning så att olika objekt och relationer fångar barnets intresse 
     och stödjer det i den livsfas där det befinner sig. Dewey hävdar att sinnet behöver näring i 
     lika hög grad som kroppen och att den måste erbjudas i sådan form att barnets 
     aptit väcks.51 
 
Leken förändras för barnen när de är med jämnåriga. Barn har behov utav lek med jämnåriga, 
deras lekintressen varierar med ålder. I syskongrupper får oftast tre- och fyraåringarna inta 
underordnade positioner i rolleken, de får ofta vara hundar, katter eller bebisar som kryper runt 
på golvet medan femåringarna är mamma och pappa. När tre- och fyraåringarna är med 
jämnåriga kan de leka på sina villkor och uttrycka sin uppfattning av verkligheten. De får leka 
mamma och pappa och agera på sitt sätt, utan att någon äldre kommer in och styr. I en 
åldersindelad grupp kan femåringarnas lek utvecklas på en högre nivå eftersom de har fostrats 
i lekens regler och normer under sin förskoletid.52 De behöver inte vara oroliga för att de 
mindre barnen ska komma in och förstöra det som de byggt upp, dessutom kan de få spara sina 
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lekmiljöer för fortsatt lek nästa dag. Leken blir mer utvecklad när barnen leker med barn i 
samma ålder, då de ger uppslag till varandra. Enligt pedagogerna leder fler jämnåriga på 
åldersindelat till att barnen leker mer. På åldersblandade avdelningar förekom det mycket 
passivitet och få utvecklade rollekar. De yngres lekar påverkades negativt av att vistas i 
grupper med stor åldersskillnad. Jag anser med tanke på att leken är betydelsefull för barns 
inlärning och utveckling, att det är viktigt att barn får leka med jämnåriga.  
 
Det är svårt att fastställa om utvecklingen hos barnen beror på ålderssammansättningen eller 
på andra saker, som t. ex. föräldrarnas påverkan, fritidssysselsättning, mognad. En annan 
aspekt är att de som blivit intervjuade blandar in sina egna positiva upplevelser av 
åldersindelat med en positiv utveckling hos barnen. Pedagogernas förväntningar kan göra att 
de ser enbart det som har bekräftat förväntningarna, men inte nackdelarna med 
omorganisationen. Man kan ställa sig frågande till om det är själva omorganisationen som är 
den stora förtjänsten till att allt är så bra. Ibland kan omorganisationer ge pedagoger en 
nytändning oavsett vad man gör, huvudsaken är att man tror på det och det är något nytt. 
Mycket i arbetet handlar om vilken inställning och motivation individen har. Eventuellt hade 
pedagogerna kunnat förändra och organisera om i den åldersblandade gruppen och uppnått 
liknande resultat.  
 
Pedagogerna anser att de tycker att varje åldersgrupp framstår tydligare när de får arbeta med 
dem under en längre tid.53 Pedagogerna ser på barnens utvecklingsnivå, behov och möjligheter 
på ett annat sätt och kan tillvara ta dem. Resultatet blir en åldersspecifik metodik, där barnens 
behov och utvecklingsmöjligheter är centrala och kan utvecklas på ett sätt som enligt de 
intervjuade inte är genomförbart i åldersblandade grupper. När man arbetar med en viss ålder 
under en längre tidsperiod kan följden bli att pedagogerna får mer kunskaper och fler idéer vad 
de kan göra som mynnar ut i en bättre pedagogik. För varje år får pedagogerna mer och mer 
erfarenheter av varje ålder. Genom att de byter arbetskamrater så diskuterar de, de delar med 
sig av sina erfarenheter och de inspirerar varandra. De tar även del av dokumentationen och 
utvärderingarna som görs, för att driva arbetet framåt. Organisationen innebär att de byter 
arbetskamrater väldigt ofta, vilket är både positivt och negativt. Men de intervjuade var 
övervägande positiva och nöjda med att cirkulera mellan avdelningarna. En stor fördel med att 
byta arbetslag årligen tror jag är att vi-känslan på förskolan stärks och man kommer ifrån ett 
eventuellt revirtänkande som kan uppstå mellan avdelningar. Egoismen minskar till fördel för 
professionalismen.54 
 
Om barnen börjar på småbarnsavdelningen och går i förskolan tills de börjar i förskoleklass 
kommer de att byta avdelning några gånger. För att göra övergången tryggare följer oftast två  
pedagoger med barngruppen mellan de olika avdelningarna och har huvudansvaret för dem.  
I läroplanen för förskolan står det i riktlinjerna att barnen skall; ”…ges goda förutsättningar 
att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygg i gruppen.”55 När man läser det kan 
man undra vad det innebär för barnen att byta avdelning. De möts av nya pedagoger, nya 
lokaler och nytt material. Alla pedagoger var väl medvetna om problematiken och blundade 
inte för att det kan innebära problem. I en strikt åldershomogen barngrupp följs alla barn 
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genom åren, men på Djungeln har de två åldrar per avdelning. Resultatet blir att barngruppen 
där splittras varje år och barnen möts av nya barn.   
 
Fördelen med en åldersblandad barngrupp är att barnen får tillfälle att få vara med samma barn 
och vuxna under en längre tid, en stabil barngrupp gör det tryggare. I åldersblandade grupper 
kan yngre barn utmanas och pröva på aktiviteter som egentligen riktas mot äldre barn. Jag tror 
personligen inte att mindre barn hämmas av att vara med kamrater som är äldre och kan mera. 
Småbarn härmar och imiterar gärna äldre barn och lär sig utav det. Enligt Vygotskij är 
imitation ett grundelement för utvecklingsprocessen.56  Barn lär sig av varandra, det som 
barnen kan göra tillsammans med assistans kommer de att senare kunna utföra själv. 
Åldersskillnader ger goda förutsättningar för omtanke, lära sig ta ansvar för andra och visa 
hänsyn gentemot de yngre barnen på ett naturligt sätt. Samspelet mellan yngre och äldre barn 
och mellan jämnåriga är viktigt för barns allsidiga utveckling. Åldersblandade grupper kräver 
jämn fördelning mellan åldrarna och en väl fungerande strukturerad verksamhet för att vara 
bra.57 Samlingar och andra aktiviteter som kräver uppmärksamhet och koncentration måste 
anpassas till varje åldersnivå för att bli meningsfulla och stimulerande för varje barn. Detta 
tyder på att för att få en väl fungerande verksamhet med åldersblandade barngrupper måste 
den vara väl planerad. Den kräver att man har tvärgrupper för att alla barn ska få sina behov 
tillgodosedda. Följden blir att det krävs mer planering och samordning mellan avdelningarna.  
 
Jag undrar hur barnen som är sent utvecklade upplever att vara i en åldershomogen grupp, där 
de kanske inser att de är de enda som inte kan en färdighet. Där tror jag att barnen har det 
bättre på Djungeln än på Storskogen. Alla avdelningar på Djungeln består av två åldersgrupper 
och bredden i varje åldersgrupp varierar. Det finns alltid förebilder eller möjligheten att vara 
med yngre barn. Självklart har barnen också chansen att vara med andra barn på andra 
avdelningar på båda förskolorna.  
 
Familjestödsutredningen förespråkade utvidgade syskongrupper men poängterade samtidigt att 
det var viktigt att jämnåriga fick träffas regelbundet några timmar. I tvärgrupperna betonade 
personalen inlärning och kunskapsförmedling.58 Idag betonar förskolan meningsfullt lärande 
under hela dagen och att barnen är aktiva skapare av sin egen kunskap. Jag skulle vilja påstå 
att sedan 1981 när familjestödsutredningen kom, har det skett revolutionerande förändringar 
inom förskolan. Inga skolbarn är på förskolan, sexåringarna går i förskoleklass och förskolan 
har en egen läroplan. Barnsynen har förändrats drastiskt från att pedagogerna ska förmedla 
kunskaper till barnen till att pedagogerna istället ska vara medforskare.  
 
Jag blev väldigt förvånad efter att jag hade läst familjestödsutredningen eftersom den byggde 
på tvivelaktiga förundersökningar för åldersblandad barngrupp. Trots det hade den sådan 
genomslagskraft ute i landets förskolor.  
 
     Någon omfattande longitudinell utvärdering har inte gjorts. Det är därför angeläget att en 
     sådan utvärdering kommer till stånd så att underlag för bedömningar av exempelvis   
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     gruppstorlekar och gruppsammansättning skapas.59   
 
Pedagogerna i intervjuerna hävdade att de yngre barnens kompetens synliggörs tydligare i 
åldersindelat. I familjestödsutredningen står det, att det går att tyda ett mönster där barnen i 
småbarnsgrupp tar för sig mera, medan de små i den åldersblandade gruppen blir försedda. 
Även när det gäller att ta kontakt med andra kamrater är barn i småbarnsgruppen mer aktiva.60 
Barn lär sig i samspel med varandra, i en barngrupp har barn olika erfarenheter som de kan 
bidra med och lära andra. Alla bidrar med något som ökar var och ens förståelse och mening 
skapas. Råd som barnen ger varandra är oftast bättre för det är närmare barns sätt att tänka. 
Den sociala samvaron leder till individuell utveckling.61 Jag kan tänka mig att eftersom barn 
samspelar och kommunicerar mer i en åldershomogen barngrupp delar de med sig mer 
erfarenheter med varandra. I en åldersblandad grupp sker det också sampel, det kan emellertid 
hända att det sker bland fler barn i en åldersindelad grupp, eftersom det där finns fler 
jämnåriga att byta erfarenhet med. Enligt Vygotskij är socialt samspel kärnan till 
utvecklingsprocesser, i samverkan övertar vi andras kunskaper/strategier och gör sedan om det 
till sitt eget som man behärskar. 
 
Fortsatt forskning skulle kunna titta närmare hur olika gruppsammansättningar påverkar barns 
utveckling. Man skulle t. ex. kunna genomföra observationer på barn i åldersindelade 
respektive åldersblandade barngrupper, för att se om gruppsammansättningen har någon 
betydelse för utvecklingen.  
 
Avslutningsvis tycker jag att det är angeläget att poängtera att varken åldersblandade eller 
åldersindelade barngrupper i sig utgör ett facit för en bra förskoleverksamhet. Båda 
indelningarna har sina för- och nackdelar. Det viktiga är hur man arbetar med den 
barngruppen som man har. Jag tror dock personligen att det är betydligt mer stimulerande att 
arbeta med åldersindelade barngrupper, eftersom man då har endast en eller max två åldrar att 
koncentrera sig på. 
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INTERVJU      Bilaga 1 
 
Vad heter du?  
Hur många år har du arbetat? Antal år på den här förskolan? 
Vilken utbildning har du? 
Hur många barn har ni på er avdelning? Vilken ålder? 
Hur ser organisationen ut på förskolan?     
Byter ni avdelning eller gör ni om miljön? 
Följer alla i personal barngruppen? Överinskolning mellan avdelningarna hur fungerar de? 
 
Varför valde ni att övergå till åldersindelade avdelningar. 
Vilka motiv har varit viktigast till att förändringen har ägt rum? 
Hur har det gått? Är ni nöjda med förändringarna? 
Upplever ni någon skillnad, i så fall vilken i att arbeta åldersindelat jämfört med  
syskonavdelning?  
 
 
Hur har det pedagogiska arbetet påverkats av förändringen. 
Hur upplever ni förändringen, vilka är fördelarna med det pedagogiska arbetet? 
Vilka är nackdelarna? 
Hur erfar ni strävans målen i Lpfö 98, känns det enklare eller svårare att arbeta mot dem med 
en åldersindelad barngrupp? 
Hur tycker ni att det går att genomföra det planerade?  
Vilka likheter och skillnader finns i dagsrutinerna mellan de olika ålderssammansättningarna? 
 
 
Vilken betydelse har ålderssammansättningen för barnen. 
Hur påverkas barns utveckling (socialt, kognitivt, emotionellt) i åldersindelade jämförelsevis 
med vad de gör i åldersblandade barngrupper?  
Vilka är fördelarna för barnen med åldersindelat? 
Vilka är nackdelarna för barnen med åldersindelat? 
Har barnens lekar påverkats av att de lekar med jämnåriga, i så fall hur? Könsfördelning? 
Erbjuds barnen kontakt med andra barn i andra åldrar? (sångsamlingar, planerad gemenskap) 
Söker barnen sig spontant över avdelningsgränserna? 
 
Hur påverkas avdelningarnas miljö och material med tanke på barnens ålder? 
Har er barnsyn förändrats?       
Vad har ni för barnsyn? 
Hur upplever ni konflikter mellan barnen när de är med jämnåriga? 
Hur upplever ni konkurrens mellan barnen när de är med jämnåriga 
Hur påverkas ett sent barn i en åldersindelad barngrupp, känner de sig utpekade? 
Hur påverkas ett tidigt barn, hämmas deras utveckling eller blir de utmanade och får sina 
behov tillfredsställda? 
 
 
 


