
 

 
Åldershomogena och 
åldersblandade barngrupper  

Nackdelar och fördelar samt gruppsammansättningens 
betydelse för förskolebarn 

 

Nina Aslani & Emma Gleisner Själin 
 
 
 
 
 
 
 
Nina Aslani & Emma Gleisner Själin 
Ht 2015 
Examensarbete, 15 hp 
Examensarbete i förskollärarprogrammet 15hp 



	   2	  

Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka vad verksamma pedagoger har för åsikter då det gäller 
åldershomogena och åldersblandade barngrupper och hur gruppsammansättningen påverkar 
förskolebarn. Detta sker genom kvalitativa intervjuer med åtta pedagoger på fyra olika förskolor. 
För att få en stor spridning i uppfattningar har pedagoger med varierade erfarenheter intervjuats. 
Studien visar att miljöns utförande ser olika ut beroende på vilken gruppering som används på 
förskolorna. Den visar också att pedagogisk planering och arbetet mot läroplanens mål är något 
som fungerar på ett enklare sätt i åldershomogena barngrupper. Studien visar slutligen att barn 
inte alltid får tillgång till äldre förebilder i åldershomogena barngrupper. 
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1. Inledning 
 
I Sveriges förskolor kan en trend ses då det gäller åldersindelningen av barngrupperna. 
Åldershomogena barngrupper blir allt vanligare och finns på allt fler förskolor runt om i landet. 
Åldersindelningarna har länge varierat genom historien, men varför råder det nu en stark trend 
mot åldershomogena barngrupper? Enligt Ekström (2007) kan anledningen till den ökade trenden 
vara det ökade antalet små barn i förskolan. Ett ökat antal små barn i barngrupperna kan leda till 
svårigheter. Att inte kunna dela upp barngrupperna för aktiviteter utanför förskolan får som följd 
att verksamheten riskerar att bli isolerad från samhället.  
 
Vi har båda två arbetat på förskolor med både åldershomogena och åldersblandade barngrupper. 
Alla barn skiljer sig från varandra och vi tänker oss att barn i olika åldrar har olika behov som 
behöver tillgodoses. Varje barn måste mötas på sin utvecklingsnivå och denna vetskap föder krav på 
olika pedagogik för olika åldrar (Lagrell 1999, s. 7). Vi upplever att det råder olika meningar bland 
verksamma pedagoger om vilken konstellation som är att föredra, vilka fördelar och nackdelar 
det finns med åldershomogena och åldersblandade indelningar samt hur dessa påverkar barnen, 
deras behov och intressen. Dessa anledningar är kanske inte alltid så tydliga för allmänheten. 
Enligt Sundell (1995) ökade åldersspridningen i Sveriges förskolor i slutet av 1970-talet. Den 
tidens omorganisation till åldersblandade barngrupper tycks i första hand ha inspirerats av 
pedagogiska motiv. Som nämnts ovan råder det en trend mot åldershomogena åldersindelningar i 
förskolorna vilket kan ses då många förskolor idag ändrar sin gruppkonstellation från 
åldersblandat till åldershomogent. Vilka är anledningarna till att förskolor byter gruppindelning? 
Vilka är de pedagogiska motiven idag och vad anser verksamma pedagoger om de olika 
gruppindelningarna? Vi är intresserade av att undersöka hur dagens pedagoger ser på 
åldershomogena och åldersblandade barngrupper, vilka nackdelar och fördelar de ser med 
respektive gruppindelning samt hur de anser att barngruppens ålderssammansättning påverkar 
barnen i verksamheten.  
 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med denna studie är att undersöka vilka fördelar och nackdelar det finns med 
åldershomogena och åldersblandade barngrupper och hur dessa påverkar barn i förskolan. 
Studien avgränsas till att behandla verksamma pedagogers erfarenheter och uppfattningar kring 
detta. För att uppnå studiens syfte har vi valt följande frågeställningar: 
 
• Vilka föreställningar har pedagoger kring åldershomogena och åldersblandade barngrupper? 
 
• Vilken betydelse har ålderssammansättningen för förskolebarn? 
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1.2 Begreppsdefinitioner 
 

- Åldershomogen barngrupp/åldersindelad barngrupp - en gruppindelning som består av 
barn i en specifik ålder 

- Åldersblandad barngrupp - en gruppindelning som består av barn i blandade åldrar, oftast 
1-5 år 
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2. Bakgrund 
 
I detta kapitel beskrivs hur den historiska bakgrunden sett ut angående åldershomogena och 
åldersblandade barngrupper i förskolan. Förskolans styrdokument och vad i detta dokument som 
är relevant för studien beskrivs också. Slutligen presenteras tidigare forskning som är uppdelad i 
svensk och internationell forskning. 
 
Enligt Sundell (1994, 1995) har det sett olika ut genom tiderna då det gäller hur svenska förskolor 
delat in sina barngrupper. Svensk förskoleverksamhet från 1800- till 1920-talet kallades för 
barnkrubbor, dessa bestod av barn som var mellan ett till sju år. Under 1920-talet fick Charlotte 
Bühlers och Arnold Gesells teorier mer inflytande vilket ledde till att det blev vanligare med 
åldershomogena gruppindelningar i svenska förskolor. Dessa åldershomogena gruppindelningar 
bestod av spädbarn som var upp till ett och ett halvt år gamla, koltbarn som var ett och ett halvt 
till tre år gamla, mellanbarn som var i åldrarna tre till fem samt stora barn som var fem till 
sjuåringar. Anledningen till att dessa indelningar blev vanligare var att alla barns 
utvecklingsbehov skulle uppmärksammas. De åldershomogena indelningarna var ledande tills 
barnstugeutredningen (SOU 1972:26 och 27) lyfte fram sina rekommendationer 1972. 
Utredningen innebar två typer av barngrupper, vilka bestod av en småbarnsgrupp upp till tre år 
och en syskongrupp bestående av barn mellan tre och sju år. Motivet var att barn utvecklas olika 
och i olika takt. Det trycktes även på att barn lär och utvecklas i samspel med äldre barn. 
Eftersom många barn växte upp utan syskon, försvann det naturliga sättet att lära sig. Därför 
ansågs det att om barnen skulle få stanna i åldersblandade barngrupper, skulle deras sociala, 
emotionella och intellektuella utveckling stödjas (A.a). Sundell (1995) tar vidare upp att det efter 
nio år kom en familjestödsutredning (SOU 1981:25) som föreslog en ökning av åldersspridningen 
i barngrupperna. Anledningen till detta var att det fanns vissa svårigheter med att ha grupper med 
enbart barn under tre år. Svårigheterna som sågs var att då alla barn var jämngamla, behövde 
varje barn mycket hjälp med omsorg och vardagssituationer. De små barnen deltog också i många 
konflikter som de var oförmögna att lösa själva då de inte hade förmågan att uttrycka sina känslor 
med hjälp av språket. Detta ställde stora krav på pedagogerna som aktivt behövde ingripa. 
Utredningen rekommenderade därför en åldersblandad grupp och denna indelning kom senare att 
kallas utvidgad syskongrupp, och i denna grupp blandades barn oberoende av ålder. En stor 
åldersspridning ansågs också gynna verksamhetens pedagoger. Han förklarar vidare att den 
utvidgade syskongruppen skulle bidra till att förskollärararbetet skulle bli mer stimulerande och 
omväxlande. Genom att föra ihop alla barn i en och samma grupp skulle föreställningen om att 
småbarnsavdelningar kräver mindre kvalificerad pedagogik brytas och därmed öka statusen hos 
de pedagoger som arbetade med yngre barn. Sundell konstaterar slutligen att åldershomogena 
barngrupper blivit alltmer vanliga och han spekulerar i att om detta fortsätter, kommer kanske 
åldersblandade barngrupper enbart finnas i små förskolor på landsbygden. Anledningen till detta 
är svårigheten att skapa fler åldershomogena barngrupper med de barn som finns tillgängliga 
(A.a). 
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2.1 Förskolans läroplan  
 
Ingenstans i förskolans läroplan nämns barngruppens indelning, hur det kan se ut och hur 
verksamheten ska tänka angående detta. Dock står det skrivet att barn i förskolan skall erbjudas 
en bra lärandemiljö som är anpassad efter barnens olika behov och intressen. Förskolans 
styrdokument ses som riktlinjer som varje förskola tolkar och följer på det sätt de tycker är 
lämpligt för just deras förskola. Här nedan redogörs för olika delar i förskolans styrdokument 
som kan kopplas till åldersindelning i förskolan och vilken påverkan ålderssammansättningen har 
på barnen. Enligt läroplanen ska förskolans verksamhet anpassas efter alla barn som vistas där, 
barnen ska även erbjudas en miljö och dagsrytm som är anpassade efter barnens ålder och 
vistelsetid. Alla barn har rätt att känna sig trygga, känna glädje och berikas av att vistas i 
förskolan, barnen ska få en god grund för ett livslångt lärande. En viktig del i lärande och 
utveckling är barngruppen. Ur en pedagogs perspektiv ses vikten av att förskolans miljö och 
rutiner är genomtänkta så att det blir så bra lärandemiljö som möjligt för varje enskilt barn. Detta 
innebär att barnen får möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vikten av att planera en 
balanserad rolig och trygg verksamhet som ger alla barn utmaningar ses också som en viktig del 
av pedagogens arbete. Här måste pedagogen ha hela barngruppen i åtanke. Pedagogen kan fråga 
sig vilken ålder barnen har samt vilka intressen och behov de ger uttryck för (jfr. Skolverket, 
2010) . 
 
 
2.2 Tidigare forskning 
I denna del delas forskningen upp i svensk och internationell forskning. 
 
2.2.1 Svensk forskning 
 
Familjestödsutredningen (SOU 1981:25) inledde flera utvärderingar av olika försöksprojekt med 
åldersblandade barngrupper. Familjestödsutredningen tog upp 15 fallstudier som visade på 
positiva effekter av åldersblandade barngrupper, framförallt då det gäller barns sociala förmåga. 
Ytterligare fem fallstudier gjordes innan 1982. Efter detta avstannade forskningen gällande de 
åldersblandade barngrupperna. Alla dessa fem fallstudier har gemensamt att resultaten bygger på 
intervjuer med personal och inte på observationer av barnen. Undersökningarna genomfördes 
dessutom oftast i samband med att åldersblandade barngrupper införts på förskolan och det var få 
grupper och barn som undersöktes. Något som inte heller nämndes i analyserna var barnens 
sociala bakgrund. Sundell (1995) nämner att forskning angående åldersblandade barngrupper 
började bli aktuella igen under 1980-talet när nio undersökningar gjordes. Dessa undersökningar 
gjordes eftersom förskollärare började uttrycka sig kritiskt angående åldersblandade barngrupper. 
De menade att dessa grupper var komplicerade att arbeta med. Dessa nio undersökningar som 
gjordes var på en mer avancerad och vetenskaplig nivå än vad tidigare undersökningar varit. 
Jämfört med tidigare undersökningar inkluderades andra typer av ålderssammansättningar som 
jämförelse och barnens sociala bakgrund medtogs också i analyserna. Sundell tar också upp 
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Goldman som gjorde en undersökning som visade att det var vanligare med jämnårig lek hos tre- 
och fyråringar jämfört med barn som var yngre eller äldre. 
 

En studie gjordes under 1987-1989 som kallades BÅS-projektet (Barngruppens Åldersmässiga 
Sammansättning). Enligt Sundell (1995) behandlade denna studie ålderssammansättningens 
betydelse för barn, pedagoger och föräldrar. Studien gjordes i tre steg där varje steg innebar 
successivt mer förfinade analyser. Det första steget undersökte åldersblandade barngruppers 
förekomst i Sveriges alla kommuner samt hur de förändrats. Det andra steget handlade om att 
undersöka hur 424 arbetslag i 165 olika förskolor, i sex kommuner uppfattade att 
ålderssammansättningen påverkade barnen och arbetssättet. I steg två visade resultaten att det 
fanns ett svagt negativt samband mellan en stor ålderspridning och barnens ansvars- och 
hänsynstagande och formen på lekarna. Dock hävdar Sundell att resultaten i de två första stegen 
bör ses som preliminära eftersom sambanden var svaga samt att bedömningen gällt barngrupper 
istället för enskilda barn. Även barnens sociala bakgrund var utesluten ur studien. Resultaten från 
de två första stegen följdes upp i det sista avslutande steget. Syftet med det avslutande steget var 
att påvisa hur ålderssammansättningen påverkade varje barn. I studien ingick 14 
förskoleavdelningar med olika sammansättningar. Resultatet av studien visade att barnens 
känslomässiga och sociala utveckling inte påverkades av det pedagogiska arbetet, den 
åldersblandade leken samt barngruppens ålderssammansättning. Barnens ålder och kön var det 
enda som märkbart spelade roll, men det visade sig även att barnen i de åldersblandade 
barngrupperna lekte mer stereotypa lekar än barnen i åldershomogena grupper (A.a).  
 
Det gjordes en undersökning där 73 barn deltog under en längre period. Undersökningens syfte 
var att studera ålderssammansättningens betydelse för barns känslomässiga och sociala 
utveckling. Information om föräldrarnas uppfostringssätt, sociala nätvärk, förskolans pedagogiska 
arbetssätt och ålderssammansättningen i barngruppen samlades in med hjälp av enkäter, 
observationer och intervjuer. Statistiska analyser visade att bidragande orsaker till att barnens 
sociala förmågor och personlighet utvecklades var en liten åldersspridning mellan det yngsta och 
det äldsta barnet, samt många jämnåriga barn i barngruppen. Ålderssammansättningen hade 
större betydelse än pedagogernas arbetssätt vilket inte var förväntat (Broberg m.fl.1989). 
 
Nyström (1992) följde åren 1991-1992 verksamheten på en förskola i Varbergs kommun. 
Anledningen var att den planerade omorganisationen från åldersblandade barngrupper till 
åldershomogena barngrupper skulle observeras och dokumenteras. I början av studien, innan 
omorganisationen, gjordes observationer som visade att det fanns märkbara skillnader i det 
pedagogiska arbetet samt i de olika pedagogernas sätt att agera. Observationer under 
avdelningarnas samlingar visade att innehållet inte var anpassat efter barnens spridda åldrar. 
Innehållet var svårt vilket innebar att endast några få barn kunde hänga med i vad som skedde. 
Av denna anledning blev det oftast en dialog mellan de äldre barnen och pedagogerna samtidigt 
som de yngre barnen hade svårt att hänga med. Det var också svårt att hålla barnens intresse vid 
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liv och hålla ordning på gruppen under samlingarna. Under observationer av lunchen på 
förskolan uppmärksammades att pedagogerna oftare förde samtal med de äldre barnen än med de 
yngre barnen samt att det var pojkar som vanligtvis deltog i dessa samtal (A.a). 
 
NYBO- projektet (NYa BarnOmsorgsformer) inleddes 1993 enligt Sundell (1995). Syftet med 
projektet var att studera följderna av förändringarna som skedde på förskolorna i Stockholm i 
början på 1990-talet. 24 förskolor ingick i studien, lika många var kommunala, privata och 
föräldrakooperativa och förskolorna valdes både från socialt stabila och instabila områden. 
Förskolorna besöktes två gånger per år där en avdelning valdes ut slumpmässigt. Bland de 
barngrupper som till slut ingick fanns det nio stycken med barn mellan ett och fem år. Fem 
grupper bestod av barn mellan två och fem år, sju grupper bestod av barn som var mellan tre och 
fem samt tre grupper med endast fyra- och femåringar. Intervjuer med barn, personal och 
föräldraskattningar, samt observationer av barns fria lek utgjorde metod och material då barnens 
sociala förmågor undersöktes. Analyser visade att en stor åldersspridning hade en negativ effekt 
eftersom det minskade pedagogernas planerade aktiviteter, vilket påverkade barnens sociala 
förmågor negativt. Resultatet visade också att när det gäller barns fria lek så väljer de helst 
jämnåriga barn, oavsett vilken ålderssammansättning som råder i barngruppen (A.a). 
 
Kennedy (2013) beskriver en förskola som upplevde att de inte kunde ge de äldre barnen de 
utmaningar de behövde. De upplevde också att alldeles för mycket tid gick åt till rutiner och 
omvårdnad av de yngre barnen på avdelningarna. Dessutom var det svårt att anpassa miljön så att 
den skulle passa både de yngre och äldre barnen. Det gick inte att ha material som passade de 
äldre barnen framme eftersom det fanns en risk att de yngre barnen stoppade dessa i munnen eller 
förstörde byggen eller skapelser för de äldre barnen. Mycket material var därför undanstoppat i 
skåp, vilket ledde till att de äldre barnen ofta var tvungna att be pedagogerna om hjälp för att 
kunna skapa eller bygga. Detta hindrade barnen att ta egna initiativ och gjorde pedagogerna 
stressade. Förskolan beslöt av denna anledning att förändra avdelningarnas 
ålderssammansättning. De upptäckte snabbt resultat efter att de bytte från åldersblandade 
barngrupper till åldershomogena barngrupper. De såg att tempot i småbarnsgrupperna blev 
lugnare och mer anpassat till yngre barn. För de äldre barnen blev fördelarna att verksamheten 
och miljön kunde anpassas efter deras intressen och behov. Material som var anpassat efter 
barnens ålder kunde ligga framme och barnen upplevde att det gick bättre att satsa tid och energi 
på aktiviteter där de fick bygga, eftersom det aldrig var några yngre barn som förstörde deras 
konstruktioner. De äldre barnen kunde även på egna initiativ påbörja aktiviteter som förut var 
svåra att påbörja på egen hand (A.a). 
 
Det finns sex tidigare undersökningar som visat att arbetet i åldersblandade barngrupper påverkar 
pedagoger negativt. Undersökningarna bygger både på pedagogernas egna tankar och också 
upplevelser angående ålderssammansättningen men också på de pedagogiska problem som 
pedagogerna uppger att det upplever i arbetet. I BÅS-projektets andra, samt tredje sista steg, fick 
242 arbetslag besvara frågor som handlade om deras egna arbetssätt och barngruppens 
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ålderssammansättning. Pedagogernas svar visade att de som var mest missnöjda var de som 
jobbade i grupper där det var störst åldersspridning. De problem som nämndes bland 
pedagogerna var att småbarnen tog för mycket tid, vilket gjorde att alla barn inte ägnades lika 
mycket tid. Ett annat problem var att pedagogerna inte upplevde att tiden räckte till då det gällde 
att planera vuxenledda aktiviteter. Sundell hänvisar vidare till NYBO-projektet som även denna 
redovisade resultat som klargjorde att pedagoger som arbetar i åldersblandade barngrupper var 
mindre nöjda. De pedagoger som var missnöjda med ålderssammansättningen upplevde att 
arbetet var stökigt och jobbigt. Å andra sidan framhåller Sundell att personal som var mer erfarna 
upplevde att de var mer tillfreds med att arbeta i en åldersblandad barngrupp. Pedagogernas 
utbildning verkar också ha betydelse då det gäller hur pedagogerna trivs i sin barngrupp (Sundell, 
1995). Under en observation och dokumentation av en förskolas planerade omorganisation från 
åldersblandade barngrupper till åldershomogena barngrupper, beskriver Nyström (1992) att 
observationer efter omorganisationen visade att personalen fann det enklare att utföra planeringar 
och göra verksamhetens innehåll anpassat efter hur mogna barnen var. Undersökningen visade 
också att personalens arbetsglädje ökade i och med ändringen av ålderssammansättningen. 
Däremot höjdes inte den pedagogiska kvaliteten automatiskt av bytet, utan det berodde på 
pedagogernas sätt att utifrån förutbestämda mål organisera verksamheten. 
 

2.2.2 Internationell forskning 
 

Det är inte bara i Sverige som barngruppernas indelning blivit uppmärksammade utan samma sak 
har även uppmärksammats internationellt, där det har forskats flitigt angående 
ålderssammansättningens betydelse. Sundell (1995) hävdar att internationell forskning gällande 
barngruppers olika indelningar är svår att överföra till svenska förskolor. Anledningen till detta är 
att den internationella forskningen i huvudsak har behandlat barngrupper där det bara varit ett 
eller två år mellan det yngsta och det äldsta barnet, vilket kan göra det svårt att överföra till våra 
svenska förhållanden där nästan alla barn spenderar sin tid i grupper där åldersspridningen är 
minst tre år. Andra faktorer som gör det svårt att överföra utländska resultat är att de svenska 
förskolebarnen tillbringar mer tid på förskolan än barn i många andra länder. Sverige har 
dessutom i stora drag högre kvalitet på sin utbildning för pedagoger i jämförelse med andra 
länder och har även högre personaltäthet än i många andra länder. Internationella undersökningar 
har visat att barngrupper där det är ett eller två år mellan det yngsta och det äldsta barnet är bättre 
jämfört med åldershomogent sammansatta barngrupper. Barn i åldersblandade barngrupper 
visade fler ledaregenskaper, de var mer sociala, mindre aggressiva samt mer målinriktade jämfört 
med barn i mer åldershomogena grupper. Undersökningarna visade dock att yngre barn i 
åldershomogena barngrupper lekte mer avancerat än de yngre barn som vistades i åldersblandade 
barngrupper (A.a).  
Trots att internationell forskning är svår att överföra till svenska förhållanden betonar Sundell 
(1995) att det finns resultat som belyser ålderssammansättningens betydelse för barn i förskolan. 
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Han tar upp Bailey, Burchinal och McWilliam som gjorde en studie där 59 barn som vistades 
heltid i åldershomogena och åldersblandade barngrupper undersöktes. Barnen matchades då det 
gällde ras, kön och föräldrarnas socioekonomiska status. Efter detta placerades alla barn 
slumpmässigt i olika grupper, antingen i en av fyra åldershomogena barngrupper eller i en av fyra 
åldersblandade barngrupper. I de åldersblandade barngrupperna var ålderspannet ca två år medan 
åldersspannet i de åldershomogena barngrupperna var högst 12 månader. Varje halvår testades 
barnen, som alla vistades heltid i förskolan, angående deras kognitiva, kommunikativa, sociala, 
motoriska och adaptiva förmåga. Barnens samtliga förmågor visade på liknande 
utvecklingsbanor. Utvecklingen skedde jämnt och enhetligt mellan ett och fem år i de 
åldershomogena barngrupperna jämfört med de åldersblandade barngrupperna där utvecklingen 
skedde snabbare för de yngre (A.a). Sundell (1995) påtalar att detta betyder att det fanns små 
skillnader mellan de båda gruppindelningarna. Då barnen var mellan två och fyra år hade barnen i 
de åldersblandade barngrupperna en fördel jämfört med de barn i de åldershomogena 
barngrupperna, och när barnen uppnått femårsåldern hade barnen i de åldershomogena 
barngrupperna hunnit ikapp barnen i de åldersblandade barngrupperna och till och med passerat 
dem. Gruppen barn som utvecklades bäst efter avslutad förskoleperiod var enligt studien de barn 
som gått i de åldershomogena barngrupperna, trots att de från början missgynnades. Slutsatsen 
som drogs var att åldersblandade grupper kan gynna de yngre barnen medan de äldre barnen i sin 
tur gynnas av åldershomogena barngrupper. Att de yngre barnen gynnades i de åldersblandade 
barngrupperna kan härledas till flera olika faktorer. De äldre barnen fungerade som kompetenta 
modeller för de yngre barnen. Med hjälp av de äldre barnen kunde en stimulerande och 
spännande miljö skapas för de yngre barnen som gynnade dem i deras utveckling och skapade 
större engagemang bland de små. De äldre barnen hade även i vissa fall fungerat som direkta 
lärare för de yngre barnen. En annan faktor var att pedagogerna i de åldersblandade barngruppera 
erbjöd barnen ett större, varierande utbud av aktiviteter. Många av dessa aktiviteter var sådana 
som de yngre aldrig annars skulle ha erbjudits i en annan gruppindelning. Att de äldre barnen 
gynnats i de åldershomogena grupperna kan härledas till olika faktorer. Åldersblandade 
barngrupper gynnar endast de yngre barnen. Detta beror på att de yngre barnens närvaro hindrat 
förekomsten av för de äldre barnen lämpliga aktiviteter, att de yngre barnen stört eller avbrutit de 
äldre barnens mer avancerade och utvecklande aktiviteter. Slutligen kan en möjlig faktor vara att 
pedagogerna har lagt ned mycket av sin tid på omsorgssituationer med de yngre barnen vilket lett 
till att begränsad tid getts de äldre barnen (A.a). 
 

Katz (1995) förklarar att fördelarna med åldersblandade barngrupper är att de skillnader som 
finns bland barnen och skillnaden i deras ålder leder till intellektuella och sociala förmåner. 
Vidare förklarar hon att när vi ber ett äldre barn vara tolerant mot ett yngre barn får det äldre 
barnet möjlighet att utveckla sin tolerans mot dem som är yngre. Barn behöver komma i kontakt 
med olika situationer där deras försök till att vara vårdande av andra barn kan uppmuntras och 
stärkas. De yngre barnen som uppmuntras, tröstas och vårdas av de äldre barnen kommer att 
anamma beteendet och använda detta när de själva blir äldre. Barn behöver många möjligheter att 
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observera och imitera ett brett spektrum av olika kompetenser. Hon beskriver vidare att 
åldershomogena barngrupper sätter press på barn och pedagoger, eftersom det förväntas att alla 
barn i gruppen ska ha samma kunskaper och färdigheter. Det finns risker att det barn som ej 
uppfyller de förväntade kunskaperna och kompetenserna på något sätt blir negativt bedömda. Det 
finns inga bevis som stödjer att barn som vistas i samma grupp ska kunna lära sig samma saker, 
på samma sätt, på samma dag eller vid samma tidpunkt. I en åldersblandad barngrupp är det mer 
acceptabelt för ett barn att ligga före sina jämnåriga kamrater gällande exempelvis läsning, och 
samtidigt ligga bakom då det gäller andra kompetenser såsom social kompetens, matematik eller 
liknande (A.a). 
 
Det finns forskning som tyder på att barn associerar olika förväntningar med olika åldersgrupper. 
Enligt Katz (1995) har experiment visat att ett barn, när det visas bilder av äldre och yngre barn i 
hypotetiska situationer kommer tilldela olika typer av beteenden till äldre barn än till yngre barn. 
Yngre barn ger äldre barn roller som är kopplade till lärande, ledarskap, hjälpsamhet samt 
sympati. De äldre barnen å andra sidan ger de yngre barnen en roll som handlar om att de 
behöver hjälp och undervisning. I åldersblandade barngrupper uppfattar barnen av denna 
anledning att de äldre barnen kan hjälpa dem med olika saker, och de äldre ser i sin tur de yngre 
barnen som i behov av de äldres hjälp. Dessa uppfattningar som är ömsesidiga, skapar en 
atmosfär där det förväntade samarbetet kommer till nytta för barnen och pedagogerna (A.a). Katz 
beskriver att ett problem som kan uppstå när äldre barn antar rollen som lärare till andra barn, är 
att vissa äldre barn kommer ge de yngre barnen felaktiga svar, dåliga förslag eller fel råd. Om en 
pedagog bevittnar detta kan hon eller han dra nytta av detta på så sätt att båda barnen kan lära av 
situationen då pedagogen kan rätta till eventuell felinformation inför båda barnen. Studier där 
barn arbetat i grupper om tre barn, antingen i åldershomogena eller åldersblandade grupper, har 
visat att äldre barn i åldersblandade barngrupper spontant underlättade andra barns beteende. I en 
åldershomogen barngrupp, blev samma barn dominerande och försökte ofta få makt över de 
andra barnen. I de åldersblandade barngrupperna var det vanligare att barnen erbjöd andra sin 
hjälp samt delade med sig. Även turtagande gick smidigare i de åldersblandade barngrupperna 
och barnen visade lyhördhet samt ett större socialt ansvar gentemot andra än i de åldershomogena 
barngrupperna. Slutligen menar Katz (1995) att i en åldersblandad barngrupp så kan de yngre 
barnen bidra till och delta i betydligt mer komplicerade aktiviteter än om de varit var för sig. När 
de äldre barnen inleder en lek kan de yngre barnen delta, även om de yngre barnen aldrig skulle 
kunna inleda leken själva. Forskning visar att åldersblandade barngrupper kan vara särskilt 
utvecklande för barn som är socialt omogna. Yngre barn tenderar att undvika att avvisa äldre 
omogna barn än jämnåriga barn. Yngre barn tillåter äldre barn att vara omogna längre än vad 
hans eller hennes kamrater i samma ålder skulle göra (A.a). 
 
Katz (1990, 1995) påtalar att det finns risker inom varje åldersgruppering. Ett problem som kan 
uppstå då det gäller åldersblandade barngrupper, är att se till att de äldre barnen inte tar för stor 
plats på bekostnad av de yngre barnen. De potentiella fördelarna med åldersblandade barngrupper 
bör maximeras. Här har pedagogerna en viktig roll som innebär att de kan uppmuntra barnen att 
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vända sig till varandra för tröst, förklaringar, åsikter samt direktiv. Pedagogerna kan uppmuntra 
barnen att samarbeta och interagera mellan åldrarna. Pedagogerna bör även uppmuntra de äldre 
barnen att inte se sig som överlägsna de yngre barnen då det gäller kunskap och färdigheter, utan 
istället uppmuntra dem att hjälpa de yngre. Forskning har visat att fyraåringar spontant förändrar 
hur de pratar för att anpassa talet efter lyssnarens ålder. De ändrar orden, tonen samt meningens 
längd. Studier som gjorts visar att en kognitiv konflikt uppstår när barn som samspelar med 
varandra befinner sig på olika nivåer då det gäller deras förståelse. Studier har även visat att 
åldersblandade barngrupper gynnar barnen eftersom de ger tillgång till många varierande 
tillfällen för barnen att samarbeta med varandra och där de tillsammans möter olika nivåer av 
intellektuell och social kompetens. Många olika kompetenser inom en åldersblandad barngrupp 
leder till många möjligheter att leda, ge instruktioner, ge tröst samt styrka kunskaper som redan 
finns. En åldersblandad barngrupp kan av denna anledning vara en lärorik miljö. Åldersblandade 
barngrupper är även särskilt viktiga för de yngre barnen som kommer spendera mycket av sin 
vakna tid på förskolan. I sådana miljöer kan familje- och syskonrelationer skapas, vilket kan bli 
en källa av trygghet och närhet för alla inblandade. Pedagoger kan uppleva fördelar då det gäller 
arbetet i åldersblandade barngrupper. I de blandade åldersgrupperna finns det en representation 
av olika grader av mogenhet bland barnen. Detta skulle minska de yngre barnens behov av hjälp 
då de äldre barnen ofta kan hjälpa de yngre (A.a). Bailey (1988) konstaterar att flera utländska 
studier har visat att åldersblandade barngrupper kan öka utvecklingen hos yngre barn. Barnen 
exponeras för mer kompetenta barn då det gäller uppförande då de får träffa äldre barn som kan 
lära dem nya kunskaper. De får även tillgång till mer komplexa lekar, rutiner och aktiviteter. 18 
månader gamla barn inleder fler avancerade lekar samt imiterar kamrater mer då de är 
tillsammans med äldre barn än med jämnåriga barn. Tvååringar deltar i mer sociala lekar när de 
paras ihop med femåringar än när de paras ihop med jämnåriga kamrater. Slutligen visade 
studierna att den sociala samvaron hos de äldre barnen är lägre i de åldersblandade barngrupperna 
än i de åldershomogena barngrupperna. Den sociala samvaron är å andra sidan högre bland de 
yngre barnen i de åldersblandade grupperna (A.a). 
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3. Metod 
 
I detta kapitel beskrivs vilka metoder som använts för att skaffa fram material som ligger till 
grund för denna studie. Här anges vilket urval som gjorts inför studien, vilka etiska överväganden 
som gjorts och vilken datainsamlingsmetod som använts. Vidare beskrivs även hur 
genomförandet av studien gått till samt en beskrivning av bearbetningen av data. Både 
förskollärare och barnskötare ingår i denna studie, samtliga benämns som pedagoger genom hela 
arbetet. Detta har gjorts för att inte särskilja dem samt för att få en sammanhängande text. 
 

3.1 Urval 
 

Syftet med denna studie har varit att undersöka vad det finns för fördelar och nackdelar med 
åldershomogena och åldersblandade barngrupper samt hur dessa påverkar barnen i förskolan. Av 
denna anledning har pedagoger från fyra olika förskolor valts ut för att få ett så brett urval som 
möjligt.  
 

Pedagogerna har valts med hjälp av kontakter i verksamheten. De har alla varierade erfarenheter 
då det gäller att arbeta med åldershomogena eller åldersblandade barngrupper. De flesta av 
pedagogerna har jobbat i över ett år på sin nuvarande arbetsplats och har fast anställning. 
Pedagogerna har valts oberoende av utbildning vilket innebär att både förskollärare och 
barnskötare är representerade i studien. Ett brett åldersspann på de som intervjuats har 
eftersträvats för att få ett bredare urval av erfarenhet och åsikter. Åtta kvinnor i åldrarna 25-62 
har intervjuats. 
 
Förskolan Solen 
Förskolan Solen är belägen nära centrum. Förskolan består av fem avdelningar som är indelade i 
de åldershomogena barngrupperna 1-års, 2-års, 3-års, 4-års samt 5-års. Varje höst byter 
barngruppen avdelning till nästa åldersindelning. Vid varje avdelningsbyte följer även 
pedagogerna med vilket innebär att pedagogerna följer barnen ända tills de går sista året på 5-
årsavdelningen. Från denna förskola intervjuades pedagogen Siri. 
 
Förskolan Blomman 
Förskolan Blomman ligger i en liten by utanför centrum. Denna förskola har tre avdelningar som 
består av åldersblandade barngrupper med barn som är 1-4 år samt en fjärde avdelning som består 
av en åldershomogen barngrupp med endast femåringar. Barnen får flytta till denna 
femårsavdelning hösten då de fyller fem år. Tre personer, Bea, Bianca och Birgitta intervjuades 
på denna förskola. 
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Förskolan Malen 
Förskolan Malen ligger nära centrum. Förskolan har sex avdelningar där gruppindelningen på 
avdelningarna är åldershomogena. Tre pedagoger har intervjuats på denna förskola. Deras namn 
är Maria, Monica och Märta. 
 

Förskolan Holken  
Förskolan Holken ligger nära centrum. Förskolan består av fyra avdelningar som är 
åldershomogena. På denna förskola intervjuades pedagogen Hanna. 
 
 
3.2 Tillförlitlighet  
 
 
Enligt Kvale & Brinkmann (2014) ökar tillförlitligheten om de som intervjuas är anonyma. Då 
intervjupersonerna är anonyma leder detta till att de i större utsträckning delger vad de verkligen 
anser eftersom ingenting de säger kan kopplas tillbaka till dem. En annan faktor som ökar 
tillförlitligheten är om ledande frågor i största möjliga mån utesluts ur intervjuerna. Om ledande 
frågor används i en intervju är chansen stor att intervjupersonerna inte ger det svar som de 
egentligen skulle gett. Av dessa anledningar har öppna frågor ställts i stället för ledande frågor. 
Samma mall med intervjufrågor har använts under alla intervjuer för att säkerställa att alla 
intervjupersoner ställts samma frågor vilket även ökar tillförlitligheten. Slutligen har total 
anonymitet använts i de intervjuer som genomförts i studien samt i efterföljande transkribering 
och databearbetning.  
 
 
3.3 Etiska överväganden 
 

Studien måste byggas upp av respekt för de personer som deltar (Johansson & Svedner, 2010). I 
början av alla intervjuer informerades pedagogerna om de forskningsetiska principerna. 
Vetenskapsrådet (2002) konstaterar att det finns fyra forskningsetiska principer som ska användas 
vid forskningsstudier. Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Här nedan presenteras de fyra forskningsetiska principerna. 
 

Informationskravet  
Detta krav innebär att forskaren måste informera de som berörs av forskningen om 
forskningsuppgiftens syfte. Alla pedagoger har muntligt informerats i början av intervjuerna om 
forskningen och dess syfte.  
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Samtyckeskravet  
Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning själv har rätten att bestämma över 
sin medverkan i studien. Deltagaren kan avbryta sin medverkan när som helst. Pedagogerna har 
blivit informerade om att de själva bestämmer över sitt medverkande i studien, de har också 
informerats om att de själva kan avbryta sin medverkan när som helst i studien utan att detta får 
några följder. De har även fått bestämma över plats och tid för intervjuerna. Vid önskemål har 
intervjuerna genomförts hemma hos pedagogerna. 
 

Konfidentialitetskravet  
Detta krav innebär att uppgifterna om den berörda personen kommer att behandlas konfidentiellt. 
Personen kommer under hela studien att vara anonym vilket innebär att obehöriga inte kommer 
att kunna ta del av personliga uppgifter om personen. Pedagogerna har informerats om att total 
anonymitet kommer att gälla och att inget de säger kommer kunna härledas tillbaka till dem. 
Vidare har de informerats om att deras namn samt eventuella namn som nämns i intervjun 
kommer att ändras för att behålla anonymiteten. 
 

Nyttjandekravet  
Innebär att de uppgifter som samlats in endast kommer att användas i forskningsändamål. 
Pedagogerna har informerats om att alla uppgifter som samlats in angående dem och deras 
arbetsplats kommer att hanteras varsamt för att undvika att röja anonymiteten. Vidare har de även 
informerats om att alla uppgifter som samlats in endast kommer att användas till studien och 
ingenting annat. 
 

3.4 Datainsamlingsmetoder 
 

I denna studie har kvalitativ metod använts i form av intervjuer. Den kvalitativa 
forskningsintervjun används när en förståelse försöker uppnås angående undersökningspersonens 
synvinkel gällande dess omvärld och livserfarenheter (Kvale & Brinkmann, 2014). Dessa 
intervjuer har varit av formen halvstrukturerad intervju. En halvstrukturerad intervju liknar ett 
vardagssamtal men är i själva verket varken ett öppet samtal eller ett slutet frågeformulär. Den 
halvstrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide som fokuserar på teman och som kan 
innehålla förslag på frågor. Denna form av intervju kräver att intervjuaren har en god kunskap om 
vad det är intervjun handlar om för att kunna ta bra beslut under intervjun samt förmågan att 
frambringa kunskap genom samtalet (Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

Under en två-veckors period intervjuades åtta kvinnliga pedagoger angående deras syn på 
åldershomogena och åldersblandade barngrupper och hur dessa påverkar barn. Alla intervjuer 
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spelades in med hjälp av inspelningsverktyg på telefon och iPad. En fördel med att spela in en 
intervju är att intervjuaren kan koncentrera sig på det intervjupersonen säger. En annan fördel 
med att spela in intervjuer är att den som intervjuar har fördelen att kunna uppfatta 
intervjupersonens pauser, ord och tonfall vid ett senare tillfälle (Kvale & Brinkmann, 2014). 
Intervjuerna tog mellan 30-40 minuter.  
 
Intervjufrågorna handlade om pedagogernas syn på åldersindelade och åldersblandade 
barngrupper samt vilken betydelse de ansåg att gruppsammansättningen har för barn. 
Intervjufrågorna var indelade i tre delar (se Bilaga 1). Den första kategorin behandlade 
bakgrundsfrågor till exempel pedagogens utbildningsbakgrund och så vidare. Nästa kategori 
handlade om ålderssammansättningens betydelse. Sista delen innehöll frågor som eventuellt 
skulle behövas för att komplettera delar av intervjun. Frågorna formulerades på så sätt att de var 
öppna för att underlätta för pedagogen att ge öppna svar. Vid behov användes också följdfrågor, 
som även de var öppna frågor. Vid vissa intervjuer behövdes inga följdfrågor då intervjun 
fortlöpte på ett obehindrat sätt medan det under andra intervjuer behövdes stöd av följdfrågor för 
att få intervjun att komma vidare. 
 

3.5 Genomförande 
 
Innan samtliga intervjuer informerades pedagogernas om intervjuns syfte för att ge dem full 
förståelse samt möjligheten att ge sitt informerade samtycke till intervjun (jfr. Kvale & 
Brinkmann, 2014). I början av intervjuerna informerades pedagogerna också om de etiska 
övervägandena som används i studien och frågan ställdes om de godkände att intervjun spelades 
in. Samtliga pedagoger gav sitt medgivande till att delta i intervjun samt sitt godkännande till att 
hela intervjun spelades in. Intervjuerna gjordes på respektive pedagogs arbetsplats, med undantag 
av tre intervjuer som gjordes hemma hos dessa pedagoger efter deras egna önskemål. Några 
intervjuer genomfördes med pedagogerna och oss två studenter medan några genomfördes med 
endast en student och pedagogen. Alla intervjuer har kunnat genomföras under lugna 
förhållanden. De har kunnat genomföras i rum som befunnit sig långt ifrån verksamheten där det 
varit lugnt och stilla för att undvika onödigt spring under intervjun. Under intervjuerna 
praktiserade intervjuarna aktivt lyssnande vilket är en förutsättning för att kunna ställa 
andrahandsfrågor, eller följdfrågor. Intervjuarna måste lyssna aktivt, alltså lyssna till det som 
verkligen sägs och hur det sägs för att vid rätt tillfälle och vid behov kunna följa upp det 
intervjupersonen säger med följdfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna gjordes 
inga anteckningar för att öka förutsättningarna för det aktiva lyssnande. Skulle anteckningar ha 
förts under intervjuerna hade fokus inte kunnat ligga på att lyssna. 
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3.6  Bearbetning av data 
 

Efter varje intervju har en transkribering genomförts. Dessa transkriberingar har skett så fort som 
möjligt, när intervjun fortfarande varit i färskt minne för att underlätta transkriberingen. Kvale & 
Brinkmann (2014) påtalar att ett val måste göras, om intervjun ska återges ordagrant eller om den 
ska få en mer skriftspråklig form. Alla intervjuer har transkriberats så ordagrant som möjligt men 
ett medvetet val har gjorts då det gäller utlämnandet av upprepande ord eller ord som ”hmm”, 
”aaaa” eller liknande vilket innebär att intervjuerna fått en skriftspråklig karaktär. I de fall där 
dessa små ord har haft betydelse för pedagogernas svar, har dessa inte utelämnats ur 
transkriberingen. Pauser har inte heller angetts i transkriberingen då de flesta intervjuer som 
gjorts innehållit relativt få pauser.  
 
Under vissa intervjuer har barn nämnts vid namn, dessa namn har i transkriberingen utelämnats 
för att behålla anonymiteten. Kvale & Brinkmann (2014) förklarar att en transkribering kan 
innebära etiska problem då intervjuer ibland behandlar känsliga ämnen vilket innebär att det är 
viktigt att värna om konfindentialiteten för intervjupersonen och de eventuella personer som kan 
nämnas i intervjun. Därför är det viktigt att redan under transkriberingen dölja intervjupersonens 
identitet samt försöka anonymisera de personer och händelser som nämns i intervjun som lätt kan 
kännas igen. Efter alla transkriberingar var gjorda samlades dessa in för att bearbetas. 
Intervjusvaren delades in i kategorier på så sätt att alla intervjusvar lades in under den 
frågeställning de berörde. Detta gjordes för att underlätta bearbetningen av data inför analysen. 
Under arbetet med resultat och analys gjordes ett urval av insamlad data för att kunna avgöra vad 
som var relevant för studien. All data analyserades och placerades in under den frågeställning de 
berörde. Vid ett senare tillfälle gjordes resultat- och analysdelen om. För att få en bättre överblick 
över studiens resultat, tematiserades all data under rubriker. Dessa teman valdes efter relevans 
och samband. Rubrikerna placerades sedan under den frågeställning de berör. Detta kopplades 
sedan till tidigare forskning.  
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4. Resultat och analys 
 
I detta kapitel presenteras resultat och analys utifrån studiens insamlade data. Kapitlet är indelat 
efter studiens två frågeställningar med tillhörande underrubriker. 
 
 
4.1 Pedagogers föreställningar om åldershomogena och åldersblandade barngrupper 
 
4.1.1 Pedagogisk planering och arbetet mot läroplanens mål 
 
Siri förklarar i sin intervju att det blir enklare att planera i en åldershomogen barngrupp än i en 
åldersblandad. Hon upplever svårigheterna att planera i åldersblandade barngrupper som något 
väldigt negativt då det påverkar verksamheten. Angående planering i en åldershomogen 
barngrupp framhåller hon att det blir en helhet i en åldershomogen barngrupp och att detta 
underlättar hennes planerande på så sätt att hon kan tänka på varje barns behov i barngruppen då 
hon planerar aktiviteter. Hon behöver aldrig lägga ned någon tanke på barnets ålder och vad de 
kan tänkas klara av eftersom alla barn är i samma ålder, vilket innebär att de ligger relativt lika 
till utvecklingsmässigt sett.  

 
Det som jag tycker [...] är ju att jag tycker att man har som en helhet, jag tänker på gruppen 
när jag planerar […] och man tänker ju att alla kan göra de här sakerna. Det finns [...] inget 
det här ”nej han är för liten” [---]. (Siri) 
 

Märta menar precis som Siri att åldershomogena barngrupper underlättar för pedagogiska 
planeringar samt att det är enklare att följa sitt eget uppdrag i denna åldersindelning. Dessa två 
faktorer är två viktiga anledningar som lett till att Märta föredrar att arbeta med åldershomogena 
barngrupper.  
 

[…] Visst, det skiljer på mognad och i utveckling [...]. Och man ska alltid ta hänsyn [...], 
småbarnen ska ta hänsyn till storbarnen och storbarnen ska ta hänsyn till småbarnen och 
visst det kan vara bra att ta hänsyn till varandra också men [...] jag tycker det är lite mer 
lättarbetat och lättare att följa mitt uppdrag [...] med den här indelningen. (Märta) 

 
 
I likhet med det Siri och Märta säger i sina intervjuer visar tidigare forskning att pedagoger 
upplever en enkelhet för dem själva då det gäller genomförandet av planeringar och att göra 
verksamhetens innehåll anpassat efter hur mogna barnen är då de arbetar i en åldershomogen 
barngrupp. I åldersblandade barngrupper minskar pedagogernas planerade aktiviteter, vilket 
påverkade barnens sociala förmåga negativt (jfr. Nyström 1992, Sundell 1995). Bea å andra sidan 
säger under sin intervju att hon inte alls ser att det skiljer något i den pedagogiska planeringen i 
en åldersblandad och åldershomogen barngrupp. Hon menar istället att det viktiga är att hitta 
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tiden och konstruera ett bra schema. Hon menar att det är detta som påverkar om planeringen blir 
bra eller dålig.  
 

Ja, jamen det tror jag. Man hinner ganska bra. Det är bara att hitta tiden för det, att lägga ett 
bra schema så att vi får ut vår planeringstid, för den är viktig. (Bea) 

 
Angående arbetet mot förskolans läroplan belyser alla utav deltagarna i vår studie att det är 
enklare att arbeta mot läroplanens mål i en åldershomogen barngrupp. En av dem har nyligen gått 
från åldersblandad till åldershomogen barngrupp och nämner att hon ser hon fram emot att få 
arbeta i en åldershomogen barngrupp. Hon upplever att de kan ha temaarbeten som kan pågå 
under en längre tid, längre än vad som var möjligt i en åldersblandad barngrupp. Man kan ha 
temaarbeten som pågår under längre perioder och man kan se […] mer hur gruppen kommer ihop sig och 
[...] barnen får fler kompisar i samma ålder [...] (Bianca), Bea beskriver fördelarna med att alla barn 
är på samma utvecklingsnivå. 
 

[…] På ett sätt blir det lättare. För alla barn är på […] samma nivå utvecklingsmässigt så att 
alla kan vara med på alla samlingar, alla kan vara med på allt tema och det blir en helt 
annan följsamhet. (Bea)  
 

Nyström (1992) har observerat att det är lättare att anpassa verksamhetens innehåll efter hur 
mogna barnen är i en åldershomogen barngrupp. Siri pratar under sin intervju om att hon ser 
fördelar med att gruppen blir som en helhet då barnen är i samma ålder, vilket underlättar hennes 
arbete med att försöka tillgodose hela gruppens behov då det gäller att arbeta mot läroplanens 
mål. En annan pedagog beskriver att det är enklare för henne som pedagog att inkludera olika 
ämnen i sitt arbete med barnen och att temaarbeten kan få mer plats än tidigare då de hade en 
åldersblandad barngrupp.  
 

Alltså mellan olika ämnen, [...] man får in teknik, man får in skapande och det är mycket 
temaarbete så att det får mer plats än det andra kan jag känna nu. Och miljön är ju också 
anpassad. (Bianca) 

 
Hanna tycker att det är enklare att arbeta mot läroplanens mål i en åldershomogen barngrupp 
eftersom hon menar att det underlättar för arbetslagets gemensamma planering. Enligt henne är 
det enklare att alla pedagogerna på avdelningen planerar tillsammans så att de alla är mer 
inställda på vilka mål i läroplanen de arbetar mot. Hon förklarar att pedagoger som arbetar i 
åldersblandade barngrupper ofta genomför planeringar själva vilket hon ser som något negativt 
då hon föredrar att planera tillsammans med sina kollegor. Hon tycker att planeringen är mer 
komplicerad och tidskrävande då barnen exempelvis ska tillägna sig naturvetenskapliga ämnen i 
en åldersblandad barngrupp. Hon menar att målen självklart kan planeras för alla barn men att det 
är lättare då barnen är i samma ålder och i samma utvecklingsfas. Tidigare forskning har visat att 
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många pedagoger upplever att de inte har nog med tid att planera bra aktiviteter i en 
åldersblandad barngrupp (Sundell, 1995).  
 
4.1.2 Pedagogernas reflektioner  
 
Under intervjuerna framkommer det att många är neutrala i sitt ställningstagande till vilken av de 
olika gruppindelningarna de föredrar. Många av pedagogerna framhåller att det finns många 
nackdelar och fördelar med båda gruppindelningarna och de tar även upp svårigheten att välja 
mellan dem. Merparten av de pedagoger som har denna uppfattning är de som nyligen gått från 
åldersblandat till åldershomogent eller som fortfarande arbetar i åldersblandad barngrupp. Fyra 
av pedagogerna föredrar ingen av gruppindelningarna då de ser uppenbara fördelar med båda. Tre 
av dessa pedagoger jobbar för närvarande med åldershomogena barngrupper. Märta framhåller att 
om hon ska se det ur ett professionellt perspektiv så föredrar hon att arbeta i en åldershomogen 
barngrupp. Tolkningen har gjorts att hon anser att det automatiskt blir mer pedagogisk kvalitet i 
en åldershomogen barngrupp. Nyström (1992) däremot menar att den pedagogiska kvaliteten inte 
automatiskt är bättre i en åldershomogen barngrupp utan att det i stället beror på pedagogernas 
sätt att utifrån förutbestämda mål organisera verksamheten. 
 
Under intervjuerna frågades pedagogerna om vilka nackdelar och fördelar de kunde se för sin 
egen del i sitt arbete då det gäller de olika gruppindelningarna. Gällande fördelar hade 
pedagogerna många olika åsikter. En av dem beskriver följande angående de positiva följderna av 
att arbeta i en åldershomogen barngrupp. 
 

[…] Jag kan tycka att det bara är positivt. Det är bara positivt för oss pedagoger för att det 
är enklare att planera, det är enklare att få en överblick. Sen tycker jag att det är lite häftigt 
det där att få följa en grupp i fem år. Det är ju [---] inte bara barnen, det är ju som en familj. 
[…] Det är ju föräldrarna och det är ju farföräldrar, […] det är jättehäftigt. Det är ju lättare 
att utgå från barnens intressen här också. (Siri) 

 
Pedagogen Monica säger angående åldershomogent att: Det är så mycket som spelar in, men jag 
tycker det är roligast och mest utvecklande att jobba ålderindelat (Monica). Tidigare studier har visat 
att personalens arbetsglädje ökar i åldershomogena barngrupper (Nyström, 1992). Birgitta 
nämner att en nackdel med arbetet i en åldersblandad barngrupp är att det är ”slitigt” och stressigt 
för henne själv. Enligt henne beror detta till stor del på behovet av att försöka uppfylla alla barns 
olika behov oberoende av barnens ålder. Siri nämner precis som Birgitta att det fanns en stress då 
hon arbetade i en åldersblandad barngrupp. Hon beskriver att hon sett ett problem då hon tidigare 
arbetat i åldersblandade barngrupper. Detta problem bestod i att barnen ofta delades in i många 
små grupper vilket innebar mer arbete för henne själv som pedagog, vilket ledde till mycket 
stress i arbetet. 
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4.2 Ålderssammansättningens betydelse för barn 
 
4.2.1 Miljön 
 
Då det gäller miljön framkommer det under intervjuerna att pedagogerna har liknande åsikter då 
det gäller frågan om hur avdelningens miljö och material påverkas beroende på hur 
gruppindelningen ser ut. Många av pedagogerna menar att det är lättare för dem själva att 
arrangera miljön och arbeta med en barngrupp bestående av barn i samma ålder. Två pedagoger 
berättar följande angående åldershomogena barngrupper då denna fråga ställs:  
 

[…] Det är ju det här att allting [...] kan vara tillgängligt. Det är inte uppe på några hyllor, 
det är inte det här akta, akta och ta bort. För det tyckte jag var mycket, det här ta bort, han 
stör. (Siri)  

 
Det blir ju helt annat. Vi kan ha saxar framme, vi har tagit in hammare nu, vi har gjort […] 
en ateljé som är tillåtande i det stora rummet. [---] Det går inte att ha framme när man har 
åldersblandat på samma sätt. (Bea) 
 

Kennedy (2013) och Sundell (1995) belyser många nackdelar med miljön i åldersblandade 
barngrupper. Eftersom miljön måste anpassas efter alla barns åldrar kan inte allt material vara 
tillgängligt. Det finns även en stor risk att åldersblandade barngrupper endast gynnar de yngre 
barnen. Detta kan bero på att de yngre barnens stör, avbryter eller förstör de äldre barnens mer 
avancerade och utvecklande aktiviteter, skapelser och konstruktioner. I en åldershomogen 
barngrupp kan de äldre barnen skapa, bygga och leka utan att bli störda av yngre barn. Material 
som är anpassat efter barnens ålder kan ligga framme vilket innebär att barnen kan påbörja 
aktiviteter på egna initiativ.  
 
Pedagogen Bianca belyser följande fördelar med miljön i åldershomogena barngrupper.  
 

Ja det känns nu som att man ställer fram saker på barnens nivå och det är lätt att se [...]. De 
sätter igång saker, har ett helt annat sätt än när det förut fanns en ateljé som man kunde gå 
in i ibland. Så är det ju nu, [...] de delar upp sig och de bygger och konstruerar och de 
skapar och de målar [...]. (Bianca) 
 

Dock tycker Bianca också att hon kan se en nackdel med hur miljön arrangeras i en 
åldershomogen barngrupp med yngre barn. Hon tycker att miljön ibland arrangeras för enkelt 
vilket innebär att barnen tappar möjligheten att utmanas med hjälp av miljön. 
 

Det finns ju material som man har tänkt, att det här kan bara stora barn ha. Det kanske kan 
vara en nackdel för mindre barn särskilt, tänker jag [...], om de inte [...] får möjlighet att 
prova saker som man faktiskt, att det här liksom har ribban lite högre. [---] vissa barn, fast 
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de är små, klarar ju av att komma in i en annan ateljé och skapa även om materialet är 
framdukat [...]. (Bianca) 

 

I åldersblandade barngrupper får yngre barn tillgång till material och leksaker som de kanske inte 
skulle ha tillgång till i en åldershomogen barngrupp där miljön är arrangerad efter barnens ålder 
och vad de klarar av för tillfället (jfr. Sundell, 1995). En pedagog påtalar dock vikten av att 
pedagogerna ser till vilken ålder barnen är i och vad de kan tänkas klara av då miljön arrangeras.  
 

Jo som jag sa i början att vid åldershomogena grupper kan du anpassa miljön efter ålder, 
vad de kan tänkas klara av och ordna miljön och material så att de klarar av. För vi ska ju se 
dem som kompetenta barn. Och det ska vara tillåtande miljöer också, det kanske det inte 
var på åldersblandat alla gånger. (Monica) 
 

 
4.2.2 Äldre barn som förebilder 
 
Bianca ser stora möjligheter då det gäller de yngre barnens möjligheter att lära av de äldre barnen 
då de vistas i en åldersblandad barngrupp. 
 
 

Fördelarna är att man lär av varandra och att barn som är yngre men som behöver mycket 
utmaning och som redan kan mycket, de kan lära av de äldre och man kan hitta kompisar i 
alla åldrar. Man leker lekar och det finns material som finns för alla åldrar, det finns mycket 
som är positivt också. De stora kan få lära sig att ta hand om de som är yngre och de som är 
yngre, de får lära av de som är äldre också [...]. Och syskon kan ju få vara tillsammans om 
man nu vill det [...]. Man får ju följa barnen under en längre tid också om man har dem från  
det att de börjar till det att de slutar. (Bianca) 

 
 
Det Bianca säger kan kopplas till tidigare forskning. Bailey (1988) nämner att åldersblandade 
barngrupper kan öka utvecklingen hos yngre barn. Barnen exponeras för mer kompetenta barn då 
det gäller uppförande eftersom de får träffa äldre barn som kan lära dem nya kunskaper. De får 
även tillgång till mer komplexa lekar, rutiner och aktiviteter. Katz (1990, 1995) belyser också 
detta då hon menar att när de äldre barnen i en åldersblandad barngrupp inleder en lek kan de 
yngre barnen delta, även om de yngre barnen aldrig skulle kunna inleda leken själva. Detta 
betyder att de yngre barnen kan bidra till och delta i betydligt mer avancerade aktiviteter. De 
äldre barnen kan även hjälpa de yngre. 
 
Siri påtalar att barnen är på samma nivå i en åldershomogen barngrupp. Detta kan innebära att 
barnen hamnar i trotsåldern samtidigt vilket kan vara jobbigt både för pedagogerna och för 
barnen. Hon upplever att yngre barn i en åldersblandad barngrupp sällan får prova saker själva 
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och att barn i åldershomogena barngrupper tillåts att prova mer själva. Där finns det inga äldre 
barn som kan visa vad som är fel, utan barnen får själva prova sig fram. Det som kan vara med den 
blandade gruppen, man kan se ibland när storasyskonen kommer in, att [...] de ska […] ta hand om de 
här små. De får aldrig försöka själv (Siri). Katz m.fl. (1990) å andra sidan tar upp studier som visat 
att åldersblandade barngrupper gynnar barnen eftersom de ger tillgång till många varierande 
tillfällen för barnen att samarbeta med varandra och där de tillsammans möter olika nivåer av 
intellektuell och social kompetens. Många olika kompetenser inom en åldersblandad barngrupp 
leder till många möjligheter att leda, ge instruktioner, ge tröst samt styrka kunskaper som redan 
finns. En åldersblandad barngrupp kan av denna anledning vara en lärorik miljö. 
 
 
4.2.3 Behov och utmaningar i olika åldrar 
 
Då svaren analyserats har det framkommit att pedagogerna finner det svårt att skilja på de äldre 
och de yngre barnens behov i åldersblandade barngrupper. De yngre barnen behöver mycket 
hjälp. Katz m.fl. (1990) påtalar att pedagoger upplever fördelar då det gäller arbetet i 
åldersblandade barngrupper. I åldersblandade barngrupper finns det olika grader av mogenhet 
bland barnen. Detta innebär en minskning av de yngre barnens behov av hjälp, då de äldre barnen 
ofta kan hjälpa de yngre med uppgifter som annars skulle ha tagit pedagogens uppmärksamhet i 
anspråk. Siri beskriver i sin intervju om hur hon upplevde arbetet i en åldersblandad barngrupp. 
Hon säger att hon hela tiden var tvungen att ha i åtanke hur barnen skulle delas in och vilka 
aktiviteter som skulle passa bäst med tanke på barnens ålder, behov och vad de skulle tänkas 
klara av. Hon upplevde också att de yngre barnen inte fick möjlighet att göra lika mycket som de 
äldre utan att fokus ofta låg på att de äldre barnen skulle stimuleras i sitt lärande, vilket ledde till 
att de yngre barnen ofta glömdes bort. Nu när Siri arbetar i en åldershomogen barngrupp upplever 
hon att det finns en helt annan helhetsbild i barngruppen än tidigare och att hon ser gruppen som 
en helhet vilket hon inte gjorde tidigare i åldersblandade barngrupper. Det Siri säger kan kopplas 
till det Katz (1995) framhåller. Hon nämner att äldre barn ofta får mer uppmärksamhet än yngre 
barn då det gäller åldersblandade barngrupper.  
 
Bianca nämner att hon upplever att det är enklare att se hela barngruppens behov och att det även 
är lättare att arbeta med barngruppen på individnivå i en åldershomogen barngrupp. Hon anger 
också att hon tycker att hon räcker till på ett bättre sätt, vilket underlättar hennes arbete. 
Nackdelen i en åldersblandad barngrupp är svårigheten att anpassa verksamheten efter alla barns 
behov. Hon beskriver även att det kan vara svårt att hinna stimulera barnen i deras aktiviteter och 
i deras kunskapslärande. Slutligen upplever hon att det är svårt att hinna med de äldre barnen 
eftersom det är så många omsorgssituationer runtomkring de yngre barnen, vilket skapar en stress 
för henne som pedagog. Birgitta har liknande åsikter och tar också upp hur de ökade 
omsorgssituationerna i en åldersblandad barngrupp kan leda till svårigheter att hinna med de 
äldre barnen. Hon upplever att det är ”slitigt” för henne själv. Det är svårt att hinna med att 
utmana alla barn i olika åldrar och det kan vara stressigt att försöka hitta aktiviteter som kan 
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genomföras på ett lämpligt sätt med alla barn i åtanke. Angående det pedagogerna säger om de 
ökade omsorgssituationerna runt omkring de yngre barnen tar Sundell (1995) upp tidigare 
forskning som visat att äldre barn missgynnas i åldersblandade barngrupper under de 
omsorgssituationer som uppstår mellan yngre barn och pedagoger. 
 

4.2.4 Utveckling och konflikter 

En av pedagogerna som bytt från åldersblandad till åldershomogen barngrupp har upptäckt att 
barnen utvecklats mer socialt. Deras förmåga att uppföra relationer, uppehålla regler mellan 
varandra, veta hur de ska uppföra sig, hur de ska vara en bra kompis, hur de ska visa respekt och 
hänsyn och så vidare, har förbättrats i och med bytet. Detta kopplar hon till att barnen är på 
samma nivå ålders- och utvecklingsmässigt. Hon säger också att hon tror att barnen utvecklas 
socialt relativt lika då det gäller åldersblandade och åldershomogena barngrupper.  
 

Ja, socialt så kan jag känna såhär att de utvecklas ju på båda ställena. Sen är det väl det att, 
det jag tänker mig är att är man äldre, då kan man ju ibland ha många yngre som är i 
samma grupp. Då kan man ju känna att man växer med rollen att vara äldre, att man kan 
känna att ”åh nu kan jag ta hand om de här” [...]. Men jag kan inte säga att jag känner att 
jag ser så stor skillnad, det är väl mer det jag sagt tidigare med de som är [...] yngre som 
gärna inspireras av de som är äldre, de kanske missar den biten eventuellt. (Bianca) 
 
 

Katz (1995) framhåller å andra sidan att det finns stora potentialer då det gäller barns sociala 
samvaro i åldersblandade barngrupper. Barnen kan vända sig till varandra för tröst, förklaringar, 
åsikter samt direktiv. Barnen kan samarbeta och interagera mellan åldrarna. Under intervjuerna 
säger Monica att yngre barn i åldershomogena barngrupper utvecklas mer medan Hanna upplever 
att yngre barn i åldersblandade barngrupper utvecklas mest. 
 
 

Den erfarenhet jag har av mina tre år här på förskolan [...] med åldersindelat, det är att med 
de yngsta barnen har jag sett att de blir mera... de får mer självförtroende att göra saker 
själva och det blir en gemenskap. Och de vågar mer. Och de lär sig mer. Det blir mer 
lärandeupplevelser, flera sådana upplevelser än när de var tillsammans med större barn. 
Och då var det de som var yngst och kunde minst, men så är det ju inte nu. Nu är de alla 
små som upptäcker och undersöker, och de har roligt tillsammans. […] Det är många äldre 
kollegor här på huset som har varit väldigt förvånade över hur himla självständiga de blev. 
De drack ur vanliga glas […], men som sagt de som har jobbat med de yngsta har ju varit 
väldigt duktiga på att göra miljön tydlig, att det är väldigt konkret allting. (Monica) 
 
 
Det är också jättejättestor skillnad. De små barnen tar ju efter de stora, alltså jättemycket 
och det syns jätteväl i syskongrupper. Så jag tycker att de får goda förebilder långt tidigare 
än vad de får när de är åldersindelade, vilket gör att de lär sig tidigare. Och jag tror inte att 
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det är negativt på något vis egentligen för att om det är så att ett barn som är ett år till 
exempel, förväntas ju inte kunna klä sig själv även om storasyskonet som är fem kan det. 
Och jag tror [...] att de kan se det där så fort de är mottagliga för det. Jag tror inte det är så 
att det skulle vara negativt för att de sätter för stor press till exempel. De kommer inte att 
tillägna sig saker och ting före de är mogna för det. Men så fort de blir mogna för det så 
finns det förebilder och då kan de. Mer än vad jag ser i åldersindelade grupper. (Hanna) 
 
 

Internationell forskning har visat att åldersblandade barngrupper är viktiga för de yngre barnen 
eftersom familje- och syskonrelationer skapas, vilket kan bli en källa av trygghet och närhet för 
alla inblandade. Utvecklingen hos yngre barn kan öka eftersom de exponeras för äldre barn som 
är mer kompetenta och som kan lära dem nya kunskaper. De får även tillgång till mer avancerade 
aktiviteter, lekar och rutiner. I åldersblandade barngrupper inleder yngre barn fler avancerade 
lekar samt imiterar kamrater mer då de är tillsammans med äldre barn än med jämnåriga barn. 
Forskning har också visat att tvååringar deltar i mer sociala lekar när de paras ihop med 
femåringar än när de paras ihop med jämnåriga kamrater. Den sociala samvaron hos de äldre 
barnen är lägre i de åldersblandade barngrupperna än i de åldershomogena barngrupperna. Den 
sociala samvaron är högre bland de yngre barnen i de åldersblandade grupperna (Katz m.fl, 
1990). 
 
Angående frågan om hur ett sent respektive tidigt barn påverkas i en åldershomogen barngrupp är 
åsikterna återigen varierande. En av pedagogerna menar att ett sent barn påverkas positivt av att 
vara i en åldershomogen barngrupp.  
 

Jag tror att de kan […] lyftas av gruppen. Men då tror jag också det är viktigt att vi 
pedagoger hjälper till att lyfter barnet [---], kanske är med och leker ibland och är med och 
spelar spel. (Bea) 

 
Hanna tror att barn i en åldershomogen barngrupp kan påverkas både positivt och negativt. De 
kan å ena sidan utmanas mer och utvecklas snabbare men å andra sidan kan det vara så att de inte 
klarar av det material och de aktiviteter som erbjuds. Hon tror att detta påverkar barnens 
självförtroende negativt i längden. Hanna säger också att de yngre barnen i en åldersblandad 
barngrupp kan ha förebilder i de äldre barnen och att de äldre barnen har större förståelse för de 
yngre barnen. Katz (1995) belyser tidigare forskning som visat att det var vanligare att barn 
delade med sig samt erbjöd sin hjälp i åldersblandade barngrupper. Turtagande gick även 
smidigare i de åldersblandade barngrupperna. Katz menar också att när vi ber ett äldre barn vara 
tolerant mot ett yngre barn får det äldre barnet möjlighet att utveckla sin tolerans mot dem som är 
yngre. Barn behöver komma i kontakt med olika situationer där deras försök till att vara vårdande 
av andra barn kan uppmuntras och stärkas. De yngre barnen som uppmuntras, tröstas och vårdas 
av de äldre barnen kommer att anamma beteendet och använda detta när de själva blir äldre. Barn 
behöver många möjligheter att observera och imitera ett brett spektrum av olika kompetenser. 
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En pedagog uttrycker en oro över att barn som är sena i utvecklingen eller socialt inte mår bra av 
att vara i en åldershomogen barngrupp eftersom de skulle få färre möjligheter att få kompisar som 
är i samma utvecklingsfas.  
 

Du blir inte lika utsatt, för att du inte är på samma nivå som de andra. Kanske är din bästa 
kompis två år yngre, och det spelar ingen roll, och ingen lägger någon vikt vid det, utan 
man tänker bara ”vilken tur att det finns någon för just dig” för det kanske skiljer två år 
men de två barnen har jättestort utbyte av varandra. (Birgitta) 
 

Åldersblandade barngrupper är utvecklande för barn som är socialt omogna. Yngre barn avvisar 
mer sällan äldre omogna barn än vad jämnåriga barn gör, äldre barn tillåts dessutom vara omogna 
under en längre period. I Åldershomogena barngrupper kan det uppstå en press på barn och 
pedagoger, eftersom det förväntas att alla barn i gruppen ska ha samma kunskaper och 
färdigheter. Risken finns att det barn som inte uppfyller de förväntade kunskaperna och 
kompetenserna, blir negativt bedömd. Det finns inga bevis som stödjer att barn som vistas i 
samma grupp ska kunna lära sig samma saker, på samma sätt eller vid samma tidpunkt. I en 
åldersblandad barngrupp är det mer acceptabelt för ett barn att ligga före sina jämnåriga kamrater 
gällande exempelvis läsning, och samtidigt ligga bakom då det gäller andra kompetenser såsom 
social kompetens, matematik eller liknande (Katz, 1995). 
 
Bea ser inte att ett tidigt barn påverkas negativt i en åldershomogen barngrupp.  
 

Nej, jag tror inte att det spelar så stor roll, det tror jag inte. Det är ju alltid några som är lite 
mer utvecklade, […] mer framåt […], har mer kunskaper och har mer mognad men de 
söker sig ju ofta till varandra också. Jag tror inte att de blir hämmade. (Bea) 
 

En av de andra pedagogerna tycker å andra sidan att det kan finnas en risk att tidiga barn hämmas 
i en åldershomogen barngrupp.  
 

Ja, det var väl det då, jag tänker på de här lite yngre barnen, om de är i en grupp där det är 
väldigt indelat, de hade kanske kunnat leka med äldre barn och få en annan stimulans. Så 
där kan jag tänka mig att det kan bli en viss typ av hämning. Men å andra sidan så de 
barnen som alltid har sökt sig till de som har varit äldre, de har ju alltid förlorat de 
kompisarna när de har gått upp i förskoleklass, så då har de ju haft det problemet att [...] 
”nu måste jag börja om igen” och skaffa nya kompisar eller att det har varit väldigt ledsamt 
när de har slutat [...]. Oftast sen det året de blir äldst, så har de ju ändå hittat kompisar i 
gruppen. (Bianca) 
 

Monica berättar om sin erfarenhet av att tidiga barn kan känna att det blir långtråkigt i en 
åldershomogen barngrupp. Hon framhåller att det är viktigt att försöka ge dessa barn utmaning 
för att barnen ska kunna utvecklas. Hanna menar att tidiga barn kan hämmas om de ligger långt 
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fram i utvecklingen. Hanna tror att anledningen till att de hämmas är att pedagogerna måste 
planera verksamheten för hela barngruppen så att den passar alla barns utvecklingsbehov samt att 
det kan vara så att dessa barn påverkas negativt av de aktiviteter som passar de övriga barnen. 
Hanna menar att mycket beror på personalen. Om personalen vill, är det enkelt att göra sådant 
som utmanar dessa tidiga barn. Dock styrker hon att det är viktigt att dessa barn ständigt utmanas 
för att de inte ska hämmas. I längden gynnas dessa barns självförtroende om de får utmanas. 
 
 
Då det gäller barns konflikter och hur de ser ut beskrivs de på olika sätt av pedagogerna. […] De 
är ju på samma så att då är de ju ofta […] samma bråk (Siri). Under sin intervju säger Bea att de 
konflikter som kan uppstå på en åldersblandad avdelning oftast beror på ett yngre oförstående 
barn.  
 

De konflikter som kan bli på en åldersblandad avdelning, det är ju att de små kanske inte 
förstår att det här barnet är rädd om den här leken, utan de bara stövlar in på ett annat sätt. 
De har inte lärt sig att man knackar på och frågar om jag får vara med eller att man inte tar 
någon annans pärlplatta. (Bea) 
 

Forskning stödjer det Bea säger angående yngre barn som stör och avbryter de äldre barnens mer 
avancerade och utvecklande aktiviteter i åldersblandade barngrupper (jfr. Sundell, 1995). En 
pedagog tycker att det är mer konflikter då det är många äldre barn i samma ålder. Ja alltså, jag 
upplever att det kan vara lite mer konflikter när man är många storbarn tillsammans. Det blir ett högre 
tempo helt enkelt (Bianca). Märta säger att konflikter kan bli stora i en åldershomogen barngrupp 
med äldre barn. Barnen blir mer och mer medvetna om sina känslor om sig själv och varandra, 
vilket innebär att konflikterna kan bli större och mer komplicerade. Hon anser att konflikter blir 
större i åldershomogena barngrupper än i åldersblandade.  
 
 
4.2.6 Barnens lek 

Pedagogen Siri anser att lekarna i åldershomogena barngrupper sker på samma nivå. Jamen det är 
ju litegrann samma sak som det här att [...] man är ungefär på samma nivå (Siri). En annan tycker att 
hon kan se att barnen dras till andra barn i samma ålder oavsett åldersgruppering.  
 

Ja, jag tycker att så som det har varit mycket förut, så tycker jag ändå att man såg att de lite 
yngre barnen lekte mycket i grupp tillsammans och de äldre lekte i grupp tillsammans så de 
hade ändå det här att de delade upp sig när de hade den här så kallade fria leken, 
lekstunderna. (Bea) 

 
När det gäller barns fria lek så väljer de helst jämnåriga barn, oavsett vilken 
ålderssammansättning som råder i barngruppen (Sundell, 1995). Pedagogen säger vidare i sin 
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intervju att hon upplever att det är mer rollekar i en åldershomogen barngrupp. Barnen delar upp 
sig, några vill skapa och några vill leka. Barnen är på samma nivå, i samma utvecklingsfas och de 
leker de lekar som passar just dem för tillfället. Det är ett givande och tagande och de behöver 
aldrig ta hänsyn till att ett litet barn kommer och tar utan att fråga eller stör leken. Hanna å andra 
sidan anser att det uppstår mer rollekar i åldersblandade barngrupper. Men jag tycker spontant att 
[…] i syskongrupper så är det mer rollekar (Hanna). Maria har märkt att små barn i en åldersblandad 
barngrupp kommer in i en rollek på ett helt annat sätt än i en åldershomogen barngrupp. De yngre 
får ofta vara med de äldre barnen i rollekar eftersom de helt enkelt behövs. I åldershomogena 
barngrupper är det däremot inte på samma sätt att barnen bjuder in varandra i rolleken. Birgitta 
beskriver hur hon upplever att barnens rollekar på förskolans enda åldersindelade avdelning 
försvunnit. Dessa barn är fem år och har tidigare gått på åldersblandade avdelningar. Birgitta 
upplever att den fria leken försvunnit, att den inte är lika närvarande som den var då barnen gick 
på åldersblandade avdelningar. Hon beskriver även att hon upplever att det blir mer prestige i en 
åldershomogen barngrupp med äldre barn.  

 

Jag kan ju se att det blir ganska mycket mer prestige när de är jämnåriga. Alltså jag kan 
uppleva att de, [...] om jag ser på femårs, där […] är det viktigt hur man klär sig, om man 
har klänning eller inte, hur man har håret. Alltså det blir lite mer utstuderat och det är ju för 
att de är större. (Birgitta) 
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5. Diskussion 
 
I detta kapitel diskuteras studiens resultat, detta delas in under de två frågeställningarna. Under 
rubriken metoddiskussion förs en reflektion angående hur rapportens skrivande och studiens 
genomförande uppfattats. Slutligen beskrivs förslag på vidare forskning.  
 
 
 
5.1 Pedagogers föreställningar då det gäller åldershomogena och åldersblandade 
barngrupper 
 
Då svaren från de pedagoger som inte har en tydlig bild av vilken gruppindelning de föredrar har 
analyserats, så har tolkningen gjorts att dessa pedagoger inte arbetat tillräckligt mycket med båda 
gruppindelningarna för att kunna avgöra vilken de föredrar. Studien visar att pedagogerna 
upplever att det finns två faktorer som underlättar deras eget arbete när de arbetar i 
åldershomogena barngrupper. Den första faktorn är utförandet av pedagogiska planeringar. 
Pedagogerna upplever en enkelhet i att genomföra pedagogiska planeringar i åldershomogena 
barngrupper och nämner svårigheter med att planera i åldersblandade barngrupper. Svårigheterna 
de beskriver består bland annat av tidsbrist och barnens olika behov. Detta tar även Sundell 
(1995) upp som förklarar att forskning visat hur många pedagoger upplever att de inte har 
tillräckligt med tid att planera bra aktiviteter i en åldersblandad barngrupp. Den andra faktorn 
som pedagogerna nämner under intervjuerna, är arbetet mot läroplanens mål. Alla pedagoger är 
överens om att det är lättare att arbeta mot läroplanens mål i en åldershomogen barngrupp. 
Pedagogerna upplever en svårighet i att hinna med dessa två aspekter i den vardagliga 
verksamheten då de arbetat i åldersblandade barngrupper. Detta påtalas även i tidigare forskning 
som Nyström (1992) belyser, denna forskning har visat att det är lättare att anpassa 
verksamhetens innehåll i en åldershomogen barngrupp. Vi har förståelse för intervjupersonernas 
åsikter gällande enkelheten i att genomföra pedagogiska planeringar i åldershomogena 
barngrupper. De framhåller helheten i en åldershomogen barngrupp samt hur barnens likhet i 
ålder och utveckling underlättar det pedagogiska arbetet. En anledning till att vi delar 
pedagogernas åsikter samt det tidigare forskning tar upp, är att vi delvis är skeptiska till hur 
planeringar utförs i åldersblandade barngrupper. Ett vanligt ordspråk är ”en kedja inte är starkare 
än dess svagaste länk”, anpassas planeringen efter de yngre barnen med mer utvecklingsbehov 
eller efter ett äldre barn som har helt andra behov? Vi tror att detta varierar från förskola till 
förskola eftersom att det är upp till varje pedagog hur de utformar planeringen. En del pedagoger 
på förskolor med åldersblandade barngrupper anpassar säkerligen planeringen mer efter de yngre 
barnen, medan andra planerar mer efter de äldre barnens behov och intressen. De svårigheter vi 
ser med att arbeta mot läroplanens mål då det gäller åldersblandade barngrupper överensstämmer 
i stor utsträckning med det pedagogerna i våra intervjuer uttrycker. Vi tycker det är enklare att 
sträva efter de mål som behandlas i våra styrdokument när vi arbetar i en åldershomogen 
barngrupp. Vi har diskuterat sinsemellan att förskolans läroplan inte tar upp någonting angående 
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hur verksamheten ska tänka kring gruppindelningar. Under diskussionen har våra åsikter gått isär 
i denna fråga, den ena av oss önskar att det hade funnits en passage i läroplanen som beskriver 
ämnet medan den andra är av meningen att det inte passar in i den nuvarande strukturen. 
Argumentet för detta är att om de olika gruppindelningarna skulle benämnas så skulle det finnas 
lika stor anledning att ta upp andra aspekter såsom exempelvis Reggio Emilia, Waldorf och 
Montessori. Vi är dock överens om att det bör vara en självklar del som tas upp i befintlig 
förskollärarutbildning, som det ser ut i dagsläget behandlas inte detta inom den 3,5 år långa 
utbildningen. 
 
 
Studien har visat att pedagogerna upplever det enklare att räcka till i en åldershomogen 
barngrupp då alla barnen är i samma ålder och har liknande behov. Många av pedagogerna 
beskriver hur de anser att det är mer ansträngande för dem själva att arbeta i en åldersblandad 
barngrupp. Det kan vara ansträngande för kroppen men det kan även vara ansträngande på så sätt 
att det är svårt att hinna med att tillfredsställa alla barns olika behov då barnen är i olika åldrar, 
vilket skapar en stress för pedagogerna. Sundell (1995) hänvisar till NYBO-projektet som 
redovisade resultat som visade att pedagoger som arbetar i åldersblandade barngrupper var mer 
missnöjda. De pedagoger som här var missnöjda med ålderssammansättningen upplevde att 
arbetet var stökigt och jobbigt.  
 
 
5.2 Ålderssammansättningens betydelse för barn 
 
Pedagogerna upplever att det finns svårigheter då det gäller tillgodoseendet av alla barns behov i 
en åldersblandad barngrupp. De flesta pedagogerna uttrycker att äldre barn blir negativt 
påverkade i åldersblandade barngrupper. Detta beror på alla de omsorgssituationer som rör de 
yngre barnen. Omsorgssituationerna anses påverka den tid som pedagoger kan ge de äldre 
barnen. Att äldre barn missgynnas i åldersblandade barngrupper visar även tidigare forskning. 
Äldre barn i åldersblandade barngrupper, får många gånger stå tillbaka då pedagogerna måste 
lägga ned mycket av sin tid på omsorg av de yngre barnen, vilket leder till begränsad tid för de 
äldre barnen (jfr. Sundell, 1995). Att äldre barn får stå tillbaka när de yngre barnen behöver tas 
om hand av pedagogerna ser vi som ett problem. Tiden som läggs på omsorgssituationer skulle 
istället kunna läggas på aktiviteter med barnen, exempelvis hjälp med hantering av konflikter, 
med den fria leken eller helt enkelt att vi pedagoger är närvarande i olika skapande situationer. 
Mycket av den värdefulla tiden skulle vi istället kunna använda till att vägleda barnen. I dagsläget 
måste de äldre barnen klara sig själva vid många tillfällen, samt vänta på hjälp tills pedagogen 
först hjälpt det yngre barnet. Många gånger går detta säkerligen bra men vi tänker att det måste 
vara påfrestande för ett äldre barn att alltid få stå tillbaka och aldrig känna att de går först. I 
åldershomogena barngrupper blir det annorlunda eftersom alla barn är i samma ålder och i en 
liknande utvecklingsfas. 
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Då det gäller åldershomogena barngrupper konstaterar pedagogerna att det är lättare att se till alla 
barns behov då de är på en liknande utvecklingsnivå. Många av pedagogerna pratar om miljöns 
betydelse. Studien har visat att miljön är lättare att arrangera på ett tillfredsställande sätt på en 
åldershomogen avdelning. Materialet kan anpassas efter barnens ålder och utvecklingsnivå. Detta 
underlättar barnens eget initiativtagande på sätt att de har en frihet att kunna välja egna 
aktiviteter. I och med detta har barnen inflytande över sin egen tillvaro i förskolan. I 
åldersblandade barngrupper är det stor risk att de yngre barnen förstör de äldre barnens lekar, 
konstruktionsbyggen och skapelser, vilket i sin tur leder till att pedagogerna måste vara mer 
uppmärksamma på vad de yngre barnen gör. Detta mynnar ut i att pedagogerna känner mer stress. 
Det intervjupersonerna beskriver i sina intervjuer, samstämmer med vad tidigare forskning visat. 
Det finns en risk att endast yngre barn gynnas i åldersblandade barngrupper. De yngre barnens 
närvaro kan hindra förekomsten av lämpliga aktiviteter för de äldre barnen och de yngre barnen 
kanske stör eller avbryter de äldre barnens mer avancerade och utvecklande aktiviteter (jfr. 
Sundell, 1995). Vi är eniga om att miljön är enklare att anpassa i en åldershomogen barngrupp. 
Miljön kan anpassas efter barnens behov och vad de kan tänkas klara av. Dock har vi diskuterat 
att det kan finnas en risk att pedagoger ibland arrangerar miljön på ett sätt som inte är tillräckligt 
utmanande i åldershomogena barngrupper. Om pedagogen endast har i åtanke vad barnen för 
närvarande kan klara av kanske de inte arrangerar miljön på ett tillräckligt avancerat och 
utmanade vis. I en åldersblandad barngrupp däremot, erbjuds barnen ofta material i miljön som 
de annars inte skulle erbjudits i en åldershomogen barngrupp. Detta kan leda till att de kan 
utmana sig på ett helt annat sätt då det gäller fri lek och skapande aktiviteter. Dock vill vi 
poängtera att det är upp till pedagogerna att se till att miljön är tillfredsställande, stimulerande 
och utmanande. 
 
Studien har visat att i en barngrupp med blandade åldrar ses de äldre barnen oftast som förebilder 
för de yngre barnen. Det kan handla om allt från påklädningssituationer till sociala situationer. I 
barngrupper där barnen är i samma ålder får barnen inte samma möjlighet till äldre förebilder. 
Tidigare forskning har visat att det är vanligare att barn delar med sig samt erbjuder sin hjälp i 
åldersblandade barngrupper. Äldre barn i åldersblandade barngrupper fungerar många gånger 
som kompetenta modeller för de yngre barnen. När vi ber ett äldre barn vara tolerant mot ett 
yngre barn får det äldre barnet möjlighet att utveckla sin tolerans mot dem som är yngre. Barn 
behöver komma i kontakt med olika situationer där deras försök till att vara vårdande av andra 
barn kan uppmuntras och stärkas. De yngre barnen som uppmuntras, tröstas och vårdas av de 
äldre barnen kommer att anamma beteendet och använda detta när de själva blir äldre. Barn 
behöver många möjligheter att observera och imitera ett brett spektrum av olika kompetenser (jfr. 
Sundell 1995, Katz 1995). Till viss del samstämmer vi med det som tidigare forskning beskriver 
samt det våra intervjupersoner lyfter fram, dock vill vi framhålla att ett äldre barn inte alltid är en 
ultimat förebild. Dock menar vi att det fortfarande finns förebilder i oss pedagoger i en homogen 
barngrupp och att det är upp till oss att skapa en stimulerande miljö som lockar till utveckling och 
lärande. Vad är det som säger att yngre barn i samma ålder inte kan vara föredömen för varandra? 
Vi tror att ett yngre barn kan utvecklas lika mycket genom att lära av jämnåriga som av äldre 
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barn. Det tas för givet att ett äldre barn kan mer än ett yngre, men vad är det för generalisering? 
Alla barn är olika och utvecklas olika oberoende av ålder. Vi tycker att det är fel att sätta den 
pressen på äldre barn, att de ska agera ”hjälpfröken” för de yngre barnen. En fråga som kommer 
upp är vem som egentligen gynnas av detta? Gagnar det yngre barn för att de får en förebild eller 
underlättar det för oss pedagoger genom att ett äldre barn ”avlastar” oss?  
 
 
5.3 Metodreflektion 
 
Vi har båda liknande metoder och arbetssätt vilket har underlättat vårt samarbete. Vi har gjort allt 
tillsammans för att få en röd tråd genom hela arbetet. Så här i efterhand har vi reflekterat över att 
vi skulle ha genomfört intervjuerna tidigare än vad vi gjorde. Vi har också reflekterat över att det 
hade varit intressant att intervjua fler pedagoger. Dessutom hade vi velat intervjua olika 
förskolechefer. På så sätt hade vi kunnat jämföra pedagogernas och förskolechefernas åsikter 
angående de olika gruppindelningarna. Det var inte möjligt att utföra fler intervjuer med tanke på 
den tid som vi hade att förhålla oss till och det tidskrävande efterarbetet som skulle göras i form 
av transkriberingar. Det hade också varit intressant om vi hade kunnat intervjua pedagoger från 
förskolor där de bytt till en annan gruppindelning men sedan bytt tillbaka. Vi har också 
reflekterat över att det hade varit berikande att observera barngrupp och pedagoger på förskolor 
med olika gruppindelningar. I början av arbetet, innan intervjuerna, reflekterade vi över om vi 
skulle skicka ut informationsbrev men vi kom fram till att vi inte skulle göra detta. I efterhand 
tror vi inte att det hade gjort någon skillnad för vårt resultat.  
 
 
5.4 Vidare forskning 
 
Under vår studie insåg vi att det inte fanns ny forskning då det gäller åldershomogena och 
åldersblandade barngrupper. Detta öppnar upp för många tänkbara forskningsområden inom 
ämnet. Ett av alla intressanta forskningsområden som skulle kunna leda till vidare forskning är att 
undersöka förskolebarn från åldershomogena och åldersblandade barngrupper. Barnen skulle 
kunna observeras under hela förskoletiden och sedan upp i skolålder. Sedan skulle en jämförelse 
kunna göras för att fastställa vilka skillnader som uppstår mellan barnen från de olika 
gruppindelningarna. Hur skiljer sig barnens sociala förmåga? Hur lyckas barnen senare i skolan 
beroende på vilken gruppindelning de har bakgrund i? Detta skulle kunna ske genom olika 
observationer, dokumentationer av pedagoger och barn i olika situationer samt intervjuer.  
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7. Bilagor 
 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Vad heter du? 
2. Berätta om din utbildnings- och yrkesbakgrund? 
3. Vilken gruppindelning har ni på er avdelning? 
4. Hur många barn består barngruppen av?  
5. Vilken gruppindelning har du arbetat mer eller mindre med?  
6. Viken gruppindelning föredrar du? Varför?  
7. Vilken skillnad upplever du i att arbeta åldershomogent jämfört med åldersblandat?  
8. Hur känns det att arbeta mot läroplanens mål då det gäller åldershomogent respektive 
åldersblandat? 
 
Frågor som rör ålderssammansättningens betydelse 
1. Hur påverkas avdelningens miljö och material med tanke på gruppindelningen?  
2. Hur påverkas barns utveckling (socialt, kognitivt, emotionellt) i åldershomogena barngrupper 
jämfört med vad de gör i åldersblandade barngrupper? 
3. Vad ser du för skillnad i barnens lekar i åldershomogena respektive åldersblandade 
barngrupper?  
4. Hur upplever du konflikter mellan barnen på en åldershomogen avdelning? Hur upplever du 
konflikter mellan barnen på en åldersblandad avdelning?  
5. Hur påverkas ett sent barn i en åldershomogen barngrupp? 
6. Hur påverkas ett tidigt barn i en åldershomogen barngrupp? (Hämmas deras utveckling eller 
blir de utmanade och får sina behov tillfredsställda) 
 

Frågor som rör åldershomogena barngrupper 
1. Vilka fördelar ser du med åldershomogent för barnen? 
2. Vilka fördelar ser du med åldershomogena barngrupper för dig som pedagog? 
3. Vilka är nackdelarna för barnen med en åldershomogen barngrupp? 
4. Vilka är nackdelarna för dig som pedagog med en åldershomogen barngrupp? 
 

Frågor som rör åldersblandade barngrupper 
1. Vilka fördelar ser du med åldersblandat för barnen? 
2. Vilka fördelar ser du med åldersblandat för dig som pedagog? 
3. Vilka är nackdelarna för barnen med åldersblandat? 
4. Vilka är nackdelarna för pedagogerna med åldersblandat? 


