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Abstrakt 
Robin Svensson (2018) Barngruppens sammansättning i förskolan 

-Förskollärarens tankar om den åldersblandade respektive den åldersindelade 

barngruppen 

-Preshcooler´s thoughts about the mixed-age and the age-grouped groups of children 

Förskollärarprogrammet, Linnéuniversitetet i Kalmar.  

 

Studien belyser olika förskollärares tankar kring åldersblandade barngrupper respektive 

åldersindelade barngrupper inom förskolan. Syftet med undersökningen är att bidra med 

kunskap kring barngruppers sammansättning utifrån ålder i förskolan, genom att studera 

förskollärares tankar om att arbeta i en åldersindelade respektive den åldersblandade 

barngruppen.  

 

I studien används det kvalitativa intervjuer för att samla in empiri, där förskollärare med 

lång erfarenhet inom förskoleyrket och arbetat med både åldersindelade och 

åldersblandade barngrupper har blivit intervjuade.  

 

Resultatet visar att förskollärarna ser både styrkor och svagheter i att arbeta 

åldersblandat eller åldersindelat. I den åldersblandade barngruppen ansågs fördelarna 

vara fler för barnen, men då färre för förskollärarna. Medan i den åldersindelade 

barngruppen så var fördelarna fler för förskollärarna och färre för barnen.  

Samt att det viktigaste var att trivas och finna glädje i sitt yrke, för det var då man som 

förskollärare kan bidra med mest till barnens utveckling och lärande, oavsett om det var 

en åldersblandad- eller åldersindelad barngrupp. Det handlar om att hela tiden utveckla 

och utmana sig själv som förskollärare för att kunna hjälpa och guida barnen i deras 

utveckling.  

 

 

Nyckelord 
Åldersblandade barngrupper, Åldersindelade barngrupper, Miljön, Samspel, Interaktion, 

Förskollärarrollen 

 

Tack 
Ett stort tack till att förskollärare som ställt upp på en intervju och berättat om deras 

erfarenheter om att jobba i olika gruppkonstellationer inom förskolans verksamhet, och 

därmed möjliggjort studien för mig. Jag vill också tacka min handledare Karin Larsson, 

som alltid hjälpt mig och guidat mig igenom studien och dess hela process. Samt ett 

tack till min familj och vänner som legat på och pushat mig i lätta och svåra, glada och 

arga stunder under studieprocessen. Tack allihopa.  

 

Robin Svensson  
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1 Inledning 
Genom mina VFU-platser fick jag möjligheten att vara i åldersblandade och 

åldersindelade avdelningar på förskolan. Det som menas med åldersindelade 

avdelningar är när barnen är uppdelade efter födelseår, så att barnen är i samma ålder. 

Alltså att det är 3 åringar på en avdelning och sedan 4 åringar på en annan avdelning. 

Medan åldersblandade barngrupper har barn från många olika födelseår och får en 

breddare åldersspann på barnen som kan vara mellan 1–5 år (Sundell, 1995). Vilket 

satte igång mitt intresse och funderingar om något av sätten att dela in barnen i 

förskolan var bättre och hade fler positiva fördelar än det andra sättet. Vilket var det 

som låg till grunden bakom intresset för min studie om olika 

barngruppssammansättningar.  

 

Åren i förskolan är väldigt viktiga för barnen och det sker en intensiv utveckling för 

barnen i de tidiga åldrarna. Det är i förskolan som grunden för ett livslångt lärande 

börjar och vi förskollärare vägleder barnen under denna tidsperiod (Skolverket, 2016). 

Det är därmed vår uppgift som förskollärare att utforma en stimulerande och 

utvecklande miljö för barnen, oavsett i vilken ålder eller utvecklingsnivå barnet befinner 

sig i. Det är därmed viktigt att förskolan och avdelningen är meningsfullt planerad för 

alla barn i barngruppen oavsett ålder. Det är förskolläraren som får anpassa sig efter 

barnets ålder och aktuella utvecklingsnivå, då förskolläraren ska kunna hjälpa och 

utmana barnen oavsett vilken ålder barnen befinner sig i.  

 

Detta visar sig även i förskolans styrdokument. Lpfö-98 (Skolverket, 2016) är 

förskolans läroplan och förskollärarnas vägledning i arbetet med barnen. Under rubriken 

Förskolans uppdrag i läroplanen står det: 

 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling 

och lärande samt erbjuda en trygg omsorg”.  (Skolverket, 2016) 

 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att bidra med kunskap kring barngruppers 

sammansättning utifrån ålder i förskolan, genom att analysera förskollärares 

erfarenheter och tankar om den åldersindelade respektive den åldersblandade 

barngruppen. Det är förskollärarnas erfarenheter och tankar som ligger i fokus och 

presenteras i resultat och analys.   

 

• Vilka tankar har förskollärare om den åldersblandade respektive den 

åldersindelade barngruppen?  
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2 Bakgrund 
Under bakgrundskapitlet beskrivs hur det tidigare sett ut i svenska förskolor och hur den 

förändrat sig under åren. Vikten av miljön och miljöns betydelse lyfts också fram. 

 

2.1 Barngruppens framväxt i svensk förskola 

När svensk förskola växte fram under 1900-talets första decennier var till en början barn 

i åldern 1–7 år välkomna. Detta ändrades senare till åldrarna 4–7 år. Det var utifrån 

Gessel och Bürhers forskning där resultatet visade att små barn inte var gruppmogna 

förrän 4 års ålder. Gessel menade på att barnen måste uppfyllt en vis ålder för att kunna 

fungera i en grupp, då det är först vid 4 års ålder som barnet blir en social varelse 

(Edenhammar, 1982). Gessel och Bürhers studie blev känd i Sverige kring 1920-talet 

och var en av de bidragande orsakerna till att förskolan gick från åldersblandade 

avdelningar till åldersindelade (Edenhammar, 1982). Detta tankesätt varade fram till 

1960-talet utan att diskuteras eller ifrågasättas, utan det var barnstugeutredningens 

arbete som visade vad barn i olika åldrar kunde innebära och medföra. Där barnens 

utveckling och samspel kunde gynnas. Vilket i första hand gällde barn i åldrarna 3–7 år. 

I barnstugeutredningen kom det fram ett förslag om ålderssammansättningar i förskolan. 

Det var då småbarnsgrupper som skulle innehålla barn i åldern 6 månader till 3 år och 

syskongrupper med barn i åldern 3 – 7 år, där en av anledningarna enligt 

barnstugeutredningen var att de minsta barnen ansågs ha större behov av omvårdnad 

och en stabil vuxenkontakt, samt att de mindre barnens oförmåga att ha kontakt och 

socialisera sig med de äldre barnen (Edenhammar, 1982). 

 

Barnstugeutredningen var också starten av skapandet av en ny förskola, där ett av syftet 

var att ta bort det negativa sakerna och tankarna som förknippades med det föregående 

daghemmet. Barnstugeutredningen skulle inte bara skapa en bättre förskoleverksamhet 

utan även förbättra barndom och en mer jämställt samt demokratiskt samhälle (Engdahl 

& Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

 

Svensk förskola idag, kan se ut på många olika sätt. Beroende på förskolans 

organisation kan barngrupperna vara stora eller små. Åldersindelat eller åldersblandat. I 

förskolans verksamhet och i den barngruppen kommer barnet att spendera de tidiga åren 

i livet. Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver hur en grupp påverkas när det 

kommer en ny medlem till gruppen, där förutsättningarna förändras för alla deltagarna 

inom gruppen. Rutiner, regler och normer förblir ofta samma eller ändras över en längre 

tidsperiod, beroende om den nya individen i gruppen är ett barn eller förskollärare. Men 

det är alla relationer som kommer att påverkas, vilket kan bli många olika relationer 

beroende på hur stor barngruppen är (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

 

Inom förskolan finns det många olika individer, som tillsammans bildar en grupp där 

det är viktigt att varje individ ska få tillfälle och möjlighet att leka, lära sig, få utrymme 

för sina tankar, behov och idéer. Alla barn lär och utvecklas på olika sätt oavsett ålder, 

därför är det viktigt som förskollärare att tänka på att alla barn är olika. Vilket belyser 

vikten av att skapa en förskoleverksamhet som bygger på variation, där alla barn får 

möjlighet att utvecklas oberoende på vilken utvecklingsnivå barnet befinner sig på. Ta 

sig tiden att lära känna varje barn, kunna utveckla relationer och hantera dem, trots de 

kaotiska situationerna som kan uppstå i en barngrupp och vardagen är viktigt för barns 

utveckling och lärande (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
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Det är inom gruppen som samspel uppstår och individens relationer och värderingar kan 

utvecklas. Om individen inte känner tillit, trygghet eller har en plats i gruppen är det 

svårt att utvecklas (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). Vikten av lekkamrater är stor i 

förskolan, men ändå är det barn inom förskoleverksamheten som befinner sig i 

utanförskap (Engdahl & Ärlemam-Hagsér, 2015). Att barn inte finner varandra kan har 

många olika anledningar, vilket gör det viktigt för förskolläraren att stötta, hjälpa och 

vägleda barn som hamnar utanför in i lekar och relationer på förskolan. Det är viktigt att 

tänka på att barn som ser ut att vara med i en lek inte alltid är det, trots att det kan se ut 

så från ett vuxenperspektiv (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  

 

2.2 Miljö 

Miljön är en viktig del inom förskolans verksamhet och det pedagogiska arbetet med 

barnen, detta är något som Björklid (2005) skriver om. Det är miljön som ligger till 

grunden för lekens utveckling. Utformningen av miljön påverkar och ger barnen en 

möjlighet att utveckla sin lek, genom att ha möjligheten till att få vara ifred och ostörda, 

att själv kunna välja och styra över leken och situationen, samt att ha möjlighet till en 

mer högljudd lek (Björklid, 2005). Björklid (2005) fortsätter med att en miljö som inte 

är genomtänkt och liten, ger större upphov till en konfliktskapande miljö, då det blir en 

stressfaktor och svårare att vara öppen för andras behov. 

 

Det är viktigt att miljön i förskolan inspirerar barnen och är utmanade (Björklid, 2005). 

Engdahl & Ärlemalm-Hagsér (2015) poängterar också miljöns betydelse där förskolans 

utgångspunkt är att verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens 

behov, där miljön ska utformas så att omsorg, utveckling och lärande skapar en helhet. 

Barnen ska ges möjlighet till att vara kreativa och bli utmanande av miljön där barnen 

kan utforska med alla sina sinnen (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
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3 Teoretisktperspektiv 
I detta kapitlet presenteras det sociokulturella perspektivet och några, för denna studie, 

viktiga aspekter inom det sociokulturella perspektivet. 

 

3.1 Sociokulturella perspektivet 

Det var på 1980-talet och 1990-talet som det sociokulturella perspektivet som 

Vygotskij’s grundat sina teorier och forskning i, återupptäcktes och blev populärt inom 

förskola och skola (Säljö, 2014). Vygotskij’s menar att det sociala samspelet är den 

viktigaste delen i barnens utveckling, där Vygotskij’s utgår från att lärande och 

utveckling står i relation till varandra från människans första levnadsdag. Där språket 

utgör den utlösande funktionen för utveckling (Williams, 2010). Viktigt för det sociala 

lärandet är att kunna imitera och utveckla sina högre mentala funktioner. Där 

Vygotskij’s betonar att mycket av det som vi människor lär oss, lär vi av andra 

individer. Vilket är det centrala inom Vygotskij’s teorier om utveckling och lärande, där 

vi människor lär och visas av en mer kompetent individ, vilket inom 

förskoleverksamheten blir att barn handledes av vuxna eller lärs av en mer kunnig 

kamrat på förskolan, vilket ger de bästa möjligheterna för lärande. Vilket kallas den 

proximala utvecklingszonen (Williams, 2010).  

 
3.1.1 Proximala utvecklingszonen 

Den proximala utvecklingszonen är en av Vygotskij’s stora teorier som grundar sig i 

sociokulturellt perspektiv. Människan är alltid under utveckling och har möjlighet 

erövra nya kunskaper i olika situationer. Lärandet och utvecklingen är inget som är 

begränsat till unga eller barn, utan är något som människor alltid utövar, både medvetet 

och omedvetet. Vygotskij’s menar att lärande och utveckling är ett naturligt tillstånd hos 

människor. Den proximala utvecklingszonen beskrivs som en tid där människor är extra 

känsliga och mottaglig för information som ligger nära till ett tidigare kunskapsområde. 

Det är här som en lärare eller en mer kompetentare kamrat kan vägleda och guida den 

lärande personen till ett nytt kunskaps erövrande och förståelse inom det som den 

lärande försöker att förstå och få ny kunskap om (Säljö, 2014).  

 
3.1.2 Språkets betydelse genom samspel och interaktion 

Vygotskij’s beskriver hur man som barn måste lära sig hur den sociala kontakten med 

andra människor fungerar. Hur viktigt det är att förstå språket, för att kunna förstå andra 

och för att göra sig förstådd (Säljö, 2014). Vygotskij’s beskriver hur språket också 

påverkar tanken i form av ett inre tal som då gör barnet medvetet om sitt eget tänkande 

(Hwang & Nilsson, 2014). Det är genom det talande och skrivna språket som vi 

människor kan kommunicera om världen och tillsammans etablera en gemensam 

förståelse med medmänniskorna. Då Vygotskij’s syn på språk är att språket är ett 

föränderligt teckensystem, som hjälper människor att uttrycka oss, förstå världen och 

fördjupa vår förståelse (Säljö, 2014). Språk inom det sociokulturella perspektivet ska 

därför ses och förstås som ett dynamiskt och ständigt utvecklingsbart teckensystem som 

samspelar med andra uttrycksformer, där människan är en multimodal teckenskapare 

som ständigt utvecklar nya sätt att uttrycka sig på (Säljö, 2014). Språket är människans 

hjälpmedel för att uttrycka och göra sig förstådd under samspel och i interaktion med 

andra medmänniskor.  
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4 Tidigare forskning 
Men en forskningsstudie av Derscheid (2009) belyses hur barns beteenden och 

förståelse av moraliska handlingar har ökats genom åldersblandade grupper. Det 

poängteras också att det inte skilde något mellan barn som har syskon mot de barn som 

vart de enda barnet, utan resultaten visade samma, lika så mellan flickor och pojkar. Vid 

ett jämförande med barn från en åldersindelad barngrupp visade det sig att barnen i den 

åldersindelade barngruppen hade en mindre förståelse av moraliska handlingar än de 

yngre barnen som varit en del i en åldersblandad barngrupp (Derscheid, 2009). Det 

visade sig även att barnen i den åldersblandade gruppen, utvecklade sitt 

perspektivtänkande, och det visade sig att äldre barn mer och mer pratade med de yngre 

barnen då deras perspektivtänkande blivit högre och betraktade barnen som jämlikar 

(Derschied, 2009). Studien beskriver att åldersblandade barngrupper kan hjälpa barnen i 

deras socialutveckling (Derschied, 2009).  

 

Genom att titta på forskningsstudien som Bailey, Burchinal och McWilliams (1993) 

gjorde på åldersindelade jämfört med åldersblandade barngrupper. I studien undersöktes 

59 barn uppdelat i åtta barngrupper, fyra åldersindelade och fyra åldersblandade. Barnen 

ska ha delats in med hjälp av kön, ras och föräldrarnas socioekonomiska status. Inom de 

åldersindelade barngrupperna skilde det högst tolv månader mellan barnen och inom de 

åldersblandade barngrupperna var skillnader två år. Denna forskningsstudie pågick 

under några år och där barnen testades varje halvår inom sina sociala, kognitiva, 

kommunikativa, adaptiva och motoriska förmågor (Bailey, Burchinal &McWilliams, 

1993). Det som framkommer i studien är att de yngre barnen i en åldersblandad 

barngrupp har en fördel och deras generella utveckling är oftast snabbare jämfört med 

barnen i en åldersindelad barngrupp. Den stora skillnaden var när barnen befann sig 

inom åldersramen två till fyra års ålder, där barnen i åldersblandade barngrupper låg 

före i utvecklingen. Men senare vid fem års ålder hade barnen i de åldersindelade 

barngrupperna kommit ifatt och gått om barnen i åldersblandade barngrupper i 

utvecklingen. Vilket visade på att barnen i åldersindelade barngrupper utvecklats bäst, 

trots att de var senare i utvecklingen i de tidiga åldrarna. Deras slutsats blev därför 

åldersblandade barngrupper kan gynna de yngre barnen medan åldersindelade 

barngrupper kan gynna de äldre barnen inom sina kunskaper kring sociala, kognitiva, 

kommunikativa, adaptiva och motoriska förmågor (Bailey, Burchinal & McWilliams, 

1993).  

 

Kennedy (2009) beskriver i sin studie en åldersblandad avdelning och dess 

förskollärares erfarenheter om att jobba åldersblandat och åldersindelat. Det som visade 

sig i studien var att förskollärarna upplevde att de äldre barnen blev lidande, då de inte 

kunde utmana de äldre barnens lärande och utveckling utifrån deras behov då de fanns 

mindre barn också. Att väldigt mycket tid gick till de yngre barnen, då blöjbyten, rutiner 

eller påklädnings situationer när de yngre barnen tog mycket mer tid. Resultatet visade 

sig senare vara att arbeta inom åldersblandade barngrupper påverkar förskollärarna 

negativt, då det ställer högre och fler krav på dem. De ska anpassa flera olika lärmiljöer 

för barnen som är anpassade till olika utvecklingsnivåer. Mindre barn kräver mer 

uppmärksamhet i form av omvårdnad. Medan en åldersindelad avdelning utgår ifrån en 

åldersgrupp och den generella utvecklingsnivå för just den åldersgruppen, där de 

anpassar miljö och verksamhet efter barnens dåvarande ålder (Kennedy, 2009). 

 

Enligt Keenedy (2009) upplever många förskollärare hur svårt och problematiskt det är 

och upplevs av många förskollärare att skapa en miljö som passar både en 1-åring och 

en 6-åring. Det var möjligt, men många beskriver det som nästan omöjligt.  
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Några förskollärare berättade för Keenedy, hur de upplevt ett bättre lugn, där tempot 

hade blivit mer anpassat till små barn, efter att denna förskola bytt från åldersblandade 

avdelningar till åldersindelade (Keenedy, 2009). Samtidigt som de äldre barnen 

uttrycker mer glädje över att kunna bygga och konstruera saker när det inte finns någon 

som förstör. Allt material kunde finnas tillgängligt för alla, vilket lönade sig då barnen 

kunde ta mer egna initiativ och inte behöva fråga förskollärarna hela tiden om de får och 

kan använda ett visst material (Keenedy, 2009). 

 

Keenedy (2009) menar på förskollärare på en åldersindelad barngrupp kan lättare 

utforma miljöer som är anpassade för en sorts ålder, som är spännande och utmanade. 

Miljön var ett stort problem och sågs svårt att anpassa till all olika utvecklingsåldrar, där 

säkerhetsaspekten var en av anledningar då det ansågs att vissa saker inte kunde finnas 

framme och äldre barn var tvungna att be förskollärare om hjälp vilket hindrar barnen 

från att ta egna initiativ. Sedan att yngre barn kunde förstöra för de äldre barnen. Allt 

detta gjorde förskollärarna mer stressade (Kennedy, 2009). 

 

Williams, Sheridian och Sandberg (2014) gjorde en studie om det sociala och kognitiva 

lärandet i förskolan. Denna studien belyser det faktum att genom att bara just få deltaga 

i olika situationer ger barnen möjligheten att utveckla och lära sig om sociala handlingar 

från varandra (Williams, Sheridian & Sandberg, 2014). Genom att bara lyssna och titta 

på hur andra barn gör och beter sig ger barnen en ökad möjlighet till att lära sig och 

utveckla sin sociala kunskap. Barns samarbete och interaktion med andra barn på 

förskolan verkar vara en viktig aspekt för barns lärande i förskolan (Williams, Sheridian 

& Sandberg, 2014). Att kunna integrerar, kommunicera och respektera andra individer 

och deras åsikter är viktiga delar i den socialkunskapen som förskolan försöker hjälpa 

barnen att utveckla och lära sig. Just empati och att kunna närma sig andras individers 

perspektiv betonas som viktiga aspekter som barn lär sig. Barnen ska ges möjligheten 

till att utveckla en god självkänsla som låter dem lyssna och respektera andra individer 

och deras åsikter, men med styrkan och modet att själv kunna uttrycka sig och sin 

övertygelse om saker och ting. När barnen är i många verbala situationer, där olika 

förklaringar, åsikter och problemmöjligheter finns i samvaron, blir möjligheten för 

barnet större att utveckla och lära sig (Williams, Sheridian & Sandberg, 2014).  

 
Det har gjort många studier om förskolan bidrar till barns lärande och utveckling 

(Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2010). Utifrån studierna framkommer 

det att förskolan är som mest effektiv när förskolan utgör en sammanhängande del av 

barnens lärande och att omsorg och lärande inte skiljs åt. Studierna visar att förskolan 

bidrar till barns lärande, en bättre självkänsla och påverkar barnets attityd till det 

livslånga lärandet (Sheridan, Pramling-Samuelsson & Johansson, 2010).  

 

Det livslåga lärandet är något som Lpfö-98 (Skolverket, 2016) också beskriver som en 

grundpelare inom förskoleverksamheten. Barnen lär på oändligt många olika sätt, och 

även utanför förskolans verksamhet. Men det är bland de första åren som är viktiga i en 

människas liv, då det är där grunden läggs för hur man fortsätter att lära sig genom livet 

och hur man förhåller sig till andra människor och sin omvärld. Vilket gör förskolan till 

en stor och viktig roll, utifrån perspektivet det livslånga lärandet utför förskolan det 

första steget i utbildningssystemet utan även kanske det viktigaste också (Sheridan & 

Pramling-Samuelsson, 2016). 
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5 Metod och genomförande 
Under detta kapitlet presenteras de metoder som används för att samla in det empiriska 

materialet. Anledningarna till mitt metodval, redovisas samt vilka forskningsetiska 

principer jag har förhållit mig till. Studien utgår från förskollärares tankar om 

barngruppssammansättningar åldersblandade och åldersindelade. 

 

5.1 Metodval 

I denna undersökning används kvalitativa intervjuer för att samla in det empiriska 

materialet. En kvalitativ intervju är som ett samtal, men med ett bestämt fokus. Där det 

är intervjuaren som bestämmer fokuset och ser till att intervjun håller sig till det valda 

ämnet. Det är viktigt att inte använda sig av ledande frågor utan låta den personen som 

blir intervjuad att förklara och berätta utifrån sitt perspektiv. För det är den intervjuades 

svar som blir det empiriska materialet (Dimenäs, 2007). Alla människor tänker olika, 

beroende på sina erfarenheter som de erfarit. Det är dessa tänkanden som jag som 

intervjuare försöker komma åt med öppna frågor. De öppna frågorna har en grund 

struktur av intervjufrågor (Bilaga 2), där det också finns utrymme för följdfrågor om det 

som den intervjuade berättar om. Vilket gör kvalitativ intervju en bra metod för att få 

reda på någon annans människas tankar om ett specifikt ämne (Dimenäs, 2007).  

 

5.2 Urval 

Mitt urval kommer från åtta intervjuade förskollärare, varav alla är kvinnor. Dessa 

förskollärare kommer från södra delen av Sverige och anledningen till att jag valde att 

intervjua dessa förskollärare är att det var dessa jag kom i kontakt med och kunde 

genomföra mina intervjuer med. Från de fem förskolorna jag skickade ut mitt 

missivbrev till fick jag svar från 2 stycken, men med hjälp av de intervjuade 

förskollärarna kunde jag komma i kontakt med andra som kunde ställa upp på en 

intervju. Från de övriga tre förskolorna uteblev svar och vilket kan bero på många olika 

faktorer. Detta kan bero på mitt missivbrev där jag informerade om att jag var ute efter 

förskollärare som har erfarenheter genom att arbetet med olika 

barngruppssammansättningar, det vill säga åldersindelat och åldersblandat. Allt som allt 

är det tre förskolor representerade varav 8 förskollärare som ställt upp på en intervju. 

Dessa åtta förskollärare har alla jobbat inom olika ålderssammansättningar, där några 

jobbat mycket mer medan andra haft ett vikariat i 3 månader. Men på ett eller annat sätt 

fått erfarenheter om barngruppssammansättningar.  

 

5.3 Genomförande 

Undersökningen började med att hitta erfarna och villiga förskollärare som kunde ställa 

upp på en intervju. Därför skrev jag ihop ett missivbrev (Bilaga 1), där jag beskrev vad 

mitt ämne handlade om och hur att jag följer vetenskapsrådets fyra krav inom det 

forskningsetiska. Jag skickade senare ut detta brevet till 5 olika förskolor för att 

förhoppningsvis få svar och någon som ville bli intervjuad. Detta ledde till att en 

förskola hörde av sig och jag bokade in en dag jag skulle komma och intervjua fyra 

förskollärare. Jag informerade att varje intervju skulle ta mellan 10 och 30 minuter att 

genomföra, beroende på hur mycket den intervjuade ville och kunde berätta.  

 

Intervjuerna var frivilliga och fanns det frågor som man inte ville eller kunde svara på, 

var det också frivilligt. Innan intervjuerna startade klargjorde jag och fick ett 

godkännande på att spela in intervjuerna i syftet av att jag själv skulle kunna lyssna och 

transkribera intervjuerna senare. Detta för att lättare kunna analysera och hitta likheter 
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och skillnader mellan de intervjuades svar. Genom att använda en diktafon eller någon 

form av ljudinspelningsverktyg skapas bättre förutsättningar att komma ihåg och kunna 

använda det som berättades i intervjuerna, då intervjuerna kan spelas upp och analyseras 

flera gånger. Vilket är en fördel längre fram i skrivandet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Jag ställde mina intervjufrågor och även följdfrågor  på svaret jag fick, där jag ville ha 

ett mer utvecklat svar eller en förtydligan vad den intervjuvade förskolläraren menade. 

Min roll var även att se till att den intervjuade inte svävade ut utanför mitt aktuella 

intresseområde som rörde sammansättningar av barngrupper.  

 

Efter intervjuerna småpratades det lite och jag frågade om de intervjuade visste någon 

som kanske skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju och hade erfarenheter av 

olika barngruppssammansättningar. Eftersom vid denna tiden hade jag bara fått svar 

från en förskola och gjort fyra intervjuer. Jag fick tips på några andra personer som hade 

erfarenheten, vilket var väldigt bra för mig. Jag följde upp detta genom att skicka mitt 

missivbrev till en utav dessa förskollärare och fick svaret att denna förskolläraren kunde 

ställa upp på en intervju. Ett nytt datum och tid bokades in och samtidigt hade jag fått 

kontakt med en förskollärare till som var sjuk vid mitt första besök på den fösta 

förskolan jag var på.  

 

Detta slutade med att jag samma dag kunde genomföra 2 intervjuer och hade samlat på 

mig 6 olika intervjuade personer. Jag började transkribera mitt material samtidigt som 

jag fortfarande letade förskollärare att intervjua. Jag kom då i kontakt med ytterligare en 

förskola och förskollärare som ville bli intervjuad. Efter den sjunde intervjun fann jag 

en åttonde person på samma förskola som ställde upp på en intervju. Jag hade nu 

sammanlagt 8 intervjuade förskollärare från 3 olika förskolor och tillräckligt med empiri 

för undersökningens omfattning. 

 

5.4 Bearbetning av data 

Efter jag slutfört 6 intervjuer började jag lyssna på mitt material och transkribera 

intervjuerna. Att transkribera en intervju kan ha sina nackdelar då det är ett krävande 

arbete som kan ta väldigt lång tid, då transkriberingen ska vara exakt som intervjun men 

pauser, upprepningar av ord eller hummanden. Kvale & Brinkmann (2009) beskriver i 

sin text att hur detaljerad och ordagrant intervjuerna ska transkriberas beror på vilken 

avsikt intervjuaren har med intervjun och den transkriberade texten. Patel och Davidson 

(2011) beskriver också nackdelen med att transkribera intervjuerna, då det är väldigt 

tidskrävande. Eftersom min avsikt med studien är att får reda på förskollärares 

erfarenheter kring ämnet åldersblandade och åldersindelade barngrupper, kommer inte 

den transkriberade texten innehålla några pauser eller hummanden, för att underlätta 

arbetet när intervjuerna kommer analyseras för att leta likheter samt olikheter från de 

intervjuade förskollärarnas svar. När jag senare gjort alla 8 intervjuerna och 

transkriberat dem kunde jag börja med att titta efter likheter och skillnader mellan de 

olika förskollärarnas svar. Detta för att kunna kategoriseras förskollärarnas svar till ett 

resultat som besvarar studiens forskningsfråga, som är: Vilka tankar har förskollärare 

om den åldersblandade respektive den åldersindelade barngruppen?  

 

5.5 Redovisning av analys och empiri 

Studiens resultat presenteras i text, som stärks i form av citat från de intervjuade 

förskollärarna. I citaten beskriver förskollärarna sina erfarenheter och tankar om att 

jobba i en åldersblandad respektive åldersindelad barngrupp. Resultatet ifrån den 
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insamlade empirin kopplas ihop och förstärks av bakgrundsfakta samt med det 

sociokulturella perspektivet och Vygotskij´s tankar om barns lärande och utveckling. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet 

Allwood och Erikson (2017) beskriver validitet som att studien undersöker det som 

verkligen ska undersökas. Det vill säga hur väl studien har lyckats att undersöka och få 

kunskap om utifrån studiens syfte. Vilket även Dimenäs (2007) beskriver validitet som.  

Validiteten i studien syns i resultatet, där de intervjuade förskollärarnas svar presenteras 

som ligger i grund utifrån intervjufrågor (Bilaga 2) som grundar sig i studiens syfte och 

frågeställning. Jag valde att intervjua utbildade och erfarna förskollärare som arbetat 

med åldersindelade och åldersblandade barngrupper för att få ett bra och rättvist 

resultat. 

 

Medan reliabiliteten beskriver hur pålitlig och trovärdig studien är (Dimenäs, 2007). 

Med reliabiliteten menas det att resultatet av undersökningen ska vara samma ifall 

undersökningen upprepas. Genom att använda något slags ljudinspelingsverktyg ökar 

reliabiliteten i det som framkommit under intervjun, då intervjun kan upprepas och 

lyssnas på flera gånger (Dimenäs, 2007). Därför har jag använt mig av ljudinspelning 

när jag intervjuat förskollärarna.  

 

5.7 Forskningsetiska överväganden 

Forskningen måste hållas inom vissa regelverk som gör att inte någon far illa av den 

aktuella forskningen. Vetenskapsrådet (2002) har följande fyra krav som jag också 

kommer att ta hänsyn till.  

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

Undersökningsgruppen som bestod av 8 förskollärare har blivit informerade som syftet 

med undersökningen och ämnet. Detta skedde först genom ett missivbrev (Bilaga 1) 

som skickades ut genom mail, men också muntligt innan intervjuerna startade. 

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökning har rätt att själva bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002). De intervjuade har också fått information om 

att intervjuerna är frivilliga och att intervjuerna kommer att spelas in. Där de har 

godkänt och gett samtycke till att bli intervjuade och att intervjun spelas in muntligt 

innan intervjuerna startades. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ingående 

personer skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras 

på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). 

Jag har informerat de deltagande i studien att det är anonymt och allt som kan kopplas 

till dem eller deras förskolan kommer att få fiktiva namn. Alla uppgifter kommer 

behandlas med stor försiktighet så att obehöriga inte kommer kunna ta del av dem.  

 

Nyttjandekravet menas att uppgifterna som är insamlade om enskilda personer får 

endast användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). 

De intervjuade har garanterats att alla insamlade personuppgifter och material kommer 

att endast användas till det syfte som det är avsett för.  
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6 Resultat 
Studien har riktat sig mot att samla in erfarenheter som förskollärare har samlat på sig 

genom att arbeta i olika barngrupps sammansättningar. För att öka min egna och andras 

kunskap om åldersindelade och åldersblandade barngrupper i förskolan.  

 

 

6.1 Förskollärares tankar om åldersblandat 

 
6.1.1 Barn lär varandra 

Något som många av de intervjuade förskollärarna berättade var att barn lär utav 

varandra i den åldersblandade barngruppen. Det är yngre barn som ser, härma och tar 

efter hur äldre barn gör och beter sig i förskolan och därmed får chansen att utveckla 

och lära sig tillsammans med kamrater i olika utvecklingsnivåer. 

 

”Stora barn lär små barn, stora barn lär sig ta hänsyn till små barn och små barn ser 

och tar efter stora barn och lär sig fortare när de ser hur äldre barn gör” 

(Förskollärare 5, 2018). 

 

Men förskollärarna berätta också om hur äldre barn lär tillsammans med de yngre, där 

det kanske inte är något kunskapsmässigt utan mer på den emotionella nivån. Där det 

jobbas mer med att respektera och ta hänsyn till de yngre mindre barnen.  

 

”Sedan empatin, där äldre barn hjälper de yngre och får känna sig stora” 

(Förskollärare 1, 2018). 

 

”Alla barn leker tillsammans, där barn lär varandra hur man leker” (Förskollärare 7, 

2018). 

 

 

Vilket speglar sig i dessa tre citaten, där dessa förskollärare beskriver hur barn lär av 

varandra. Både äldre som yngre. Flera av de intervjuade poängterade att barn lär av 

varandra. 

 
6.1.2 Utveckling och lärande efter ålder blir mindre framträdande 

Barn utvecklas olika, visar tar längre tid på sig att utvecklas och lära sig något medan 

andra lär sig direkt. 

 

” Sedan också är inte alla 3 åringar på samma nivå, utan här på åldersblandat finns 

det ju någon som är på samma nivå. Även om det är 3 och 2 åring eller 3 och 4 åringar 

som passar bättre och är på samma nivå i leken” (Förskollärare 3, 2018). 

 

Några av de intervjuade förskollärarna gav uttryck för att barn som har en 

funktionsnedsättning eller har det svårare att lära sig, inte blir lika synligt i en 

åldersblandad barngrupp. Då åldersspannet är större blir barnet med 

funktionsnedsättning inte lika synligt och tydligt bland de andra barnen. Barnet 

uppfattas inte lika avvikande från de andra i gruppen, vilket ökar barnets möjlighet till 

samspel med andra, vilket kan göra det lättare att hitta sig en lekkamrat. 

 

”Barn utmärks inte på samma sätt, det finns alltid någon att leka med” (Förskollärare 

1, 2018). 
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I dessa två citat går det att utläsa hur förskollärarna menar på att barn inte utmärks och 

att det alltid finns någon att leka och socialt samspela med. Detta då åldern är varierande 

och ger fler utvecklingsområden som barnen kan samspela i.  

 
6.1.3 Förskollärares arbete i åldersblandad grupp mer krävande 

Lekmiljöerna är något som skiljer sig mellan en åldersindelad och åldersblandad 

barngrupp vilket vissa förskollärare har gett yttryck för. Det visar sig i detta citatet: 

 

”Man får tänka annorlunda då det är väldigt stor skillnad på 1 åring och en 5 åring. 

Det är saker som mindre barn lätt stoppar i munnen, alltså säkerhetsaspekter” 

(Förskollärare 4, 2018) 

 

Som det sägs i citatet är det en viss skillnad på att göra lek och lärmiljöer för barnen, där 

på en åldersblandad måste miljön anpassas till flera olika åldrar och utvecklingsnivåer. 

Vilket gör det mer tids och planeringskrävande och även svårare att utforma i lokalerna, 

så det kommer att passa i alla åldrar.  

 

Utformningen av den dagliga verksamheten och olika aktiviteter var något som också 

belystes i intervjuerna. Vilket ansågs av några av de intervjuade förskollärarna var mer 

ansträngande i en åldersblandad barngrupp då det är en bredare åldersspann att anpassa 

verksamheten efter. 

 

”Det är en utmaning för mig med, måste utveckla mig själv hela tiden och hänga med 

för att kunna se varje barn” (Förskollärare 7, 2018). 

 

Förskollärare anser att i en åldersblandad avdelning krävs det mer arbete för att kunna 

utmana och se varje barns utveckling på avdelningen. Förskolläraren beskriver det som 

en utmaning för dem själva att bemöta och se varje barn i deras utvecklingsnivå 

eftersom det är stor skillnad, medan på en åldersindelad barngrupp är det också skillnad 

men mer samlad. 

 

”Det kräver lite mer av pedagogen då du måste ha varje barn i sitt huvud, medan om 

man har åldersindelat lägger man sig på en nivå som passar på alla barn” 

(Förskollärare 5, 2018). 

 

Detta gör att förskollärarna måste hela tiden utmana och utveckla sig själv och hela 

tiden hålla sig uppdaterad. 

 

”Viktigt att utmana alla barn, så man inte glömmer bort en åldersgrupp” (Förskollärare 

3, 2018). 

 

Som detta citatet beskriver är det viktigt att utmana alla barnen i förskolan, så ingen 

glöms bort i en åldersblandad barngrupp. Vilket gör att förskollärares roll i en 

åldersblandad barngrupp blir mer krävande, då det behövs planeras aktiviteter som 

passar alla åldrarna. 

 

6.2 Förskolläraressyn på åldersindelat 

 
6.2.1 Barn lär varandra 

Att barn lär av varandra förekommer även i åldersindelade barngrupper, men är inte 

synligt i samma utsträckning. Det är något som framkommer mer i en åldersblandad 
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barngrupp. Som detta citat tyder på menar några av förskollärarna att barn lär av 

varandra i båda barngrupperna men framkommer och är synligare i en åldersblandad 

barngrupp. 

 

”Barn lär av varandra även i en åldersindelad barngrupp, där barnen tillsammans kan 

utforska olika livsvärldar” Förskollärare 8, 2018).  

 

Det som menas med citatet är att barn i samma åldrar lär av varandra också, då barnen 

tillsammans kan utforska olika livsvärldar tillsammans. Med livsvärldar menas det hur 

barnen förstår omvärlden. Det vill säga att barnen tillsammans utforskar och förstår 

olika situationer och erfarenheter, där de kan ta lärdom av varandras olika livsvärldar. 

Då det kan vara ett barn som exempel har varit hos frisören och klippt sig, vilket detta 

barnet kan hjälpa andra barn att kunna ta del av barnets erfarenheter från besöket hos 

frisören. Barnen utforskar och lär tillsammans utifrån sina olika livsvärldar.  

 
6.2.2 Utveckling och lärande efter en viss ålder blir mer framträdande 

Barnen utvecklas olika, vissa utvecklas snabbt medan andra tar längre tid på sig och de 

intervjuade förskollärarna gav uttryck för att barn som tar längre tid på sig i sin 

utveckling blir väldigt tydligt och framträdande bland barnen i en åldersindelad 

barngrupp.  

 

”Sedan om ett barn ligger lite efter i sin utveckling, är barnet mer utmärkande när 

barnen samspelar och jämför med varandra” (Förskollärare 4. 2018). 

 

Det gav också uttryck för att barn i en åldersindelad barngrupp ansågs vara mycket mer 

tävlingsinriktade och jämförande mellan barnen i det sociala samspelet. Vilket mest 

riktade sig till barn på avdelningar 4 och 5 år. På en äldre åldersindelad avdelning, där 

barnen är mer allt tävlingsinriktade och jämför mycket, kan ett barn som har en 

funktionsnedsättning bli mer synligt bland barnen. Vilket kan leda till utanförskap och 

konflikter i barngruppen och att det kan bli svårare att hitta en lekkamrat att utforska 

och utvecklas med i det sociala samspelet. Vilket visar sig i detta citatet från en 

förskollärare: 

 

”Det jag tycker är stor skillnad är att det blir mycket mera tävlingsinriktat och 

jämförelse. Speciellt med de äldre barnen” (Förskollärare 1, 2018).  

 
6.2.3 Förskollärarens arbete mindre krävande i åldersindelade barngrupper 

Miljön var det många av de intervjuade förskollärarna som benämnde vara lättare att 

utforma i en åldersindelad barngrupp. Den stora anledningen var just 

säkerhetsaspekterna, som var lättare att anpassa till en avdelning till en åldersgrupp och 

inte flera.  

 

”Åldersindelat, kan man göra enkla lekmiljöer som passar en ålder, medan om man har 

åldersblandat kan måste man göra flera lekmiljöer som passar olika utvecklingsnivåer, 

lärmiljö” (Förskollärare 5, 2018). 

 

Aktiviteter som styrs och utformas från förskollärarna på avdelningen blir lättare att 

utforma och utföra, då aktiviteten bara behöver rikta sig mot en åldersgrupp.  

 

”Det är enklare att skapa en styrd aktivitet för en specifik åldersgrupp” (Förskollärare 

4, 2018). 
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På en åldersblandad avdelning måste aktiviteten vara utformad för att vara intressant 

och utmanande för många flera åldersgrupper.  
 

”Fler fördelar för personalen. För när man jobbar åldersindelat, är det bara en viss 

åldersgrupp att rikta in sig på, blir inte så tungt arbete” (Förskollärare 3, 2018). 

 

Arbetet blir då inte i samma utsträckning lika krävande som att hela tiden behöva tänka 

och utmana många olika åldersgrupper samtidigt eller konstruera och utföra flera 

aktiviteter så att alla åldersgrupperna blir utmanade. 
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6.3 Analys 

I detta kapitlet kopplas resultatet som presenterades tidigare ihop med det 

sociokulturella perspektivet, som är studiens teoretiska utgångspunkt. 

 
6.3.1 Barns interaktion och samspel i den åldersblandade respektive den 
åldersindelade barngruppen 

Utifrån förskollärarnas svar framkom att den åldersblandade barngruppen var till fördel 

för barnen men mindre gynnsam för förskollärarna. Då förskollärarna ansåg barnen lära 

av varandra. Vilket kan ses till Vygotskij’s proximala utveckling zon, där barnen 

vägleder varandra till ny kunskap. Både de yngre och de äldre barnen lär av varandra.  

 

Enligt Vygotskij’s teorier om inlärning, så lär människan i sociala samspel med 

varandra. Det är i den proximala utveckling zonen som människan lättast lär sig och får 

en bättre förståelse för ny kunskap (Säljö, 2014). Vygotskij’s beskriver också hur man 

som barn måste lära sig hur den sociala kontakten med andra människor fungerar. Detta 

uttrycks i svaren om den åldersblandade barngruppen genom att yngre barn observerar 

och sedan tar efter hur äldre barn beter och gör i olika situationer. De äldre barnen 

agerar som förebilder och visar samt hjälper de yngre barnen (Hwang & Nilsson, 2014). 

De äldre barnen låter de yngre barnen få delta i de mer avancerade lekarna. Detta finns 

också i en åldersindelad barngrupp, men som några av de intervjuade förskollärarna 

säger, så syns det inte lika tydligt när barnen lär och hjälper varandra (Säljö 2014). 

Vygotskij´s proximala zon går även att implicera i en åldersindelad barngrupp, där 

andra barnen kan agera och vägleda ett barn som försöker förstå sig på något nytt 

(Hwang & Nilsson, 2014). Det beskrevs hur barnen tillsammans kan utforska olika 

livsvärldar, där ett barn kan ha kunskap och erfarenhet om en händelse som ett annat 

barn försöker lära och utforska.  

 

Inom det sociokulturella perspektivet poängterar Vygotskij’s också språkets betydelse, 

där det är viktigt att förstå språket, för att kunna förstå andra och för att göra sig 

förstådd (Säljö, 2014). Vygotskij’s beskriver hur man som barn måste lära sig hur den 

sociala kontakten med andra människor fungerar (Säljö, 2014). Vilket ses i den 

åldersblandade barngruppen som representeras av många olika åldrar och 

utvecklingsnivåer, detta gör att barnen tränar på att kommunicera på olika sätt, då 

barnen har kommit olika långt i sin utveckling. Ett äldre barn som vill kommunicera 

med ett yngre barn kan inte bara använda sig av det talade språket, utan får ta hjälp av 

kroppsspråk, eller andra saker för att försöka göra sig förstådd. Vilket ger barnen en 

chans till att utveckla sitt sociala samspel och interaktioner genom många olika 

kommunikationssituationer, Vygotskij’s beskriver detta som väldigt viktigt inom det 

sociokulturella perspektivet.  

 

Alla barn utvecklas och lär sig olika snabbt, vilket gör att barnen befinner sig på olika 

ställen i sin utveckling (Säljö, 2014). Detta är mycket tydligt i en åldersblandad 

barngrupp, då barnen är i olika åldrar. Medan i en åldersindelad barngrupp är barnen 

mer jämna i utvecklingen. Barn med en funktionsnedsättning eller ett barn som tar 

längre tid på sig i utvecklingen, blir ofta väldigt utpekat bland barnen i barngruppen. 

Detta då barn jämför sig med varandra i sitt samspel med andra barn (Säljö, 2014). De 

intervjuade förskollärarna ger uttryck för att detta minskar i en åldersblandad barngrupp, 

då det finns barn i olika åldrar. Vilket gör bredden större på barnens utveckling och det 

finns alltid barn som ligger nära varandra. Enskilda barn blir mindre utpekade och 

framträdande bland barnen i barngruppen. Som exempel: I en åldersindelad barngrupp, 

där barnen är 5 år ligger alla barnen väldigt jämt i utveckling och lärande, men det finns 
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ett barn som tar längre tid på sig, vilket utmärker detta barnet. Barnet använder sig 

exempelvis fortfarande av blöja, vilket de andra barnen tycker är konstigt då ingen 

annan använder sig längre av blöja. Detta barnet blir därför väldigt utpekat bland de 

andra barnen, vilket i sin tur kan leda till konflikter och utanförskap bland barnen 

(Hwang & Nilsson, 2014). Medan ifall detta barnet varit i en åldersblandad barngrupp, 

där barnen är i olika åldrar och det existerar många olika utvecklingszoner, blir inte 

barnet som fortfarande använder blöja lika utmärkande hos barnen. Eftersom i 

barngruppen finns det alltid barn som kommer att ha blöja, vilket gör att det äldre barnet 

som fortfarande har blöjan inte utmärker sig. Då det är som en mer naturlig sak eftersom 

det finns flera barn som också använder blöja. Vilket de intervjuade förskollärarna gav 

uttryck för att barn med en funktionsnedsättning eller barn som tar längre tid på sig i 

utveckling och lärande blir mindre utmärkande i en åldersblandad barngrupp gentemot 

en åldersindelad.  

 
6.3.2 Förskollärarrollen i den åldersblandade respektive den åldersindelade 
barngruppen 

De intervjuade gav uttryck för att det var mer gynnsamt och mindre krävande att arbeta 

i en åldersindelad barngrupp för förskollärarna. Detta då barnen är i samma åldersspann 

och jämna i sin utveckling, vilket gör det lättare att koncentrera sig på och utmana just 

de utvecklingsområdena barnen befinner sig i. Medan i en åldersblandad barngrupp 

finns det många olika åldersspann och utvecklingsområden som hela tiden måste 

utmanas, vilket gör det mer krävande att tänka på flera utvecklingsområden och åldrar 

samtidigt och inte glömma/missgynna ett specifikt åldersspann i barngruppen. Det kan 

vara svårare att planera eller utföra en aktivitet som ska rikta sig mot flera åldrar och 

utvecklingsområden och gör det mer krävande och kan ta längre tid att planera för en 

förskollärare som arbetar i en åldersblandad barngrupp. Eller att aktiviteterna delas upp 

och därmed kan fokuserar mot en specifik ålder och utvecklingsområde, vilket gör att 

det behövs utföras och planera flera aktiviteter för att inte missa något barns åldersspann 

och utvecklingsområde. Detta är något som Keenedy (2009) berättar om i sin studie, hur 

förskollärare i en åldersblandadbarngrupp kan känna att det ställs högre och fler krav på 

dem. Samtidigt som Keenedy (2009) förklarar att förskollärare i en åldersindelad 

barngrupp lättare kan utforma passade miljöer till barnen, då förskollärare i en 

åldersindelad barngrupp bara behöver anpassa miljön utifrån en åldersgrupp och 

utvecklingsområde.  

 

Det berättades också om miljöutformningen, vilket ansågs mindre krävande i en 

åldersindelad barngrupp gentemot den åldersblandade som sågs mer krävande, då det är 

fler åldrar och utvecklingsområden som ska utmanas.  

 

Miljöutformningen i en åldersindelad barngrupp var mindre krävande att utforma 

miljön, därför miljöns utformning riktas mot barnens ålder och utvecklingsområde. 

Miljöns betydelse är något som Björklid (2005) poängtera och en dålig planerad och 

utformad miljö kan bli en stressfaktor och ge större upphov till konflikter. Det som 

berättades mest om i intervjuerna kring miljön var säkerhetsaspektfokuset, vilket de 

intervjuade förskollärarna var den största skillnaden i miljöutformningen mellan en 

åldersindelad och åldersblandad avdelning. Eftersom det skiljer i utvecklingen på en 2 

åring och en 5 åring, kan inte vissa leksaker och material vara framme och lättåtkomligt 

för alla barn i en åldersblandad barngrupp. Medan ifall det varit i en åldersindelad 

barngrupp, där barnen är 5år så går det att ha exempel små lego, saxar och andra 

leksaker och material mer åtkomligt för barnen, då de äldre barnen bättre säkerhets 

medvetenhet än de yngre, och inte därmed stoppar småsaker i munnen. 
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Därför kan säkerhetsaspekten på en åldersblandad avdelning blir mer krävande att 

utforma för förskollärarna, därför inte olämpliga barn ska komma i kontakt med 

leksaker och material som kan skada barnet. Men sedan måste man tänka på att dessa 

leksaker och material ska var åtkomligt för de äldre barnen. Så att deras utforskande, 

utveckling, lärande och kreativitet hämmas för att de inte har tillgång till något material 

eller leksak som utmanar dessa barnens utvecklingsområden. Engdahl & Ärlemal-

Hagsér (2015) beskriver hur verksamheten måste utgå från en helhetssyn på barnens och 

barnens behov när miljön utformas. Detta för att kunna erbjuda en bra miljö som är 

säker för barnen, men bjuder in till lek där barnen inspireras och ge utrymme för att 

utforska omgivningen. 
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7 Diskussion  
Under diskussionskapitlet diskuteras det som framkommit ur resultatet och analysen 

med hjälp av tidigare forskning, litteratur och studier som beskrivits tidigare i studien. 

 

7.1 Barns interaktion och samspel 

Barn lär av varandra var något som alla de intervjuade förskollärarna berättade om och 

det grundar sig i det sociokulturella perspektivet. Genom att se till forskningen från 

Bailey, Burchinal och McWilliams (1993) ser man att det är bara de yngre barnen i en 

åldersblandad barngrupp som positivt påverkas och utvecklas genom att vara 

närvarande äldre barn. Deras forskning pekar på att de äldre barnen inte får några 

fördelar i en åldersblandad barngrupp gentemot barn som är i en åldersindelad 

barngrupp (Bailey, Burchinal & McWilliams, 1993). Men ser man till resultatet från 

intervjuerna ser man att förskollärarna menar på att även de äldre barnen påverkats och 

utvecklas positivt genom att vara i en åldersblandad barngrupp. Det handlar mer om 

respekt, empati och förståelse som de äldre barnen utvecklar med hjälp av de yngre. Att 

hjälpa ett de yngre barnen till ny kunskap eller ge tips från sin egen erfarenhet hjälper 

barnen att få en bättre förståelse om sin egen kunskap och känna sig stora, kan ge barnet 

den bekräftelsen det behöver för att själv utvecklas. 

 

”Stora barn lär små barn, stora barn lär sig ta hänsyn till små barn och små barn ser 

och tar efter stora barn och lär sig fortare när de ser hur äldre barn gör” 

(Förskollärare 5, 2018). 

 

Derscheid (2009) forskningsstudie beskriver hur barns beteenden och förståelse av 

moraliska handlingar har en större chans att utvecklas i en åldersblandad barngrupp. 

Vilket kan hjälpa barnen i sin sociala förståelse och utveckling. Vilket Vygotskij’s 

beskriver att man som barn måste lära sig hur den sociala kontakten med andra 

människor fungerar. Hur viktigt det är att förstå språket, för att kunna förstå andra och 

för att kunna göra sig förstådd (Säljö, 2014).  

 

I barngrupper finns det alltid barn som utmärker sig och enligt några av de intervjuade 

förskollärarna blir det mindre tydligt för de andra barnen i en åldersblandad barngrupp 

där barnen är i olika åldrar. Det beskrevs också att barnen är mer tävlingsinriktade och 

jämför sig med varandra, vilket kan leda till konflikter och utanförskap i barngruppen. 

Då andra barn anser detta barnet vara konstigt, jobbigt och därför inte vill leka med 

detta barnet. Som ett exempel: barn som ej utvecklat sitt språk kan agera utåt med våld 

för att uttrycka sig och sina känslor. Detta kan göra att andra barn blir rädda och väljer 

att inte leka eller vara i närheten av detta barnet, då de är rädda och ej vet hur de ska 

kommunicera och samspela. Detta exempel visar på språkets betydelse för att kunna 

integrera och samspela med andra. Vilket är en stor del i det sociokulturella perspektivet 

och Vygotskij´s tankar om barns lärande och utveckling (Säljö, 2014).  

 

Att barn inte utvecklat språket, eller bland andra barn anses vara jobbiga kan hamna 

utanför och ha svårare att hitta en lekkamrat. Såhär beskrev en av de intervjuade 

förskollärarna det, men det var flera som också pratade om att barn inte utmärks på 

samma sätt i en åldersblandad barngrupp, då det finns barn i olika åldrar som befinner 

sig olika långt i sin utveckling och därför en lekkamrat till alla.  

 

”Barn utmärks inte på samma sätt, det finns alltid någon att leka med” (Förskollärare 

1, 2018). 
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Sheridian, Pramling-Samuelsson & Johansson (2010) beskriver hur förskolan kan bidra 

till barnens utveckling och lärande. Där barnen får chansen att samspela och 

tillsammans med andra barn leka, utforska och utvecklas. Sheridian, Pramling-

Samuelsson & Johansson (2010) skriver i sin studie hur förskolan hjälper barns lärande, 

självkänsla och påverkar barnets attityd till det livslånga lärandet. Vilket också 

läroplanen för förskolan Lpfö-98 ger uttryck för (Skolverket, 2016). 

 

Barn jämför sig i förskolan och såhär beskrev en av de intervjuade förskollärarna att 

barn jämför och blir tävlingsinriktade, vilket tydligast syns bland de äldre barnen.  

 

”Det jag tycker är stor skillnad är att det blir mycket mera tävlingsinriktat och 

jämförelse. Speciellt med de äldre barnen” (Förskollärare 1, 2018).  

 

Att barnen jämför sig med varandra i samspelet kan ses till Vygotskij’s teori om att 

lärande och utveckling sker i sociala sammanhang, där samspel, interaktion och språket 

är betydande. Vilket även forskarna Williams, Sheridian och Sandberg (2014) beskriver 

betydelsen av samspel och interaktion med andra. Genom att barnen jämför sig med 

andra i sitt samspel är en del av utvecklingen och kan ses till Vygotskij´s proximala 

utvecklingszon, där barnen genom samspel och interaktion hjälper varandra att till ny 

kunskap genom en kamrat som har mer kunskap och erfarenhet kring just det aktuella 

ämnet, situationen eller kunskapsområdet (Säljö, 2014). Genom att bara lyssna och titta 

på hur andra barn gör och beter sig ger barnen en ökad möjlighet till att lära sig och 

utveckla sin sociala kunskap (Williams, Sheridian & Sandberg, 2014). Barns samarbete 

och interaktion med andra barn på förskolan verkar vara en viktig aspekt för barns 

lärande i förskolan (Williams, Sheridian & Sandberg, 2014). Vilket kan ses tydligt i 

resultatet som kommit ifrån de intervjuade förskollärarna som också beskriver 

interaktion och samspel som en viktig aspekt för barnens lärande och utveckling i 

förskolan.  

 

7.2 Förskolärarrollen 

Genom intervjuerna så berättade några hur det kan vara mer krävande att arbeta 

åldersblandat än åldersindelat, vilket går att se i detta citatet:  

 

”På åldersindelat är nackdelarna fler för barnen, men fler fördelar för personalen. 

Medan på åldersblandat är fördelarna fler för barnen, men fler nackdelar för 

personalen” (Förskollärare 3, 2018). 

 

Vilket forskaren Keenedy (2009) också presenterar i sitt arbete, där Kennedy varit och 

intervjuat förskollärare som bytt från åldersblandad till åldersindelat. I Keenedys (2009) 

studie visar på hur förskollärare påverkas negativt, då att arbeta i en åldersblandad 

barngrupp ställer högre och fler krav på förskolläraren. Det beskrivs som mycket mer att 

tänka på, fler utvecklingsnivåer som ska utmanas, fler lärmiljöer som ska anpassas 

sedan att väldigt mycket av tiden går till de yngre barnen som behöver mer hjälp och 

stöd i situationer som på- och avklädning, blöjbyten eller andra rutiner på avdelningen 

(Keenedy, 2009). Vilket även kommer kunna förekomma på åldersindelade avdelningar, 

speciellt bland de yngre barnavdelningar. Många av de jag intervjuade såg det som en 

större utmaning att jobba åldersblandat, eftersom förskollärarna hela tiden måste utmana 

sig själva och på det sättet utvecklas i sitt arbete.  
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”Det är en utmaning för mig med, måste utveckla mig själv hela tiden och hänga med 

för att kunna se varje barn” (Förskollärare 7, 2018). 

 

Detta citatet uttrycker just hur förskollärare ser åldersblandade barngrupper som en 

större utmaning, där de hela tiden måste utveckla sig själva och skapa nya kunskaper för 

att kunna utföra sitt arbete i förskolan.  

 

Hur miljön ser ut och är konstaterad är viktig inom förskoleverksamheten för allas 

trivsels, utveckling inspiration. Miljön är en stor del av arbetet inom 

förskoleverksamheten och det är förskollärarnas jobb att skapa en så inflytelserik, rolig, 

spännande och utvecklande miljö för barnen. Miljön poängteras även i förskolans 

läroplan, där det beskrivs så här: 

 

”Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2016). 

 

Miljön var något som uppkom i intervjuerna, där det som i Keenedys (2009) studie 

framkom att utformningen av miljön kunde varierar mycket beroende om man jobbade i 

en åldersblandad eller åldersindelade barngrupp. Det pratades om säkerhetsaspekterna 

där material som inte vart anpassat för mindre barn behövdes gömmas eller i avskilda 

miljöer som de yngre barnen inte kunde ha tillgång till, det var exempel: sax, små lego 

eller annat smått material som lätt gick och stoppa i munnen. Som detta citatet 

beskriver: 

 

”Man får tänka annorlunda då det är väldigt stor skillnad på 1 åring och en 5 åring. 

Det är saker som mindre barn lätt stoppar i munnen, alltså säkerhetsaspekter” 

(Förskollärare 4, 2018) 

 

Miljön betydelse i förskolan är något som Pia Björklid (2005) beskriver och dess 

påverkan på barnens möjligheter. Det är miljön som ger barnet/barnen ett budskap till 

vilka möjligheter som finns i förskolan och därför måste den miljön i förskolan vara 

utformad på ett sådant sätt att barns lärande och utveckling underlättas, stimulerar och 

utmanas (Björklid, 2005). Pia Björklid (2005) fortsätter med att beskriva att förskolans 

miljö inte får vara oföränderlig, utan måste hela tiden kunna ändras. Detta då miljön i 

förskolan ska följa barnens tillfälliga intressen och utformas för att bidra till en barnens 

utveckling och lärande. Det är då förskollärarnas ansvar att utforma miljöer som 

utmanar och inspirerar barnen till lek och utforskande aktiviteter. 

 

Förskollärarstyrda aktiviteter var en annan sak som uppkom i intervjuerna då de 

upplevdes jobbigare i en åldersblandad barngrupp. Det är många olika 

utvecklingsnivåer som aktiviteten ska anpassas till medan i en åldersindelad barngrupp 

så är det bara en utvecklingsnivå då barnen är i samma ålder. Vilket även framkom i 

Keenedys (2009) studie där det visade sig att förskollärarna upplevde att de äldre barnen 

blev lidande, då de inte kunde utmana de äldre barnens lärande och utveckling utifrån 

deras behov då de fanns mindre barn också.  

 

7.3 Mina avslutande tankar 

Syftet med studien har varit att se på de olika barngruppssammansättningarna i 

förskolan, det vill säga åldersblandade och åldersindelade barngrupper utifrån erfarna 

förskollärares synsätt. Detta för att kunna jämföra fördelar och nackdelar i de olika 

arbetssätten. I studiens resultat har det framkommit spännande och lärorika uttryck för 
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hur det kan vara att arbeta i en åldersblandat respektive åldersindelat. Förskollärarens 

roll är en stor betydelsefaktor i barnens utveckling på förskolan, vilket har presenterats i 

resultatet med både för och nackdelar gentemot hur barngruppen är konstruerat. Det kan 

upplevas som extra tungt och krävande att arbeta i en åldersblandad avdelning, då det 

finns många olika åldrar och fler utvecklingsområden att hela tiden fokusera på och 

utmana för att ge barnen den bästa chansen till att utvecklas. Vilket kan genererar till att 

förskollärare utarbetar sig. Det är en hälsofråga utifrån personalens välmående där 

arbetet kan bli väldigt stressande och krävande när alla barnen ska utmanas och det 

finns många olika utvecklingsområden att hela tiden fokusera på och komma på nya 

aktiviteter som passar till alla barnen. Istället för i en åldersindelad barngrupp där det 

går att fokusera och specificera aktiviteter och miljö, till just den åldersgruppen och de 

barnens intresse. Det som stack ut i intervjuerna var att de som arbetade i en 

åldersblandad barngrupp kände att de hela tiden utmana sig själva och sitt arbetssätt för 

att kunna se och hjälpa barnen på avdelningen och ge barnen den bästa möjligheten till 

att utvecklas. Vilket jag anser är bra. Detta för att granska sitt egna arbete för att själv 

utvecklas i sitt arbete, för att kunna bli ännu bättre på att hantera och skapa aktiviteter 

som främjar barnens utveckling. Medan de som arbetade i en åldersindelad barngrupp 

inte benämnde sin egen utveckling som förskollärare på samma sätt. Vilket gav mig 

intrycket att det är lättare att fastna i någon bekväm form av aktiviteter och temaarbeten 

i en åldersindelad barngrupp, där förskollärarna vet att det är omtyckt och fungerar. 

Detta då barnen alltid är inom samma åldersspann och utvecklingsområden. Men vilket 

även kan hända i en åldersblandad barngrupp. Det är enligt mig viktigt för en 

förskollärare att granska sitt arbete och agerande för att hela tiden utmana sig själv och 

på det sättet utvecklas i sitt yrke som förskollärare. Något att ha med och tänka på under 

sina yrkesår i förskolan, så man inte blir bekväm och hamnar i samma mönster av 

aktiviteter och temaarbeten, utan vågar testa nya idéer för att på bästa sätt främja 

barnens utvecklingsmöjligheter.  

 

Något som många av de intervjuade förskollärarna poängterade och som jag kommer ta 

med mig är att det spelar ingen roll om det är en åldersindelad eller åldersblandad 

barngrupp, utan de viktiga är att du som förskollärares trivs med personalen/kollegorna 

och känner glädje i ditt arbete. Det man tror och brinner för, det är där man gör det bästa 

arbetet både för barn och kollegor och då spelar det ingen roll om det är åldersblandat 

eller åldersindelat.  

 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Det behövs helt klart mer forskning kring barngruppskonstulationer inom förskolans 

verksamheter. Det jag har undersökt och beskrivit är ur förskollärares synvinkel på hur 

de upplever att arbeta i en åldersblandad eller åldersindelad barngrupp. Där det är 

förskollärarna som fått presentera vilka fördelar och nackdelar samt erfarenheter som de 

sätt, upplevt och samlat på sig under sina yrkeskarriärer som förskollärare. Mitt förslag 

är därför att göra en studie på hur barnen upplever eller påverkas i en åldersblandad 

respektive åldersindelad barngrupp. Helt enkelt utgå ifrån barnens perspektiv och 

synvinkel på en åldersblandad respektive åldersindelade barngrupp. 
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Bilaga 1 

 

Missivbrev  

 

Hej, Mitt namn är Xxxx Xxxxxx, och jag studerar vid Linneuniversitet i Kalmar och 

läser sista termin inom förskollärarprogrammet. Just nu arbetar jag med mitt 

examensarbete som handlar om barngruppskonstellationer i förskolan.  

Syftet med undersökningen är att skapa en fördjupad kunskap om förskollärares tankar 

om sitt arbete i åldersindelade respektive åldersblandade barngrupper. 

Tanken är att intervjua förskollärare som har erfarenhet av att ha jobbat både i 

åldersblandade och åldersindelade barngrupper på förskolan. Jag söker förskollärare 

som kan tänka sig att ställa upp och bli intervjuad, vilket skulle uppskattas mycket. 

Intervjuerna kommer att dokumenteras via ljudinspelning, för att kunna transkriberas 

och analyseras.  

Undersökningens resultat kommer redovisas i en uppsats. Alla namn, personuppgifter 

och andra uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Undersökningen kommer 

genomföras enligt vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. 

 

Om du är intresserad av att bli intervjuad och vill hjälpa mig med mitt examensarbete 

får du gärna kontakta mig genom informationen nedan, så vi kan bestämma ett möte. 

 

Med vänliga hälsningar 

Xxxx Xxxxxx 

E-postadress: xxxxxxx@student.lnu.se 

Telefon: xxxx-xxxxxx 

  



  
 

II 

 

 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor om barnkonstellationer i förskolan 

 

 

1. Hur länge har du arbetat inom förskoleyrket? 

2. Hur var barngrupperna då konstruerade? Åldersindelade eller åldersblandat? 

3. Vilka erfarenheter har du fått med dig av att arbeta med åldersindelade 

barngrupper? 

4. Vilka erfarenheter har du fått med dig av att arbeta med åldersblandade 

barngrupper? 

5. Vad anser du vara viktigt för att det pedagogiska arbetet ska fungerar? Stämmer 

detta både för åldersindelade och åldersblandade avdelningar? 

6. Skiljer sig arbetet beroende på om det är en åldersindelad barngrupp jämfört 

med en åldersblandad barngrupp? 

7. Påverkas miljön i lokalerna om man jobbar med åldersindelat eller 

åldersblandade barngrupper? Varför – Varför inte? 

8. Vilket arbetssätt jobbar du helst med? Varför? 

 

 


