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Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka uppfattningar om kvaliteter och brister, för barn och 
personal, i åldershomogen förskoleverksamhet. Vilka möjligheter fanns det med att arbeta 
med en grupp där alla barn är ungefär lika gamla? Vilka hinder kunde det medföra? Kunde 
det sociala klimatet påverkas i någon riktning p.g.a. åldersindelningen? I så fall, vilken?                                                                                 
Studien genomfördes med hjälp av litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Åtta pedagoger, 
varav två i chefsposition, vid tre åldershomogena förskolor deltog. Intervjupersonerna hade 
arbetat olika lång tid med åldershomogen organisation. Datainsamlingen analyserades och 
jämfördes med litteraturen.                                                                                                                                                             
Resultatet visade att det, enligt pedagogerna, fanns många pedagogiska och sociala fördelar 
med åldershomogen verksamhet. Det fanns samband mellan åldersindelning och ett gott 
socialt klimat, en god pedagogisk miljö och pedagogernas arbetstillfredsställelse. Studien gav 
exempel på vilka effekter det kunde få för en barngrupp när många pedagoger upplevde att 
det fanns tid att se barnen. Nackdelarna med åldershomogen förskoleverksamhet var framför 
allt ekonomiska, eftersom det kunde uppstå kö till småbarnsgrupper samtidigt som äldre 
barngrupper inte var fulltaliga.                           
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Inledning  
 

Grunden för denna studie var en önskan att undersöka i vilka sammanhang förskolebarn blev 
sedda av pedagoger. Eftersom jag har erfarenhet som pedagog av att inte hinna se alla barn på 
ett tillfredsställande sätt i åldersblandad förskola, ville jag undersöka den åldershomogena 
förskolans möjlighet att se alla barn. LpFö-98 (rev.2010) framhåller att alla barn ska bli sedda. 
Min övertygelse var att när pedagoger hinner se barnen påverkas det sociala klimatet i 
barngruppen positivt, eftersom varje barns sociala kompetens då får utvecklas under 
vägledning av pedagoger. 

Vuxnas närvaro är en förutsättning för att barn ska lära sig upprätthålla vänskapsrelationer, 
ansåg Pape (2001). Barns förmåga till uppmärksamhet i sociala relationer är inte medfödd, 
utan behöver tränas med stöd av vuxna, hävdade Vygotskij (Strandberg 2006). Pape framhöll 
att den fria leken, som får mycket utrymme i förskolan, kräver insyn. Enligt Löfdahl (2013) är 
pedagogers tid och vilja att sätta sig in i barns kamratkulturer avgörande för barns utveckling 
av social kompetens. Markström (2005) hävdade att förskolans uppdrag är att fostra barn till 
att acceptera och kunna leka med alla barn. I förskolan följer pedagoger barn under en 
intensiv och dyrbar tid, framhöll Lagrell (1991), som därför menade att det krävs en väl 
genomtänkt verksamhet. Jag anser att faktorer som kan öka den sociala och pedagogiska 
kvaliteten bör lyftas fram. På många förskolor diskuteras pedagogisk profilering såsom 
Montessori och Reggio Emilia. Även ålderssammansättning i barngrupp är en viktig faktor 
när det gäller pedagogik, anser jag. Den kan vara viktigare än själva pedagogiken på många 
förskolor, visade resultatet av Göteborgsundersökningen 1989 (Sundell 1995). 

Under barnomsorgens och förskolans utveckling har synen på passande åldersindelning i 
barngrupper varierat. Inom förskolan har åldersblandade grupper länge ansetts främja 
tolerans, hänsyn och gemenskap (Kärrby1990). Min studie belyser hur åldershomogen 
verksamhet förhåller sig till dessa viktiga arbetsområden.  

Flera av de intervjuade pedagogerna i min studie uppskattade den långvariga relationen till 
barn och föräldrar i åldershomogen verksamhet. Jag har själv arbetat med långvariga 
relationer till barn och föräldrar som lärare i grundskolan. Fördelarna övervägde nackdelarna 
med en långvarig relation, anser jag. Det blev tryggt och lugnt för alla inblandade. Det kunde 
också leda till en större öppenhet gällande problem i hemmet.      

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka uppfattningar om kvaliteter och brister, för både barn och 
personal, i åldershomogen förskoleverksamhet. Jag vill också undersöka hur pedagogerna ser 
på åldersindelningens effekter på barngruppens sociala klimat, i relation till barnens sociala 
kompetens. 
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Frågeställningar 
Väsentliga frågeställningar är: Vilka möjligheter anser pedagogerna att det finns med att 
arbeta åldershomogent i förskolan? 

Vilka är svårigheterna med att arbeta med åldershomogen verksamhet i förskolan, anser 
pedagogerna? 

Hur påverkar åldersindelningen det sociala klimatet i barngruppen, enligt pedagogerna? 

 

Centrala begrepp 
Åldershomogen/åldersindelad barngrupp: åldersspridningen är mycket liten, c:a 1-2 år 

Åldersblandad barngrupp: åldersspridningen är större än 2 år                               
småbarnsgrupp 1-3 år, storbarnsgrupp 3-5 år och syskongrupp 1-5 år 

Litteraturgenomgång 
 

Presentationen av litteraturen är indelad i bakgrund, tidigare forskning samt övrig litteratur. 

Bakgrund 
1943 rekommenderade Socialstyrelsen hur stora barngrupper som passade i olika åldrar inom 
barnomsorg (Asplund 2001). 2-åringar ansågs passa i grupp med 5-6 barn och 3-4-åringar 
med 8-12 barn i gruppen. 1944 förordades även en familjeliknande grupp på 15 barn mellan 
2,5 och 7 år. 1972 rekommenderade Socialstyrelsen 10-12 barn i åldersgruppen 0-2 år samt 20 
barn i åldersgruppen 3-6 år. Statens reglering av gruppstorlek i förskolan släpptes 1984, när 
kommunerna tog över mer ansvar. Ålderssammansättningen i barngrupper varierade under 
barnomsorgens första decennier, enligt Asplund. Efter 1940- och 50-talets vanliga 
familjegrupper följde under 1960-talet en mer åldershomogen uppdelning, med 3-4-åringar 
för sig och 5-6-åringar för sig. Men på 1970-talet förordades åldersblandade grupper igen.                                                              
1996 flyttades ansvaret för barnomsorg i Sverige från socialdepartementet till 
utbildningsdepartementet. 1998 bestämdes att barnomsorgen styrs av skollagen och inte 
längre av socialtjänstlagens bestämmelser. Skolverket fick ta över huvudansvaret från 
Socialstyrelsen och förskolans första läroplan, LpFö-98, gavs ut. Grundskolans läroplan kom 
att gälla även förskoleklass (Asplund 2001). 

Förskolans läroplan påtalar att barnens arbete i grupp ska genomföras på ett sätt som erbjuder 
dem nya utmaningar. Detta är en grund för att känna lust att erövra nya kunskaper. Pedagoger 
ska visa en lyhördhet för barnens behov och intresseområden. Pedagogens planering av 
verksamheten och utformningen av miljön ska baseras på dessa. Barnen ska få möta 
pedagoger som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet mellan barnen. 
(LpFö-98 rev. 2010) 

I 1972 års Barnstugeutredning föreslogs åldersblandade förskolegrupper, en småbarnsgrupp 
upp till 2½ års ålder och en syskongrupp för de äldre barnen. Åldersblandningen motiverades 
främst pedagogiskt. Men 1997 skrev SOU att det rådde olika uppfattningar om 
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åldersblandningen och ”dess förtjänster” och rapporterade att många förskolor har valde att 
driva åldershomogen verksamhet p.g.a. nedskärningar i ekonomin. 

I en regeringsproposition påpekades att det i forskning saknades stöd för att en viss 
gruppstorlek eller viss personaltäthet i förskolan skulle vara de lämpligaste i alla sammanhang 
(SOU 2004). Där lyftes också barngruppens sammansättning fram som en viktig faktor, vid 
sidan av t ex lokalens utformning och personalens samsyn och kompetens. I propositionen 
konstaterades att faktorer som t ex personalens ambitioner tillmättes liten betydelse när 
kommuner fattade beslut rörande förskolan. ”Personalens inflytande över beslut om ramar och 
resurser i förskolan behöver stärkas” (SOU 2004: 05/11 s.21). 

Tidigare forskning  
Kärrby undersökte pedagogisk verksamhet i relation till strukturella faktorer (Asplund 2001). 
Sambandet mellan ålderssammansättning och pedagogiskt mönster undersöktes. Ju större 
ålderblandningen var i gruppen desto lösare pedagogisk struktur upptäcktes. En stor 
åldersspridning ledde till mer fri lek och mindre målinriktade aktiviteter. Barnen växlade 
aktiviteten ofta. Kärrbys slutsats var att en stor åldersspridning i en förskolegrupp ledde till att 
kommunikation och social aktivitet kom i förgrunden och pedagogisk styrning i bakgrunden. 
Ålder var tillsammans med klass, etnicitet och kön faktorer som påverkade verksamheten i en 
barngrupp. ”Man kan diskutera om en grupp med övervägande flickor kan vara större än en 
med majoriteten pojkar”(Asplund s.19). 

”Åldershomogen grupp i förskolan är en form av nivågruppering, som bygger på antagande 
om en generell och åldersspecifik utvecklingsgång” (Asplund s. 64). Uppdelningen mellan 
små barn och äldre förskolebarn sågs som en slags nivågruppering för verksamhetens och för 
barnens bästa. Enligt Asplund var det svårt att säga något om effekten av nivågruppering 
utifrån forskning, eftersom den var kontextberoende och varierade över tid och ämne för varje 
barn. 

Till skillnad mot andra länder var åldersblandade avdelningar inom förskolan vanliga i 
Sverige (Kärrby 1990). Det hade samband med förskolans övergripande ideologi, där 
syskongrupper ansågs främja tolerans och hänsyn genom att barn lärde sig känna gemenskap 
och social tillhörighet. Samtidigt fanns en pedagogisk målsättning att barns intellektuella 
förmåga skulle utvecklas i vuxenstyrda aktiviteter. Den målsättningen blev svår att nå 
eftersom personalen var bunden till de små barnens omsorg. En studie på äldre förskolebarn 
visade att deras sociala lek ökade och de valde mer varierande aktiviteter när de umgicks med 
andra åldersgrupper än sin egen, men aktiviteterna var inte lika målinriktade. 60-70% av 
kontakten skedde med jämnåriga. 

Studien visade att en alltför stor åldersspridning i gruppen blev en nackdel för det 
pedagogiska arbetet, där i första hand de äldre förskolebarnen blev lidande. Kärrby förordade 
tvärgruppsverksamhet på förskolan, för att komma till rätta med obalansen. 

Lagrell beskev hur väl en förskoleverksamhet kunde fungera om avdelningarna var 
åldersindelade (1991). Hon poängterade att förskoletiden var en intensiv period av utveckling 
för barnet och en sådan dyrbar tid borde användas på bästa sätt. I de åldersindelade grupperna 
möttes barn med många gemensamma behov inom lek, lärande och utveckling. Personalen 
upplevde att det var enkelt att hålla en röd tråd i verksamheten när barnen var lika gamla. 
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Många pedagoger på hennes förskola stannade kvar eftersom ”sättet att arbeta på är 
stimulerande för yrkesutvecklingen” (Lagrell s.83). När pedagoger följde en grupp jämnåriga 
barn under förskoletiden krävdes det en fördjupad kunskap och en åldersspecifik metodik. 
Lagrell ansåg att det leder till att arbetet i barngruppen utvecklades och genomfördes på ett 
helt annat sätt än i en åldersblandad verksamhet. Personalen upplevde att de växte med 
uppgiften och känner sig professionella, vilket ökade deras trivsel. ”Yrkesroll och arbetsglädje 
har med kunskap och förtrogenhet om yrket att göra” (Lagrell s.83). 

Vid denna förskola följde en personal med vid övergången till nästa avdelning, medan övriga 
bytte arbetskamrater. Det kunde vara positivt, lärorikt och uppfriskande att det också skedde 
vissa personalbyten i åldersgrupperna, hävdade Lagrell. Barnen var indelade i 1-2 , 3-4 och 5-
6 års-grupper. Vid omorganisationen till åldersindelade avdelningar bestämdes att de inte 
skulle isoleras från varandra, utan att det skulle finnas mötesplatser över åldersgränserna.  
Personalen utarbetade en pärm med material och inspiration för varje ålder. Med åren tillförde 
olika pedagoger nya synpunkter och kunskaper, vilket ledde till att metodiken utvecklades. 

Efter omorganisationen minskade revirtänkandet mellan avdelningarna, vilket stärkte vi-
känslan på förskolan. Ansvarsområdet för pedagogen förflyttades från att bevara kontinuiteten 
på en avdelning till att följa en barngrupp (Lagrell 1991).  

Övrig litteratur 
Markström studerade hur förskolans personal, barn och föräldrar genom sitt förhållningssätt 
bevarade institutionen i vardagen (2005). Ålder och utvecklingsnivå ansågs vara viktiga 
faktorer vid gruppindelning. Barnens ålder fick styra mycket av tidsplaneringen, materialvalet 
och aktivitetsnivån. Yngre barn förknippades med stort stöd på olika sätt medan äldre barn 
förknippades med självständighet. En förskollärare rekommenderades leda 5-årsgruppen 
p.g.a. att den skulle vara en pedagogisk förberedelse för skolstarten (Markström 2005). 

Sundell ansåg att det typiska för svensk förskola var åldersblandad barngrupp, med 
europeiska mått hög personaltäthet och välutbildad personal (1995). En internationell 
undersökning visade att en spridning på 1-2 år i barngruppen kunde leda till att barn blev mer 
sociala och målinriktade. De yngre barnens lek blev dock mer avancerad i en homogen grupp.  
Barn från både åldershomogen och åldersblandad verksamhet jämfördes i sin kognitiva, 
motoriska, kommunikativa och adaptiva utveckling. Vid 2 års ålder märktes väldigt liten 
skillnad mellan grupperna. Under perioden 2-4 år hade åldersblandad grupp en fördel, men 
vid 5 års ålder hann åldershomogen grupp i fatt. Resultatet blev att åldershomogen grupp var 
bäst för förskoleperioden i sin helhet. Sundell skrev att åldersblandad grupp kunde gynna 
yngre barn eftersom de äldre barnen blev modeller för dem. De yngre fick ta del av en ofta 
stimulerande miljö med material och aktiviteter på olika nivåer. De äldre barnen gynnades 
dock av åldershomogen grupp, enligt Sundell (1995). I åldersblandad grupp blev de äldre 
barnen ofta störda och avbrutna i sin utveckling av de yngre. Det faktum att personalen fick 
lägga mycket av sin tid på omsorgsaktivitet med de yngre var till de äldre barnens nackdel. 

Sundell (1995) refererade också till svenska studier kring barngruppers sammansättning i 
förskolan. Resultatet av Göteborgsundersökningen 1989 var att ålderssammansättningen i 
gruppen var viktigare än själva pedagogiken. En liten åldersspridning och många jämnåriga 
kamrater hade god effekt på barnens sociala förmågor och personlighetsutveckling. I NYBO-
projektet 1993 och BÅS-projektet 1994 var resultatet att de flesta barn valde lekkamrater som 
var maximalt 6 månader yngre eller äldre än dem själva, oavsett vilken ålder övriga barn i 
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gruppen hade. Pedagogernas arbetstillfredsställelse påverkades av graden av planerad, 
pedagogisk verksamhet. I den åldersblandade verksamheten upplevde de en svårighet att 
hinna med detta, då de yngre barnens omsorgsbehov fick prioriteras. Resultatet blev att 
personaltrivseln var högre på åldershomogena avdelningar. En negativ faktor med 
åldersblandningen var att vissa barn lekte bara med yngre och styrde över dem, istället för att 
få social träning på sin nivå. En emotionell konsekvens var att omsättningen i barngruppen 
försvårade gruppkänslan. Det var även svårare att hålla arbetsro i de åldersblandade 
grupperna. En risk med åldershomogen grupp var att pedagoger kunde missa att ställa krav på 
barnen och därmed blev avvikelser osynliga. 

Sundell (1995) ansåg att det vetenskapliga underlaget var för litet för att påstå att 
åldersblandad grupp skulle vara negativ för barn och personal. Men han noterade att den 
åldersblandade verksamheten i svenska förskolor är mycket utbredd trots en brist på 
vetenskapligt underlag. Han undrade om det kunde bero på att det fanns en längtan efter 
förnyelse inom barnomsorgen eller på rektorers strävan efter att fylla förskoleplatserna. 

Vinterek (2001) undersökte för- och nackdelar med åldersblandning inom grundskolan. Några 
argument för åldersblandning var större möjlighet att invänta barns mognad, större möjlighet 
att stödja nybörjare i en grupp och bättre förutsättningar för barnet att inse vikten av 
hjälpsamhet, samarbete och självständighet. Mindre konkurrens och konflikter p.g.a. att det 
var svårt att jämföra sig med andra i gruppen, individualisering blev ett måste, samt när 
barnen var uppenbart olika ökade toleransen. Ett argument för åldersblandning var att 
självkänslan stärks när inte samma barn alltid behöver vara långsammast i gruppen. 
Åldersblandning kan alltså upplevas som en lättnad för svagpresterande barn. Nackdelar med 
åldersblandning kunde vara att svagpresterande i praktiken klarade sig sämre i dessa grupper, 
eftersom de ofta erbjöds mindre hjälp att hitta struktur. Ett argument emot åldersblandning i 
grundskolan var också att när gruppkonstellationen ofta ändrades fick barnen starta om i sina 
sociala processer. Det tar tid att utveckla trygghet i en grupp, hävdade Vinterek. Inträdet i den 
nya gruppen sker många gånger på de äldsta barnens premisser eftersom de normer som råder 
ofta är baserade på de äldsta barnens erfarenheter. Det kan kännas svårt för de yngre barnen. 
Vintereks studie visar att det finns ett glapp mellan pedagogers föreställningsvärld och 
barnens livsvärld. Pedagogens skyldighet är att säkerställa mötet mellan dessa. Pedagogens 
stora utmaning är att förankra de pedagogiska grundtankar som finns i den undervisningsform 
de arbetar med, åldersblandad eller åldershomogen.  Angående förståelse mellan barn i olika 
åldrar visade studien att p.g.a. rädsla för de äldre barnen i åldersblandad grupp blev de yngre 
hämmade och hade ofta ett avvaktande förhållningssätt. Vinterek (2001) hävdade att det finns 
studier som visar att ålderssammansättningen i en barngrupp inte är den viktigaste faktorn för 
att uppnå ökad tolerans. Det var den enskilda pedagogens medvetna strävan som avgjorde. 
  

Vygotskij (1896-1934) beskrev social kompetens som fundamental för alla människors 
utveckling (Strandberg 2006). Barnets förmågor – intellektuella, emotionella, sociala och 
existentiella utvecklas från sociala relationer. De flesta barn är i viss grad socialt kompetenta 
redan från början. Barn imiterar vuxna, snarare än lyssnar på dem. Genom samspel får de 
kontakt med språket. De språkliga verktygen omformas sedan till instrument för barns 
tänkande. Från början har språket en social och kommunikativ funktion och senare tillkommer 
en intellektuell funktion. Pedagoger behöver verkligen uppmuntra barns interaktioner 
eftersom det är endast genom dessa som barn förvärvar språkliga verktyg som leder till deras 
viktiga ”inre prat med sig själv ”(Strandberg s. 49) Tankens utveckling främjas alltså av 
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många interaktioner. Vygotskij framhöll interaktion som en imitationsmöjlighet för barn. I 
barns lekar kan lägre processer omformas till högre utvecklingszoner (Strandberg 2006). Till 
skillnad från vad många vuxna tror är leken något högst allvarligt för barn, även om den är 
lustfylld. För 0-3-åringar är lusten till omedelbar behovstillfredsställelse stark. I lekens 
imaginära värld hanterar barn sina önskningar. 

Barn utformar lekregler, vilket bidrar till två viktiga färdigheter: att tänkande överordnas 
aktivitet samt att barn börjar uppmärksamma vissa saker. Vygotskij ansåg inte att 
uppmärksamhet fanns medfött hos barn, utan det måste övas genom aktivitet. S.k. 
bokstavsbarn har svårt med denna färdighet.                                                                                 

Markström belyste hur tankar om barn och barndom skiljer sig åt mellan människor, 
samhällen, kulturer och över tid (2005). På 2000-talet förstås barn som en social grupp med 
egna sociala relationer med andra människor. Vidare ses de som sociala aktörer, som kan 
påverka och påverkas och förmedlar sina erfarenheter till andra. Barn är i ständig utveckling 
både som individer och som kollektiv. I den nya synen på barn betraktas barndom, som en 
naturlig del av en social ordning och inte som ett förberedande stadium för vuxenlivet. 
Inom förskolans verksamhet finns det både en öppen och en dold vardagslivets agenda för hur 
barn i denna ålder bör leva sin tidiga barndom, främst inriktad på det kollektiva. Barn, 
föräldrar och personal bildar tre samarbetande grupper. I deras arbete, slår pendeln ofta 
mellan frihet och kontroll. De schemalagda och vuxenstyrda aktiviteterna och rutinerna anger 
normer för uppförande och önskvärda beteenden, utan att dessa alltid är uttalade. Regler och 
rutiner rymmer också möjlighet att göra annorlunda. Detta ger ett spänningsförhållande 
mellan kontroll och frihet, mellan individ och kollektiv. Målet är att genom socialt lärande 
fostra självständiga barn i kollektiv anda, hävdade Markström. Barnets livsvärld i förskolan är 
uppdelad i olika arenor, där varje arena har en viss typ av socialisation.  

De olika aktivitetsrummen är sociala lär-miljöer. Det kan t.ex. hallen, köket och 
hygienrummen också vara. De dagliga samlingarna för alla barn har speciella ramar med 
pedagogiska moment. Här tränas att lyssna, sitta stilla, räcka upp handen, vänta på sin tur, ta 
instruktioner m.m. (Markström 2005.) I all verksamhet krävs avvägning mellan omsorg och 
pedagogiska uppgifter, vilket sammanfattas i begreppet "edu-care". Å ena sidan förbereds 
barnen för skolan, å andra sidan måste de "få vara barn". Målet för förskolan är att alla barn 
ska känna sig trygga och få den hjälp och det stöd de behöver för att kunna bli sedda och 
bekräftade, som de individer de är. Verksamheten i förskolan skall här användas i socialt 
utjämnande syften. Den skall vara en plats, dit barnet kan komma och inte behöva belastas 
av t.ex. svåra familjeförhållanden. Den sociala fostrans mål är att förskolebarnet fostras till att 
samspela med andra barn, kunna leka både själv och i grupp, acceptera alla, som de är och 
låta alla få vara med. Förskolan idag, har en stark betoning på det sociala samspelet, 
kollektivet och barnens betydelse för varandra. Detta antyder en glidning från en psykologisk 
syn på barn till en mer social och kulturell syn. Fokus blir på det individuella barnet i 
kollektivet, ansåg Markström (2005).  

Löfdahl skildrade de barndomssociologiska tankemodeller som brukar kallas ”en ny syn på 
barn och barndom” (2013). Barn som vistas en längre tid tillsammans på förskolan skapar sina 
egna kamratkulturer. Barns lekar är den synligaste aktiviteten i deras kamratkulturer. De 
förhandlar om roller, positioner och innehåll i leken. Barns aktiviteter i leken är inte alltid av 
positiv karaktär. Även 3-5-åringar kan använda sig av leken för att visa makt och utesluta 
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andra. Deltagande kan alltså ske på andras villkor. Vissa studier visar att kön och ålder 
påverkar möjligheten att få delta. Yngre barn anses ofta mindre värda. Särskilt äldre flickor 
vill inte släppa in pojkar eller yngre flickor utan särskilda villkor. Av tradition har 
åldersindelningen haft både en praktisk och en pedagogisk betydelse inom svensk förskola. 
Numera fokuserar forskningen på barn som sociala aktörer, där ålder har mindre betydelse. 
Barn berättar hur gamla de är, kanske för att bekräfta för varandra att den äldste har rätt att 
bestämma. Ålder verkar ofta fungera som uteslutning snarare än för att skapa gemenskap. 
Detta står i så fall i kontrast till förskolans värdefostran, där alla barn ska få vara med och alla 
har samma värde, menade Löfdahl. I den nya synen på barn ses de som aktiva, självständiga 
individer med inflytande över sin vardag. Sociologins uttryck ”agens” används för att 
förtydliga föränderliga och stabila strukturer. Barns agens är handlingar som kan åstadkomma 
antingen stabilitet eller förändring. Det är viktigt hur agens uttrycks bland barn, för att vi ska 
kunna förstå innehållet i barns kamratkulturer och social kunskapsinhämtning.  

Den amerikanske sociologen Corsaro (Löfdahl 2013) jämförde barns socialisation och 
utveckling med ett spindelnät, där alla delar utgår från centrum och flödet av information är i 
ständig rörelse. Barn befinner sig i många sociala fält samtidigt. Med tiden värderar de sina 
egna nät, där olika sidor av kamratkulturer ingår. Kamratkulturer är inte förutbestämda, utan 
kommer till i mötet med andra barn. Förskolan måste lägga stor vikt vid både den individuella 
och den kollektiva sidan av barns utveckling. 

Sociala strukturer i barns kamratkulturer liknar dem som förekommer i vuxnas kulturer. 
Alltså: barn tolkar det som de upplever omkring sig. Frågan blir då, vilket är vårt ansvar som 
vuxna, för att bidra till en positiv utveckling? Den nya lärarrollen innebär en komplex 
balansgång. I den ryms frihet och eget ansvar såväl som styrning och kontroll, menade 
Löfdahl.  

Social kompetens är ett omfattande och abstrakt begrepp som kan vara svårt att definiera, 
ansåg Pape (2001). Kompetens är en viktig del av människans identitet och självkänsla med 
fokus på positiva egenskaper, som även uppskattas av andra. På många sätt är kompetensen 
ett led mellan individ och samhälle. 
När vi ställer krav på barns kompetens måste vi ta hänsyn till det rimliga utifrån barnets 
mognad och utveckling. Vi föds inte med kompetens. "Den är resultatet av hur miljön 
anpassas, så att individen kan utveckla sin potential" ansåg Pape och hänvisar till Lillemyr 
(1990). ”Förskolan skall lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper, 
som utgör den gemensamma referensram, som alla i samhället behöver" (LpFö 1998, sid.9). 
Social kompetens handlar om kunskaper, färdigheter, värderingar och motivation, för att 
kunna möta utmaningar i samspelssituationer. Samtidigt handlar det om mycket mer än att 
lära barn sociala färdigheter. För att kunna förändra sina värderingar och sitt beteende, måste 
barnet vara motiverat. Det måste också känna att förändringen har en positiv inverkan på 
andra i samspelet. Detta arbetssätt innebär stark koppling till konkreta upplevelser i vardagen. 
Vuxnas aktiva närvaro i barns liv är a och o, ansåg Pape (2001). 

Pape ansåg att den vuxnes viktigaste uppgift i förskolan är att barnen i leken får uppleva att 
andra barn tar dem på allvar och accepterar dem. Målet är att barnen på sikt skall klara av att 
upprätta nära vänskapsrelationer. Nästan all vänskap börjar med lek. Pape poängterade också 
att samspelet mellan barn och barn inte kan ersättas av ett fint samspel med vuxna. 
1998 blev förskoleklassen en egen skolform och begreppet lek infördes då i skolans läroplan. 
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När man talar om lek, är det oftast i samband med lärande. Samtidigt är det viktigt att fråga 
sig, vad barn egentligen lär i leken - och om alla barn gör positiva lärdomar? 

Vad barn gör under den tid som kallas fri lek varierar starkt från barn till barn. De 
vuxnas uppgift är att stötta barn som inte klarar av att göra sig synliga.  
I leken tränar barnen att gå ut och in i olika roller, att förhandla och kompromissa, lösa 
konflikter, kommunicera, ta sin tur, att utveckla och behålla vänskap (Barn och 
familjedepartementet 1995). När barn lärt sig bemästra den sociala sidan är förutsättningen att 
lära andra färdigheter också mycket bättre, framhöll Pape (2001). 
	  

Metod 
	  

Metodavsnittet består av ansats, urval, genomförande och analysmetod. 

Ansats 
Studien bygger på semistrukturerade, kvalitativa forskningsintervjuer. Frågor som syftar till 
att få fram ett specifikt synsätt har använts (Johansson 2010). Vissa frågor var förutbestämda 
och det fanns utrymme för följdfrågor. Förhoppningen var att intervjun skulle vara en 
möjlighet för den intervjuade att ta upp det hon önskade. 

Intervjuaren undersöker intervjupersonens livsvärld och hans/ hennes relation till den (Kvale 
2010). I en kvalitativ intervjusituation är kunskapsproduktionen intersubjektiv och social. Vi 
konstruerar kunskapen tillsammans under intervjun. Svaret påverkas av hur frågan ställs. Det 
finns en risk att i intervjusituationen förmedla en förväntan på en viss sorts svar. Kvalitén i 
intervjun kan bedömas utifrån värdet i den producerade kunskapen, påpekar Kvale. Kvalitén 
avgörs av om intervjupersonens perspektiv och mening har tydliggjorts eller inte. 

Kvale påtalar svårigheten med kvalitativ intervju. Det gäller att intervjun är objektiv, 
tillförlitlig, trovärdig, vetenskaplig och generaliserbar. Validiteten i intervjun ökar om 
intervjuaren kan sitt personliga hantverk och vågar vara objektiv och ifrågasätta och 
kontrollera resultat. Ledande frågor kan ibland vara givande om de leder till något värdefullt 
t.ex. en ny kunskap. En god intervjuare har språkkänsla, goda kunskaper om ämnet, en 
lyhördhet inför intervjupersonens personliga stil samt är kunnig i konsten att samtala. 
Intervjuaren ställs inför val om vilka aspekter av svaren som ska följas upp eller inte. 
Minnesgod, tydlig, vänlig, tolkande och kritisk mot egna hypoteser är andra viktiga 
egenskaper hos en intervjuare. (Kvale 2010) 

Syfte och frågeställningar i min studie handlar om pedagogernas uppfattningar om 
åldershomogen förskoleverksamhet. Kvalitativ intervju är då en passande forskningsmetod 
eftersom uppfattningar och värderingar är i fokus (Johansson 2010).  

Urval  
Jag intervjuade sex pedagoger och två förskolechefer vid tre åldershomogena förskolor i södra 
Sverige. Jag valde dessa tre förskolor eftersom de tillhör de enda förskoleområden i länet som 
arbetade åldershomogent. Förskolorna fick jag höra talas om genom en kamrat som arbetar i 
området. Två förskolechefer kontaktades på telefon och de var positiva till att delta i studien. 
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De sökte intresserade förskollärare genom personalinformation på mail. När urvalet blev för 
litet tillfrågade jag även två grundskollärare, som har arbetat som förskollärare i flera år. Jag 
sökte även upp några förskollärare på lekgården.                                                                          
Intervjupersonerna hade olika lång erfarenhet av förskola och åldershomogen verksamhet. Jag 
ville ha en spridning gällande pedagogernas erfarenhet i yrket, erfarenhet av åldershomogen 
verksamhet och åldersgrupp de arbetar med nu. De arbetade med både yngre och äldre 
förskolebarn. 

Intervjupersonerna kallades alla pedagoger men förskolechefer kallades H och E vid citat och 
exempel. Jag ville då lyfta fram ledningsperspektivet, vilket kunde vara annorlunda än 
förskollärarnas perspektiv. 

Urval av litteratur gjordes genom att söka på DiVA och Google scholar på internet. Eftersom 
det var svårt att hitta avhandlingar om åldershomogen förskola valde jag att läsa 
studentlitteratur om ämnet. Jag hittade en avhandling om åldersblandad förskola, men den 
publicerades inte i full text på nätet och var tyvärr slutsåld i handeln. För att jämföra 
åldershomogen verksamhet med åldersblandad studerade jag en avhandling om åldersblandad 
skola. Jag valde sedan flera avhandlingar om social kompetens, som var ett viktigt ämne som 
en av mina forskningsfrågor berörde.  

Bakgrundsfakta om förskolor och intervjupersoner  
Förskola 1 (har arbetat med åldershomogen verksamhet i 10 år, har 1-årsavdelning, 2-års-, 3-
års-, 4-års- och 5-årsavdelning ) 

A. Förskollärare, 39 år i yrket, nu på 1-årsavdelning 
B. Förskollärare, 36 år i yrket, nu på 3-årsavdelning 
C. Förskollärare, 14 år i yrket, nu på 2-årsavdelning 
D. Grundskollärare, anställd som förskollärare, 8 år i yrket, tidigare dagmamma, nu på 4-

årsavdelning 
E. Förskolechef, 4 år inom förskola 

 

Förskola 2 (introducerar åldershomogen verksamhet denna termin, har 1-2-årsavdelning, 3-
års-, 4-års och 5 -årsavdelning) 

F. Grundskollärare, anställd som förskollärare, 5 år i yrket, nu i 4-årsgrupp 
 

Förskola 3 (har arbetat med åldershomogen verksamhet i 18 år, har 1-2-årsavdelning, 2-3 års-, 
3-4-års och 5-årsavdelning) 

G. Förskollärare, 28 år i yrket, nu på 3-4-årsavdelning 
H. Förskolechef, 37 år inom förskola 

 

Genomförande   
Frågorna 1-7 skickades ut innan intervjun. Eftersom jag inte ville styra samtalen för mycket 
visade jag inte övriga frågor innan intervjun. Intervjuerna spelades in och var 30-40 minuter 
långa. Jag undvek ja- och nej-frågor. För att få fram pedagogernas uppfattningar började jag 
frågorna med orden hur eller vilka. Jag bad dem också att kommentera påståenden: ”Hur 
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tänker du kring detta?” Mitt fokus under intervjun var att se. Mina följdfrågor började ofta 
med ”Hur upplevde du…?” 

Vid flera tillfällen under intervjun speglades svaren. Intervjupersonerna verkade uppskatta 
bekräftelsen av deras åsikter. I bästa fall kan intervjun vara givande för den intervjuade, 
eftersom hon kan vinna ny insikt om sin situation (Kvale 2009).  

Enbart kvinnliga pedagoger ställde upp i studien. Därför refererade jag till dem som ”hon”. 

Att intervjua elitpersoner kan kräva skicklighet i att parera, våga ifrågasätta och visa vem som 
styr samtalet. Kvale (2010) tillskriver elitpersoner stor vana i att bli intervjuade samt att ofta 
styra in samtalet på vissa spår. Enligt min uppfattning var förskolecheferna E och H exempel 
på elitpersoner som hade stor erfarenhet av att bli intervjuade om sina förskolors verksamhet.   

Etik 
Studien följde de etiska regler som krävs (Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig 
forskning 2008). Intervjupersonerna informerades om förutsättningarna för studien: 
informationskrav, krav om samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Jag presenterade mig och 
syftet med studien. Intervjun var frivillig att delta i och de intervjuade hade rätt att avbryta om 
de ville. Personuppgifter hanterades och förvarades så att obehöriga inte kunde ta del av dem. 
De uppgifter som samlades in om enskilda personer användes endast för forskningsändamål. 
(Etikregler 2008) En pedagog fick enligt önskan godkänna sina citat. Studien kan publiceras 
på internet. Författaren kan inte att tjäna ekonomiskt på en publicering av studien. 

Analysmetod  
I denna studie användes tematisk analys för att dra slutsatser utifrån insamlad empiri. Jag 
lyssnade på de inspelade pedagogintervjuerna och transkriberade dem. Därefter letade jag 
teman utifrån mina forskningsfrågor. Svedner anser att det ofta är lämpligt att disponera 
resultatavsnittet efter frågeställningar (2006). Studiens frågeställningar blev teman och 
underrubriker. Den insamlade empirin grupperades i fördelar och nackdelar till 
åldershomogen verksamhet samt i effekter på det sociala klimatet i barngruppen. Eftersom jag 
ansåg att frågan om åldersindelningens effekt på socialt klimat i barngrupp är extra intressant 
och mycket viktig, valde jag att lyfta fram den som ett eget tema. 

För att ge utrymme åt pedagogernas upplevelser och berättelser skrevs minst ett citat per 
intervjuperson in i uppsatsen. När citat från intervjuer ges förtydligas och konkretiseras 
innebörden i resultaten (Svedner). Resultaten jämfördes med litteraturen i studien. Resultatet 
beskrevs sakligt, objektivt och allsidigt. Om det stödde den egna uppfattningen eller inte var 
oväsentligt. ”I själva verket är det resultaten som inte stämmer med denna som är de mest 
värdefulla eftersom de stimulerar till reflektion och revidering av tidigare ståndpunkter”, 
framhåller Svedner (2010). 

Resultat 
	  

Resultatet presenteras i teman som svarar mot studiens forskningsfrågor. 
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Vilka är möjligheterna med att arbeta med åldershomogen verksamhet i 
förskolan, enligt pedagogerna? 
Sex av åtta pedagoger anser att en åldershomogen barngrupp gör det möjligt att anpassa 
innemiljön till barnens utvecklingsnivå. Det tillgängliga materialet passar de flesta barnen. 
Urval och placering av material underlättas. Säkerheten blir bättre på avdelningen eftersom 
saxar, pärlor, små lego m.m. inte behöver hållas undan för små barn. ”Material kan ligga 
framme och ingen river ner teckningar från väggen”, berättar pedagog F om sin 4-
årsavdelning. Pedagog A och C anser att innemiljön blir lugnare och tryggare eftersom den 
anpassade miljön frigör tid för personalen att hinna möta barnet mer. Förskolechef E berättar 
att när 3-4-årgruppen delades blev 3-årsgruppen mycket lugnare. En annan fördel hon lyfter 
fram är att inköp av material till avdelningarna kan lättare effektiviseras i åldershomogen 
verksamhet.  

Alla pedagoger anser att barnen blir mer sedda i åldershomogen grupp. ”Jag hinner se barnet 
mycket mer nu, de blir inte bara en i mängden”, säger pedagog C. 

Alla anser att det är pedagogiskt lättare att leda en åldershomogen grupp. Som skäl anges att 
det är lättare att göra urval av övningar och att genomföra samling, eftersom samtalen får 
bättre kvalitet när barnen klarar hålla fokus på ett ämne en längre stund. Pedagogerna lyfter 
också fram att regler kan bli tydligare och lättare att hålla när inga undantag behöver göras 
utifrån ålder. Pedagog C upplever en bättre kvalitet i leksituationen och berättar att hon inte 
längre behöver säga till äldre barn: ”Han förstör ditt fina bygge men han är ju så liten. Han 
förstår inte.” 

Pedagog F upplever att det blir lättare att leda när barnen är på samma språkliga nivå. Det 
underlättar när hon ska välja sagor, språkövningar och rekvisita. Det påverkar även hur hon 
berättar, säger hon.  

Pedagog G anser att det är en fördel för små barn att gå i åldershomogen grupp, eftersom där 
får de ta del av pedagogisk verksamhet. Hennes upplevelse är att i åldersblandad grupp får 
mellanbarnen och de äldsta barnen pedagogisk tid med vuxna medan de små barnen får mest 
omsorgstid.    

Pedagog B anser att det är lättare att ta sig ut och promenera när barnen är jämngamla.                                                                                                                    

Alla pedagoger anser att barn lär av varandra lika bra inom en åldershomogen verksamhet 
som i en åldersblandad. Det är lättare att lära sig av någon som ligger nära i nivå därför barn 
inspireras när de ser något de tror de kan klara av. Som exempel på lärosituationer ges 
påklädning i hallen, potträning och att lyssna på varandras tal. Pedagog B, D och E anser att 
barnen lättare lär av varandra. ”Det är lättare att använda den tredje pedagogen, barnet, i 
åldershomogen verksamhet”, säger pedagog B. 

Pedagog D känner till nackdelar med lärandesituationer mellan barnen i åldersblandad grupp. 
Hon berättar att ibland blir dialogen mellan barnen inte bra när det yngre barnet blir rädd för 
det äldre i en lärandesituation. Pedagog A, C och G framhåller att det är en bonus när barn lär 
sig av varandra, men det är alltid personalens ansvar att lära barn saker. 

Förskolechef E anser att det är en fördel att pedagogen kan ha ett riktat fokus på en nivå. ”Vi 
kan koncentrera personalresursen till att göra en verksamhet, som passar de allra flesta i 
gruppen”. 
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Förskolechef H tycker att det är en fördel att ha föräldramöten utifrån åldershomogen 
barngrupp, eftersom då kan intressanta frågor rörande en åldersgrupp diskuteras. Hon anser 
också att det är lättare att följa läroplanen om verksamheten är åldershomogen. 

Fem av åtta pedagoger anser att det är lättare att upptäcka om barn från åldershomogen grupp 
far illa i hemmiljön. Pedagog C berättar:” I och med att man ser barnet bättre i en 
åldersindelad grupp får man större utrymme per barn. De får plats att synas och höras på ett 
annat sätt och då tror jag man lättare ser om det är något barnet behöver stöd med.”             
Tre pedagoger vet inte om det är någon skillnad från åldersblandad verksamhet. 

Utmaningar och individualisering 
Alla pedagoger hävdar att det går bra att ge barnen utmaningar och individualisera i 
åldershomogen grupp. Som skäl anges mer tid att observera barnen, tid att aktivt stimulera 
dem, att förskolornas Reggio Emiliaprofil stöder individualisering och det anses lätt att bygga 
upp en avdelning med åldersanpassat, stimulerande material. Det anses också lätt att låna 
material mellan avdelningarna och lätt att hitta utmaningar när de utgår från ungefär en nivå. 

Förskolecheferna E och H anser att individualisering är t.o.m. lättare i åldershomogen grupp 
än i åldersblandad. 

Pedagog A säger att ge utmaningar i en småbarnsgrupp innebär också att eftersom ta bort 
material som är på för låg nivå för barnen, såsom pip mugg och enkla pussel. 

Syskon 
Alla pedagoger anser att barn i åldershomogen verksamhet mår bra av att inte ha sitt syskon 
på samma avdelning. Som argument anges att barn lär sig vara självständigare och blir friare. 
Han/ hon får lov att ”bara vara jag” (pedagog D). Det är personalens ansvar att förmedla 
trygghet till varje barn under dagen, inte syskonens ansvar, berättar de. Syskon hinner 
dessutom ses ute på lekgården dagligen. 

Pedagog G anser att: ”syskon ska få ha ett eget liv. Det kan vara bra att de går på samma 
förskola men inte på samma avdelning. Då blir det så att de jämför sig eller att någon tar på 
sig stort ansvar.” 

Pedagog A berättar att de föräldrar som var mest kritiska till omorganisationen, var de som 
ville placera båda sina barn på samma avdelning. Föräldrarnas argument var att syskonens 
trygghet främjas av att de går i samma grupp. Efter omorganisationen blev dessa föräldrar 
mycket nöjda, eftersom antalet konflikter mellan syskonen hemma hade minskat sedan de 
började på åldershomogen avdelning. 

Arbetstillfredsställelse  
Alla åtta pedagoger upplever att deras arbetstillfredsställelse har ökat sedan de började arbeta 
med åldershomogen verksamhet. Som skäl anges att arbetet är mer givande, de känner sig 
nöjda med den egna arbetsinsatsen, de slipper känna sig otillräckliga och de hinner se mer av 
barnens utveckling. Ett annat skäl är den 5-åriga relationen till barn och föräldrar. 

”När jag stänger dörren till förskolan vet jag att jag har hunnit prata med var och en av 
barnen”, säger pedagog C. Hon uppskattar också att hinna se vilket humör barnet är på när 
föräldrar lämnar på morgonen. 
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Pedagog A berättar att hon känner stor glädje att gå till arbetet eftersom ”systemet hjälper 
henne att få vara den hon vill vara”. Hon uppskattar de tydliga uppgifter som hon har nu. Om 
hon skulle tvingas lämna denna verksamhet skulle hon överväga att lämna yrket, trots att hon 
har sju år kvar till pension. 

Pedagog B upplever att detta arbetssätt är ”otroligt utvecklande för henne som pedagog” och 
att hon aldrig har hinner ha långtråkigt. Hon kallar åldershomogen verksamhet ”en lyx” och 
säger att hon inte kan tänka sig att gå tillbaka till åldersblandad verksamhet efter att ha sett 
fördelarna med åldershomogent. Hon poängterar sambandet mellan psykisk och fysisk hälsa 
och berättar att personalens sjukfrånvaro på förskola 1 sjönk med 70 % under det första året 
efter omorganisationen. 

Förskolechef H beskriver sin arbetstrivsel som större nu eftersom hon ”tror på modellen” och 
kan handleda sin personal lättare när varje avdelning är åldersanpassad. Hon anser också att 
det är roligare och utmanande att avdelningarna har projekt på en nivå, där de får sätta sig in i 
hur t ex en 3-åring tänker om projektet. 

Förskolechef E berättar att hennes arbetstillfredsställelse ökar när hennes personal trivs. Men 
omorganisation är en process och på småbarnsavdelningarna har det varit ett högt tempo i 
början av terminen. Många inskolningar samtidigt kräver förstärkning på personalsidan. 

Vilka är svårigheterna med åldershomogen verksamhet, enligt 
pedagogerna? 
Ingen av de intervjuade kan nämna någon pedagogisk nackdel med åldershomogen 
verksamhet. Sex av åtta upplever inga sociala nackdelar. Pedagog H anser att: ”det kan vara 
bra att känna både yngre och äldre barn än sig själv. De yngre kan se upp till någon äldre och 
vissa äldre barn gillar att ha rollen som den som hjälper de yngre.”                                         
Pedagog E påpekar att barn med långsam eller extra snabb utvecklingstakt kan sakna lek med 
något barn på sin nivå. 

Pedagog A-D upplever en emotionell nackdel med modellen. Det är mycket sorgligt att lämna 
en barngrupp efter 5 år, förklarar de. 

Den största nackdelen med åldershomogen verksamhet ligger på det ekonomiska planet, säger 
förskolecheferna E och H. På förskola 1, som är renodlat åldershomogen, är det kö till 
småbarnsavdelningen medan de äldre barngrupperna inte är fulltaliga. Denna obalans är 
resurskrävande och är svår att reglera med personalstyrkan, berättar förskolechef E. En åtgärd 
är att ta in några extra barn på småbarnsavdelningen (för att ha en marginal inför senare 
bortfall). Men även om personalstyrkan förstärks fungerar det inte tillfredsställande eftersom 
lokalerna blir då för trånga när gruppen är för stor. 

För att kunna erbjuda fler platser för de yngsta upprättas en tillfällig småbarnsavdelning varje 
vårtermin i närområdet. 

”Det här kan bli en knäckfråga, säger förskolechef E. ”Den åldershomogena modellen kan 
komma att bli mer och mer ifrågasatt. I Stockholm hamnade en förskola i domstol, där de 
beordrades göra om hela sin organisation för att kunna ge plats åt köande barn”. En utmaning 
som hon arbetar med nu är att stödja personalen på 1-2-årsavdelningen, som upplever att 
omorganisationen har varit svår. De saknar blandningen med 3-åringar i sin grupp. Tempot 
blir högre när 4 3-åringar i gruppen byttes ut mot 4 1-2-åringar. Förskolechef E anser att 3-
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åringarna är vinnarna på denna omorganisation, eftersom de får utmaningar på sin nivå i den 
nya 3-årsgruppen. 

På förskola 3 har förskolechef H en rörligare organisation för att komma tillrätta med 
problemet med tomma platser. Åldersspannet på avdelningarna är 1,5 år. En utmaning nu är 
syskonförturen, som kräver att när ett syskon får plats måste ett annat barn byta avdelning. 
Den rotationen är inte populär, berättar förskolechef H. 

Hur påverkar åldersindelningen det sociala klimatet i barngruppen, enligt 
pedagogerna? 
Sju av åtta pedagoger hävdar att det sociala klimatet påverkas positivt av att barngruppen är 
åldershomogen. De anser att lekarna i barngruppen blir bättre eftersom det är lättare att lära av 
varandra, visa varandra och förstå regler. Pedagogerna C och D har märkt att barnen är socialt 
flexiblare: de leker mer i större grupp och varierar konstellationer mer.                               
”Det är färre konflikter i en åldershomogen barngrupp p.g.a. att vi hinner vara med mer”, 
säger pedagog A.  

Pedagog F anser att barnens personligheter är mer avgörande för det sociala klimatet än vad 
åldern är. ”För personalen kan det dock vara lättare att hinna med de stökigare barnen i en 
åldershomogen grupp och anpassa åtgärder till det”, berättar hon. Hon har också märkt att 
barn i 4-årsgruppen uppskattar att leka utan att bli störda av yngre barn. 

Förskolechef H anser att barns sociala behov blir tydliga i åldershomogen grupp. Det kan vara 
intensivt på 1-årsavdelningen varje höst, när hela gruppen har bytts ut. Med enbart 5-åringar i 
en grupp kan det sociala klimatet vara hårt och ”då får man hålla tillbaka på delaktighet och 
inflytande och istället prata värdegrund med 5-åringarna”, säger hon. 

Alla pedagoger tycker att det går bra att se barnet för den han/ hon är istället för att ha vissa 
förväntningar utifrån ålder. Förskolechef H påminner om att barn omformas i olika miljöer 
och olika sällskap. ”Barn är ju inte, barn blir i olika sammanhang”, säger hon. 

Rivalitet  
Fyra av åtta pedagoger anser att rivalitet finns i alla barngrupper och det finns varken mer 
eller mindre rivalitet när barnen är jämngamla. Pedagog A och G anser att det finns mer 
rivalitet i vissa åldrar i åldershomogen grupp. Pedagog A berättar att rivaliteten är mycket 
tydlig i 2-årsgruppen, då många barn säger ”min” om lekmaterialet. Det året får de arbeta 
extra mycket med att öva turtagning.                                                                                                                 
Pedagog B och E anser att rivaliteten är mindre i åldershomogen grupp p.g.a. att det finns tid 
att vara närvarande vuxna.      

Träning av hänsyn inför olikheter   
Ingen av pedagogerna anser att träning av hänsyn inför barnens olikheter försämras av att 
barnen är i samma ålder. De beskriver träningen som ständigt pågående. Pedagog D hävdar att 
det finns tydliga olikheter mellan barn även inom ett års spann. Pedagog F anser att 
personalens förhållningssätt angående hänsynsträning är av större vikt än barnens ålder. 
Förskolechef E anser att social träning om olikheter snarare blir bättre i åldershomogen grupp 
än i åldersblandad, eftersom olikheter i denna grupp kan förklaras av andra faktorer än ålder. 
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Personalbyten 
Pedagogerna berättar att det inte behöver bli fler personalbyten p.g.a. åldershomogen 
verksamhet. På förskola 1 följer tre pedagoger barngruppen under 5 år. Pedagog A – E 
upplever det positivt att etablera en långsiktig relation med barn och föräldrar. Modellen 
kräver dock att alla pedagoger vill arbeta med alla åldrar. Vid omorganisationen till denna 
modell för 10 år sedan valde några förskollärare att byta arbetsplats, eftersom de tyckte att det 
var fysiskt ansträngande att arbeta med de yngsta barnen i förskolan.                                                                                                                  
De intervjuade pedagogerna på förskola 1 beskriver också hur viktigt samarbetet blir inom 
arbetslaget blir när de följs åt under många år. Efter fem år i samma arbetslag börjar de om 
med en ny kull 1-åringar. 
                                                                                                                             
Förskola 2 arbetar efter en annan modell, där en personal följer med till nästa avdelning. 
Pedagog F tycker att det är en bra rutin, eftersom den ger både trygghet med en välkänd 
pedagog och variation när barnen får lära känna någon ny personal. ”Vi är bra på olika saker 
och barn får lära sig olika saker av olika vuxna”, säger hon. 
På förskola 3 stannar en pedagog på avdelningen, en följer med till nästa och den tredje gör 
olika från år till år, beroende på andra faktorer. Pedagog G anser att det bästa är när hon får ha 
en lång relation till barngruppen, men p.g.a. organisationsformen går det inte att garantera att 
hon får följa med till nästa avdelning. 
 

Analys 
	  

Analysen är indelad i fördelar och nackdelar samt socialt klimat. 

Fördelar 
De flesta pedagoger i studien anser att det är en stor fördel att lärandemiljön går att anpassa 
till en åldersgrupp och den nivå de befinner sig på. Det underlättar t ex urval och placering av 
material. Alla pedagoger tycker att det går bra att individualisera och ge barnen utmaningar på 
sin nivå. LpFö-98 (Skolverket 2010) framhåller att barn ska erbjudas nya utmaningar i 
förskoleverksamheten.  

Två pedagoger anser att innemiljön blir lugnare när barnen är lika gamla. Många pedagoger i 
Sundells studie (1995) upplever också att det är svårt att upprätthålla arbetsro i åldersblandad 
grupp. 

Alla pedagoger hävdar att barnen hinner bli mer sedda i åldershomogen grupp. Fem av åtta 
pedagoger anser att eftersom de hinner se barnet mer, skulle de lättare upptäcka om barnen far 
illa hemma. LpFö-98 (Skolverket 2010) påtalar vikten av att alla barn i förskolan blir sedda. 

Flera pedagoger anser att det är pedagogiskt lättare att leda när hela gruppen är på en liknande 
intellektuell och språklig nivå. Den pedagogiska kvaliteten på aktiviteter höjs när regler lättare 
kan hållas, undantag inte behöver göras och längre samtal kan hållas. Detta resultat 
sammanfaller med Lagrells studie (1991), där hon hävdar att det var lättare att hålla en ”röd 
tråd” pedagogiskt i åldershomogen grupp, vilket pedagogerna upplevde stimulerade deras 
yrkesutveckling. Kärrby (1990) är av samma åsikt. Hon skriver att en stor åldersspridning 
inom barngruppen gör att den pedagogiska strukturen blev lösare, något hon anser att de äldre 
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förskolebarnen förlorar på.                                                                                                               
De äldre förskolebarnen i åldershomogen grupp uppskattar att slippa bli avbrutna och störda 
av yngre barn, enligt Sundell (1995). 

En pedagog anser att de minsta barnen får tillräckligt med pedagogisk tid i åldershomogen 
grupp, till skillnad mot i åldersblandad grupp där hon anser att de får mest omsorg. Även 
Sundell beskriver att pedagoger på åldersblandade småbarnsavdelningar anser att de yngsta 
barnens omsorg får prioriteras tidsmässigt. Markström uppmärksammar denna avvägning 
mellan omsorg och pedagogiska uppgifter i verksamheten (2005). Den benämns som ”edu-
care”. 

Enligt förskola 1 rapporterar flera föräldrar om färre syskonkonflikter hemma sedan 
omorganisationen till åldershomogena avdelningar genomfördes. Alla pedagoger hävdar att 
syskon mår bra av att gå på skilda avdelningar. Som skäl anges att barnen blir självständigare 
och friare, slipper jämföra sig eller ta ansvar för varandra. Att ge trygghet är pedagogens 
ansvar, inte syskonets.                                                                                                           
LpFö-98 föreskriver att barn i förskolan ska möta personal som ser varje barns behov. 

Alla pedagoger i studien upplever en högre arbetstillfredsställelse i åldershomogen 
verksamhet. Som skäl anges t ex mer tid att se barnen, mindre stress, anpassad miljö, 
långvarig relation till barn och föräldrar samt att arbetet är utvecklande för yrkesrollen. 
Sundell (1995) beskriver också personalens arbetstillfredsställelse som högre på 
åldershomogena avdelningar i hans studie. Graden av planerad, pedagogisk verksamhet 
påverkar arbetstillfredsställelsen. 

Lagrell (1991) skriver att revirtänkandet kring avdelningar kan minska och vi-känslan i 
personalen öka i åldershomogen verksamhet, när pedagogens ansvar flyttas från att sköta en 
avdelning till att följa en barngrupp i flera år. Ingen av intervjupersonerna i min studie nämner 
detta. 

Nackdelar 
De största nackdelarna med åldershomogen förskoleverksamhet anser pedagogerna är 
ekonomiska. I renodlade åldershomogena barngrupper är det ofta kö för små barn och lediga 
platser för äldre barn. Denna obalans är svår att reglera med färre/extra personal.                                                              
Sundell (1995) lyfter också fram ekonomin som en viktig faktor vid organisation av 
förskolan. Han skriver att åldersblandad verksamhet är vanlig i Sverige, trots brist på 
vetenskapligt underlag. Detta tror han kan ha ekonomiska orsaker, såsom att rektorer vill fylla 
förskoleplatser. 

En av de intervjuade pedagogerna anser också att det kan vara en nackdel att barn missar att 
leka med barn utanför sin åldersgrupp. När det gäller äldre förskolebarn stämmer detta med 
Kärrbys slutsats (1990). Hon påstår i sin studie att äldre förskolebarn gynnas socialt av 
åldersblandad grupp. Deras sociala lek ökar och variationen av aktiviteter blir större, även om 
leken blir mindre målinriktad. 30-40 % av kontakten sker med barn utanför deras egen ålder. 
Sundell (1995) däremot hävdar att en åldersblandad grupp kan gynna yngre barn, eftersom de 
kan få tillgång till de äldre barnens aktiviteter och material. 

Sundell påpekar att en risk med åldershomogen grupp är att avvikelser i barns utveckling 
förblir osynliga eftersom pedagoger kan missa att ställa krav på barnet. De pedagoger jag har 
intervjuat tror inte att de skulle slappna av så mycket i sin roll, för att gruppen är 
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åldershomogen, så att de skulle missa det. Vinterek (2001) skriver att det kan upplevas som en 
lättnad för svagpresterande barn att gå i åldersblandad skolform. Deras självkänsla kan stärkas 
av att inte samma barn behöver vara långsammast i gruppen varje år. 

En annan nackdel med åldershomogen förskola som framkommer i mina intervjuer är t ex att 
det blir ett högt tempo för personalen i åldershomogena småbarnsgrupper, när 3-åringar inte 
ingår i gruppen.   

Socialt klimat 
De flesta pedagoger i studien upplever att åldershomogen verksamhet har en positiv effekt på 
det sociala klimatet i barngruppen. Lekarna får bättre kvalitet när barnen är lika gamla. 
Barnen är på ungefär samma mognadsnivå vilket märks när det gäller att förstå regler och 
förevisa varandra. Lekkonstellationerna varierar mer och lek i större grupp är vanligare, säger 
några av pedagogerna. Även Sundell presenterar (1995) en ökad kvalitet i leken när 
åldersspridningen mellan kamrater är liten. Det visar sig genom mer social och målinriktad 
lek, vilket främjar barnets personlighetsutveckling. NYBO-projektet 1993 och BÅS-projektet 
1994 visar att barn roas av umgänge med kamrater nära i ålder, helst inom 6 månader från 
deras egen ålder. Löfdahl (2013) framhåller leken som den synligaste aktiviteten i barnens 
kamratkultur. Ålder och kön nämns som maktfaktorer. Pedagoger behöver ha insyn i barnens 
förhandlingar om positioner och innehåll i leken.                                                                                                                       
En pedagog i min studie anser att sociala behov blir tydligare på åldersindelade avdelningar, 
vilket underlättar planeringen. De flesta pedagoger upplever att rivaliteten mellan barnen inte 
har ökat p.g.a. åldersindelningen. Enligt Vinterek (2001) kan inträdet i en åldersblandad 
barngrupp upplevas som svårt eftersom det sker på de äldre barnens premisser. 

Alla pedagoger hävdar att de ständigt aktualiserar hänsynsträning inför barns olikheter, även i 
åldersindelad grupp. En pedagog anser att träningen t.o.m. blir bättre i denna grupp. En annan 
pedagog anser att pedagogens förhållningssätt är det avgörande och inte vilken ålder barnet 
har, när det gäller hänsynsträning. Markström (2005) poängterar att förskolans sociala mål är 
att uppfostra barn till att acceptera alla barn som de är och låta dem delta i leken. De fostras 
till att kunna leka själv och med andra. Enligt Löfdahl kan agens i kamratkulturer antingen 
åstadkomma stabilitet eller förändring i en grupp. (2013) 

Alla pedagoger i studien upplever att de hinner se barnet och dess behov mer i åldershomogen 
verksamhet. Tid ger tillfällen till uppmärksamhet och deltagande.                                
Vygotskij (Strandberg 2006) och Pape (2001) framhåller vikten av vuxennärvaro när barn ska 
utveckla sin sociala kompetens. Vygotskij menar att vuxna är viktiga förebilder eftersom barn 
imiterar vuxna. Barn behöver stöd i sin sociala utveckling t ex för att lära sig uppmärksamhet 
i lek, något som inte är medfött. Pedagoger ska anordna många samspelssituationer och 
barnets språkliga utveckling kommer att främjas i takt med den sociala utvecklingen. Löfdahl 
poängterar också värdet av närvarande vuxna, som tar sitt ansvar som förebilder inom social 
kompetens (2013). Markström framhåller att en mycket viktig uppgift för personalen är att få 
barn att känna sig trygga, sedda och bekräftade som de individer de är. Förskolebarn påverkas 
av andra och påverkar andra. Detta kräver insyn från pedagogerna (Markström 2005). 

Pape (2001) anser att barn behöver motiveras till att skaffa social kompetens. Vuxna behöver 
stötta ”osynliga” barn. Den sociala målsättningen för ett förskolebarn är att lära sig 
upprätthålla vänskapsrelationer. Pape anser också att barnets sociala kompetens är grunden 
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för att utveckla kompetenser på andra områden. Löfdahl (2013) hävdar att pedagoger bör se 
barnets utveckling som en del i kollektivet, såväl som dess individuella utveckling.  

Diskussion 
 

Arbetet i förskolan innehåller många utmaningar. Många pedagoger har höga ambitioner med 
verksamheten och det kan upplevas svårt att hinna med alla barns nivåer. Därför väljer de en 
medelväg d.v.s. en pedagogisk nivå som passar en majoritet av barn. Pedagoger förhåller sig 
olika till denna kompromiss. Den åldershomogena verksamhetens pedagoger lyfter fram 
glädjen och tillfredsställelsen med att slippa denna kompromiss och istället leda barngruppen 
på en nivå som passar de i stort sett alla barn. 

Studien har varit mycket intressant och lärorik att genomföra eftersom det i litteraturen och i 
intervjuerna har framkommit, för mig, oväntade aspekter på ämnet. Det förvånar mig att 
åldersindelning kan få så stora effekter på så många områden, enligt pedagogerna. Jag 
reagerar särskilt på resultatet när det gäller personalens arbetstillfredsställelse och den 
minskade sjukfrånvaron (som beskrevs på förskola 1). Att en pedagog skulle överväga att 
lämna yrket om hon inte fick fortsätta att arbeta med åldershomogen verksamhet anser jag är 
ett tydligt exempel på arbetstillfredsställelse. Sundell (1995) påtalar också att graden av 
pedagogisk, planerad verksamhet påverkar pedagogers arbetstillfredsställelse. Jag tror att 
trivsel och arbetsglädje är nära förknippat med att få vara pedagogiskt aktiv under sin 
arbetstid. Men jag har också upptäckt att omsorg om barn kan kombineras med pedagogik på 
ett roligt sätt på småbarnsavdelningar. Det handlar bl.a. om att se hallen, matsalen och 
badrummet som lärandemiljöer. ”Edu-care” är ett tydligt uttryck för detta. Samtidigt som barn 
ska förberedas för skolan ska de få omsorg och bara vara barn (Markström 2005). Jag minns 
när en förälder till en 3-åring beklagade sig över att vi arbetade efter en läroplan. ”Kan inte 
barnen få leka och bara vara barn?” sa han.                                                                                 

Min erfarenhet från arbetslivet är att förskolebarn mycket väl känner av personalens stress och 
att det kan få negativa konsekvenser på många områden. Således borde en avsaknad av stress 
också märkas i barngruppen och verksamheten. Vygotskij (Strandberg 2006) och Pape (2001) 
hävdade att den viktiga sociala träningen kräver vuxennärvaro bl.a. därför att barns förmåga 
till uppmärksamhet behöver övas.                                                                                                                                         
Det är intressant och mycket bra att barnens lekar i åldershomogen grupp sker oftare i större 
grupp och med en större flexibilitet i gruppkonstellationen, säger flera pedagoger i min studie. 
Det är precis vad jag strävar efter i arbetet med mina barngrupper. Det är ett tecken på 
trygghet i gruppen. Pedagoger i min studie framhäver de goda effekterna av att hinna se 
barnet i åldershomogen verksamhet. Jag anser att alternativet, att inte hinna se barnen 
ordentligt i verksamheten, är mycket riskabelt. Då kan deras kamratkulturer få utvecklas åt ett 
negativt håll och på sikt mobbing utvecklas. Det var skrämmande att läsa om hur små barn 
ägnar sig åt uteslutande inom leken (Löfdahl 2013). Jag anser också att för att implantera 
värdegrunden i verksamheten krävs tid för vuxna att ha insyn och vilja att ha en iakttagande 
blick. Min erfarenhet är att närhet, engagemang och tidig vägledning i sociala situationer får 
stor effekt på kamratkulturen i en barngrupp. Som pedagoger bör vi också uppmärksamma 
barnens kroppsspråk mot varandra. Även små barn kan ge tydliga signaler till varandra genom 
mimik, röstläge och gester. Att avfärda infekterad lek med att det är bara på skoj anser jag är 
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oprofessionellt och oengagerat. Om ekonomin hindrar högre personaltäthet i förskolan, bör 
verkligen omorganisation till åldershomogen verksamhet övervägas, är min uppfattning. Det 
finns ingen viktigare uppgift än att hinna se barnen och ge dem sociala kompetens. 

Vilka barn är vinnare i den åldershomogena verksamheten och därmed förlorare i den 
åldersblandade? Gruppen 3-åringar diskuteras av några pedagoger. En förskolechef i min 
studie berättar att 3-åringar som flyttas från 1-3-årsgrupp till 3-årsgrupp kan uppleva det 
mycket stimulerande och hon anser de är vinnare vid denna omorganisation. En pedagog 
uttrycker glädjen att nu slippa den tidigare stressen i åldersblandad grupp, när hon hann ge 
yngre barn enbart omsorg och inte så mycket pedagogisk verksamhet. Det stämmer med 
Sundells (1995) resultat att de yngsta barnens omsorg får högsta prioritet på 
småbarnsavdelningar. Med den informationen om 3-åringar, som framkom under några 
intervjuer, hade jag velat fråga alla pedagoger om synen på 3-åringar i åldershomogen 
verksamhet. Vinterek (2001) tar upp det socialt, känsliga inträdet i åldersblandad grupp. Hon 
hävdar att yngre barn känner att inträdet sker på de äldre barnens premisser. Jag känner igen 
detta från förskolans 3-5-årsgrupper, där vissa 3-åringar har varit vilsna och avvaktande, 
framför allt inför 5-åringarnas ljudnivå, styrka och snabba humörskiftningar. Jag anser att 
detta inte är ett lika stort problem i åldershomogen grupp. 

Min erfarenhet från åldersblandade förskolegrupper är att 3-åringar mår bättre i 1-3-årsgrupp 
än i 3-5-årsgrupp, eftersom 4- och 5-åringar kan kräva mycket fysiskt, närvarande vuxna, som 
t ex behöver sätta tydliga gränser. Jag känner till konsekvenserna av att personal stressar och 
vissa barn inte får sina behov tillgodosedda. Därför anser jag att åldersblandad verksamhet 
kan vara mer resurskrävande än åldershomogen. Det överensstämmer med 
intervjupersonernas upplevelse att hinna se barnen bättre i åldershomogen grupp.      

Enligt Vinterek (2001) kan det, för svagpresterande barn i skolmiljö, upplevas som en lättnad 
att få gå i en åldersblandad grupp. En fördel är att verksamhetsformen ger möjlighet att 
invänta barns mognad och barn med långsam utvecklingstakt behöver inte känna sig 
utpekade. Jag känner igen det från min tid som lärare i grundskolan, där jag har undervisat i 
åldersblandad klass i fem år. De äldre barnen med långsam utvecklingstakt mådde bra av 
åldersblandningen. Deras självförtroende var gott och trivseln var stor. De jämförde sig inte 
med de yngsta, högpresterande barnen utan med de yngsta, svagpresterande. Ibland fick de 
hjälpa de yngre barnen och då var de mycket stolta. Min upplevelse var att de barnen inte 
märkte när de yngre, högpresterande ”gick om dem” t.ex. i läsinlärning. Det kan ha berott på 
att det var en stor klass och att alla barn var på olika nivåer. 

Lagrell uppmärksammar att vi-känslan bland personalen ökar och revirtänkandet minskar på 
åldershomogena förskolor (1995). Det sker när fokus skiftas från att sköta en avdelning till att 
följa en barngrupp. Det är eftersträvansvärt anser jag. Min erfarenhet hittills inom förskolan är 
tyvärr att det är en dålig stämning och en dålig öppenhet mellan personalen på många 
förskolor.                                                                                                                   

Under studiens gång kommer jag på fler frågor som jag vill ställa till intervjupersonerna. T ex 
när en förskolechef hävdar att det mer eller mindre krävs åldershomogen verksamhet för att 
kunna följa läroplanen, vill jag be henne utveckla det uttalandet ytterligare. Min tolkning är 
att arbetet med åldersblandad verksamhet kan innehålla svårigheter att följa läroplanen, vilket 
vore allvarligt med tanke på att de flesta förskolor i Sverige är åldersblandade.  
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Det är en utmaning för mig att förhålla mig neutral och inte visa mina åsikter om ett ämne 
som engagerar mig mycket som pedagog, samt som förälder till ett barn i förskoleåldern. Min 
strävan är att tolka intervjuerna objektivt och låta pedagogernas upplevelser framträda. 

I studien deltar många pedagoger som är positiva till åldershomogen förskoleverksamhet. Det 
vore också spännande att se resultatet från intervjuer med fler pedagoger som är både positivt 
och negativt inställda till ålderhomogen förskola. Det vore särskilt intressant att ta del av fler 
åsikter från personal i förskola 2, där omorganisationen är ny från hösten 2013. Min studie 
genomfördes ur pedagogperspektiv. Frågan om hur ålderhomogen inriktning påverkar det 
sociala klimatet i barngruppen vore givande att följa upp med observationer eller 
barnintervjuer.  

Denna studie visar att pedagogerna upplever att det finns många pedagogiska och sociala 
fördelar med åldershomogen förskoleverksamhet. Ålderssammansättningen underlättar för 
dem att hinna se barnen, vilket får en positiv effekt på många områden. De nackdelar som 
nämns är framför allt ekonomiska p.g.a. att äldre barngrupper kan stå med lediga platser 
medan det kan behövas fler platser i småbarnsgrupper. En åldershomogen förskola visar att 
detta problem kan lösas genom att öka åldersspridningen till från 1 år till 1,5 år på 
avdelningarna. 
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Bilaga 

Intervjufrågor till kvalitativ intervju 
1. Hur länge har du arbetat inom förskola? 
2. Vilken åldersgrupp arbetar du med nu? 
3. Vilka möjligheter anser du att en åldershomogen verksamhet har? 
4. Vilka är svårigheterna med åldershomogen verksamhet? 
5. Hur påverkas det sociala klimatet i barngruppen av att barnen i gruppen är lika gamla? 
6. Vilka samband finns det mellan din arbetstillfredsställelse och åldershomogen 

barngrupp? 
7. Den åldershomogena verksamheten kräver troligen täta personalbyten för barnen. Vad 

anser du om det? 
	  
 
Fler frågor, om de inte besvaras i fråga 2-7: 
 
Här följer några åsikter från litteraturen om åldershomogena och åldersblandade 
grupper. Vill du kommentera dessa och berätta hur ni arbetar med berörda områden? 
 

• Det är lättare att upptäcka om barn far illa, när pedagogen arbetar i åldershomogen 
grupp. 

• Det är överskattat att barn lär av varandra. 
• Barnen kan känna trygghet av att ha syskon i samma förskolegrupp. 
• För ensambarn kan åldersblandad grupp vara givande. 
• En grupp med olika behov kan stärka den sociala träningen. I åldersblandad grupp 

övas hänsyn inför varandras olikheter, självständighet och ansvar. 
• Konkurrens och rivalitet är mindre vanligt i åldersblandade grupper. 
• Barn får stimulans och utmaningar, i nästa utvecklingszon, lättare i en åldersblandad 

grupp. 

 


