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Abstrakt
Följande examensarbete fokuserar barns lärande i åldersblandade 
respektive åldersindelade grupper. Syftet har varit att undersöka 
hur  några  pedagoger  i  förskolan  uppfattar  att  barns  lärande  
påverkas  av  åldersblandade  respektive  åldersindelade  och  
åldershomogena barngrupper. Studien har genomförts utifrån en 
fenomenografisk ansats, med kvalitativa intervjuer. Som stöd vid 
intervjuerna har ljudinspelning använts. De försökspersoner som 
deltagit  i  studien  är  fyra  kvinnliga  pedagoger  som  arbetar  i  
förskolan. I bakgrunden redogörs för hur den svenska förskolan  
sen starten skiftat mellan olika åldersindelade och åldersblandade 
gruppindelningar.  Detta  följs  upp  av  både  internationell  och  
svensk forskning, vilken visar att det råder stor oenighet kring hur 
barns  lärande  påverkas  av  olika  åldersbaserade  
gruppkonstellationer. Resultatet av studien bekräftar att det inte  
finns någon enig uppfattning om hur barns lärande påverkas av 
detta,  och att  mer forskning kring ämnet är nödvändigt  för att  
avgöra vilken betydelse de olika gruppkonstellationerna kan ha  
för barns lärande i förskolan.

Keywords: preschoolers' learning, mixed-age groups, same-age 
groups,  early  childhood  education,  preschool-teachers  
understandings



Innehållsförteckning
Inledning........................................................................................................ s.4
Bakgrund........................................................................................................ s.5

Lärande – i ett sociokulturellt perspektiv..................................................... s.5
Åldersbaserade gruppsammansättningar i förskolan.................................... s.8

Historik..............................................................................................s. 8
Internationell forskning...........................................................................s. 9
Svensk forskning.................................................................................s. 10
Lekens betydelse och barns lärande............................................................s. 11

Pedagogers förhållningssätt och barns kollaborativa lärande...................... s.11
Sammanfattning....................................................................................... s.13

Syfte............................................................................................................... s.14
Metod............................................................................................................ s.15

Ansats..................................................................................................... s.15
Val av metod för datainsamling................................................................ s.15
Urval....................................................................................................... s.16
Procedur................................................................................................. s.17
Forskningsetiska riktlinjer........................................................................ s.18
Validitet och reliabilitet............................................................................ s.18
Databehandling....................................................................................... s.19

Resultat......................................................................................................... s.20
Barn lär av varandra – oavsett ålder.......................................................... s.20
Äldre barn som förebilder för de små barnens lärande................................ s.20
Åldersblandat umgänge utvecklar de äldre barnens empati........................ s.21
Små barn som hinder för de stora barnens lärande..................................... s.22
Stora barn som hinder för de små barnens lärande..................................... s.23
Åldersindelade grupper förenklar det pedagogiska arbetet......................... s.23
Högre krav med endast en årsgrupp......................................................... s.24
Åldersblandade grupper som fördel för det pedagogiska arbetet................. s.25
Sammanfattning....................................................................................... s.25

Diskussion................................................................................................... s.27
Barngruppens betydelse........................................................................... s.27
Betydelsen av lek, material och kamrater................................................... s.28
Små och stora barn................................................................................... s.29
Den pedagogiska verksamheten................................................................ s.30
Slutsatser................................................................................................... s.30
Fortsatt forskning..................................................................................... s.31
Metoddiskussion...................................................................................... s.31

Referenser.................................................................................................... s. 33
Bilaga 1: Missiv
Bilaga 2: Intervjuguide



Åldersgrupperingar i förskolan, Terese Undin, Mittuniversitetet, Examensarbete, vt-14

Inledning
Tittar  man  tillbaka  på  den  svenska  förskolans  historia  kan  man  se  att 
barngrupperna från starten var åldersblandade (Sundell, 1995). Sedan dess har 
verksamheten  genomgått  många  förändringar  av  olika  slag,  till  följd  av 
aktuella pedagogiska influenser (Skolverket,  2010),  och idag förekommer ett 
varierat  antal  gruppkonstellationer  i  förskolan.  Genom  att  verksamhetens 
fokus har breddats under åren har också förskollärarens uppdrag vidgats, och 
en viktig del av uppdraget består av att skapa gynnsamma förhållanden för 
lärande, i vardagen på förskolan. I den reviderade läroplanen står det skrivet 
att  ”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.” (s.5, Lpfö 98, 2010), 
och  i  avsnittet  om  mål  och  riktlinjer  framträder  det  vilka  grundläggande 
kunskaper förskolan ska sträva efter att barnen utvecklar inom olika områden. 
Förskolans  uppdrag  är  inte  längre  åtskiljt  från  skolans  uppdrag,  utan 
verksamheterna har idag ett tydligt samband, där förskolans verksamhet ses 
som ett första steg in i utbildningssystemet (Persson, 2008).

Utifrån de förändringar som gjorts i den reviderade läroplanen, samt utifrån 
innehållet i  min lärarutbildning, upplever jag att  det finns ett  ökat tryck på 
förskolan när det kommer till att förbereda barnen inför skolans undervisning. 
Forskaren Sven Persson (2008) radar i sin rapport upp ett antal faktorer vilka 
kan  vara  av  betydelse  för  barns  lärande  i  förskolan,  så  som;  aktuella 
styrdokument,  storleken på barngruppen,  kompetensen hos personalen, den 
pedagogiska  verksamhetens  lokaler,  innehållet  i  den  pedagogiska 
verksamheten,  det  sociala  samspel  som  äger  rum,  samt  barngruppens 
sammansättning. Den av dessa faktorer, vilken jag valt att fokusera i den här 
studien,  är  barngruppens  sammansättning.  Under  min verksamhetsförlagda 
utbildning har jag stött på olika varianter av gruppindelningar, vilket fått mig 
att  fundera  över  gruppindelningens  betydelse.  I  läroplanen  poängteras  att 
barns lärande i förskolan ska ske i samspel med såväl vuxna, som andra barn, 
varför barngruppen har stor betydelse för barnens lärande (Lpfö 98, 2010). Jag 
anser  att  detta  aktualiserar  nödvändigheten  att  öka  medvetenheten  om 
gruppindelningens betydelse för barns lärande. 

Persson (2008)  redogör i  sin rapport  för ett  antal  studier om pedagogers 
förhållande till barns lärande och utveckling i förskolan. Resultatet tyder på att 
ett  utvecklingspsykologiskt  perspektiv  är  dominerande  bland  pedagogerna, 
där  ålder  och mognad uppfattas  ha en  nära  relation till  barns  lärande och 
utveckling.  Detta  gör  att  jag  anser  det  vara  intressant  att  titta  på 
gruppsammansättning med barnens ålder som utgångspunkt. De benämningar 
jag  valt  att  använda i  beskrivningen  av  de  olika  gruppkonstellationer  som 
förekommer i förskolan är:

• Åldersblandade grupper - för barngrupper med barn från 1-5 år,
• Åldersindelade grupper - för barngrupper som är indelade efter ålder 

men rymmer mer än en årsgrupp, samt
• Åldershomogena grupper - för barngrupper vilka endast rymmer en 

årsgrupp.
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Bakgrund
Lärande är ett brett begrepp som kan förstås på många skilda sätt.  Eftersom 
kunskap och lärande kan ges olika innebörd, beroende på perspektiv, 
inleds bakgrunden med en beskrivning av det teoretiska perspektiv på 
lärande som denna studie har som utgångspunkt. Detta följs upp av den 
forskning jag funnit om vilka åldersgrupperingar som tidigare existerat i 
förskolan, av vilka några existerar än idag, samt vilken betydelse dessa 
kan  ha  för  barns  lärande.  Bakgrunden  avslutas  sedan  med  en  kort 
redogörelse  av  den  betydelse  pedagogers  förhållningssätt  kan  ha  för 
barns lärande i olika åldersgrupperingar i förskolan.

Lärande – i ett sociokulturellt perspektiv
När jag talar om lärande i  den här studien utgår jag från ett sociokulturellt 
perspektiv  på  lärande,  vilket  framförallt  har  sin  utgångspunkt  i  Lev  S 
Vygotskys socio-historiska teori (Williams, 2006). Fil.dr och universitetslektor 
Pia Williams beskriver lärande i detta perspektiv som ”...en process som innebär  
att  bli  delaktig  i  en  kultur.” (a.a.,  2006,  s.48). Det  handlar  om att  människan 
genom att kommunicera med sin omgivning och ta del av andras synsätt på 
världen,  utvecklar  egna  strategier  för  tänkande,  kommunikation  och 
handlande,  som möjliggör delaktighet  i  den specifika kulturen (Säljö,  2000). 
Professor  Roger  Säljö  (2000)  redogör  för  hur lärande och utveckling i  detta 
perspektiv  påverkas  av  två  olika,  samspelande  delar.  Dels  påverkas 
människans lärande av det kulturella samhälle hon lever i, genom de fysiska 
och intellektuella redskap samhället erbjuder henne, dels påverkas lärandet av 
människans  förmåga att  nyttja  dessa  redskap.  I  och med att  det  mänskliga 
samhället är under ständig förändring, och människans sociala aktivitet leder 
till utvecklande av nya fysiska och intellektuella redskap, finns det inget stopp 
för människans lärande och utveckling. Vygotsky menade att människosläktet 
på detta vis kommer fortsätta att vidareutvecklas under hela sin livstid (Säljö, 
2000).

Högskoledocent Fredrik Ole Lillemyr (2002) beskriver Vygotskys teori som 
socialt  konstruktivistisk,  då Vygotsky menade att  allt  lärande grundar  sig i 
social aktivitet. Vygotsky var övertygad om att social verksamhet föregår den 
enskilda människans tänkande och utveckling, och såg i första hand lärande 
och utveckling som en kollektiv aktivitet.  Detta innebär att  det  individuella 
lärandet uppstår först efter, och som en konsekvens av, det kollektiva lärandet. 
Enligt Vygotsky lär vi oss alltså av varandra, genom att vara delaktiga i olika 
sociala sammanhang (Lillemyr,  2002).  Vidare menar Williams (2006) att  den 
sociala  och  kulturella  kontext  som  lärandet  sker  i  anses  vara  högst 
betydelsefull  i  ett  sociokulturellt  perspektiv,  och  att  lärande  utifrån  detta 
perspektiv inte kan betraktas separerat från den kontext det sker i. Säljö (2000) 
förklarar  detta med att  lärandets innehåll, mängd och form förändras utifrån 
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den  sociala  och  kulturella  miljö  vi  lever  i,  varför  lärande  bör  betraktas  i 
förhållande till det aktuella sammanhanget.

I ett sociokulturellt perspektiv ses lärande som nära sammankopplat med all 
mänsklig verksamhet, och inte enbart sådan verksamhet som är utformad just 
för lärande (Säljö, 2000). Vygotsky hävdade att barns lärande påbörjas redan 
vid  barnets  första  möte  med omvärlden.  De  erfarenheter  och  förkunskaper 
barnet samlar på sig under sina första levnadsår utgör sedan grunden för den 
kunskapsutveckling som förväntas äga rum i skolans värld, där ett annat slags 
lärande väntar (Lillemyr, 2002).  Säljö (2000) beskriver hur barns utveckling, 
enligt Vygotsky, till en början är starkt präglad av biologiska faktorer, men att 
utvecklingen i allt högre grad kommer att påverkas av sociokulturella faktorer, 
ju  äldre  barnet  blir.   Vygotsky  erkänner  således  att  biologisk  mognad  är 
avgörande för barnets utveckling till  viss del,  men menar att  de sociala och 
kulturella  förhållanden  som  råder  är  desto  mer  betydelsefulla  (Säljö,  2000, 
Lillemyr, 2002). Vad ett barn lär sig, och vid vilken tidpunkt, är alltså till stor 
del  beroende av vilka fysiska och intellektuella  redskap den sociokulturella 
miljön erbjuder (Säljö, 2000). Säljö (2000) menar att detta är något som också 
måste tas med i beräkningen vid utvärderingen av en individs kunskap.

Williams (2006) pekar ut interaktionen och kommunikationen som centrala 
delar  i  ett  sociokulturellt  perspektiv,  och  just  språk  och  begrepp  är  enligt 
Lillemyr (2002) de intellektuella redskap vilka Vygotsky lägger extra stor vikt 
vid  när  det  kommer  till  människans  lärande  och  utveckling.  I  samtal  med 
andra  tvingas  människan  ständigt  att  ta  ställning  till  andra  människors 
uttalanden  och  åsikter,  vilket  innebär  att  hennes  eget  tankesätt  påverkas 
(Williams, 2006). Det som gör människans språk unikt är dels dess förmåga att 
överföra  och  bevara  kunskaper  och  erfarenheter  från  flera  generationer 
tillbaka,  dels  förmågan att  tala om abstrakta  företeelser,  och händelser som 
utspelar sig bortom här-och-nu (Säljö, 2000). I Williams (2006) beskrivning av 
Vygotskys  teori  förklarar  hon  hur  människor  i  interaktion  med  andra, 
tillsammans kan utveckla olika strategier för lärande. Detta sker genom att var 
och  ens  individuella  strategier  utvärderas  gentemot  de  andras.  Alla  som 
befunnit sig i någon slags problemlösningssituation, som krävt att deltagarna 
tillsammans kommit fram till en gemensam lösning, kan säkert känna igen sig i 
detta. Om varje deltagare ger sin syn på problemet, och förslag på hur det kan 
lösas, tvingas gruppen att ställa var och ens individuella bidrag gentemot de 
andras.  Vygotsky  hävdade  att  konsekvenserna  av  en  sådan  situation  är 
kognitiv utveckling, i  och med att deltagarna antingen omvärderar sin egen 
ursprungliga  uppfattning,  eller  att  de  vidareutvecklar  den  ursprungliga 
uppfattningen  genom  att  diskussionen  gett  ökade  belägg  för  denna.  De 
strategier som samarbetet resulterat i kan sedan den enskilda individen nyttja 
på egen hand i framtida situationer (Williams, 2006). 

Vygotsky  delade  in  utveckling  i  två  olika  nivåer;  den  existerande 
utvecklingsnivån,  samt  den  potentiella  utvecklingsnivån.  Den  existerande 
utvecklingsnivån  handlar  om  det  individen  redan  klarar  av  att  utföra 
självständigt,  medan  den  potentiella  utvecklingsnivån  handlar  om  det 
individen för tillfället endast kan utföra med stöd av någon annan, som har 
mer  kompetens  inom  området.  Vygotskys  begrepp  den  närmaste  
utvecklingszonen innebär  avståndet mellan  dessa  två  utvecklingsnivåer 
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(Lillemyr,  2002). Säljö  (2000)  menar att  det  som Vygotsky framförallt  ansåg 
vara  av  intresse  inte  är  de  kunskaper  individen  redan  förvärvat,  utan  den 
potentiella förmåga individen ger uttryck för. Vid planering av undervisning 
menade Vygotsky att det är detta som bör vara utgångspunkten, eftersom det 
är den potentiella utveckling individen visar som talar om hur undervisningen 
ska utformas, för att kunna ge så goda förutsättningar som möjligt för fortsatt 
utveckling  (Lillemyr,  2002).  För  att  individen  ska  vidareutvecklas  och  ett 
lärande  ska kunna ske,  krävs  alltså  att  individen samspelar  med en  annan 
individ vilken är mer kunnig inom det specifika kunskapsområdet. Detta kan 
innebära såväl vuxna som barn, både äldre och yngre (Williams, 2006). Detta 
skulle kunna tolkas som ett argument för åldersblandade grupper, då denna 
indelningsform  borde  innebära  ökade  möjligheter  till  samspel  med  mer 
kompetenta  individer.  Att  en  individ  tillgodogjort  sig  en  annan  individs 
kunskap benämnde Vygotsky som att individen approprierat kunskapen. Det 
som tidigare låg inom individens potentiella utvecklingsnivå ligger nu inom 
den  existerande  utvecklingsnivån,  varpå  den  potentiella  utvecklingsnivån 
förflyttats ytterligare ett steg längre fram (Säljö, 2000).

I  ett  sociokulturellt  perspektiv  på  lärande  står  som  tidigare  nämnts 
kommunikationen  i  fokus,  samt  det  samspel  som  sker  mellan  individ  och 
kollektiv (Williams, 2006). Detta eftersom det är i kommunikation med andra 
som  vi  kan  ta  del  av  andra  människors  kunskaper  och  erfarenheter  (Säljö, 
2000).  Kommunikation  innebär  dock  inte  enbart  det  verbala  språket  utan 
människor kommunicerar även på andra sätt,  exempelvis genom kroppsliga 
handlingar som rörelser och blickar. Williams (2006) beskriver hur små barn, 
som ännu inte utvecklat ett verbalt språk, lär sig genom att iaktta och imitera 
andra i  olika  sociala sammanhang.  Hon ser detta som ett  uttryck för  barns 
önskan om att bli delaktiga i den rådande kulturen. Vidare beskriver hon hur 
barn,  med  tidigare  färdigheter  som  utgångspunkt,  varierar 
imitationsmomentet vilket tillför en viss spänning i handlingen. Detta bidrar 
även till fördjupad förståelse. Hur många gånger upplever man inte detta som 
småbarnsförälder, med den alltjämt återkommande tittut-leken som barnen får 
möta redan i spädbarnsåldern? Under de första levnadsåren i barnets liv utförs 
ofta denna lek i  otaliga varierade former.  Enligt  Williams (2006)  uppfattade 
Vygotsky förmågan till imitation som en förutsättning för socialt lärande och 
som en bekräftelse på en pågående utvecklingsprocess. Williams beskriver att 
barn även kan välja att  utföra handlingen tvärtemot den andres handling, i 
syfte att understryka skillnaden dem emellan.

Små barn ser ofta äldre barn som förebilder, varför de yngre ofta väljer att 
imitera  de  äldre  barnens  handlingar  (Williams,  2006).  Detta  fenomen  har 
många av oss bevittnat i familjer med flera barn, där småsyskon efterapar de 
äldre  syskonens  handlingar.  Det  kan  ifrågasättas  om  inte  det  omvända 
fenomenet  också  existerar,  att  äldre  barn  imiterar  yngre  barn,  vilket 
förekommer i barns rollek. Vygotsky menade, enligt Lillemyr (2002), att den 
fantasi  som  barns  lek  bygger  på  till  största  delen  är  en  produkt  av  barns 
känslor, och de upplevelser som väcker dessa känslor. Han hävdade dock att 
fantasin även är en intellektuell  process som utvecklar barns kreativitet och 
styrker deras verklighetsuppfattning. Enligt Vygotsky bidrar leken genom sin 
lustfylla natur till optimala förutsättningar för barns lärande. Trots att det inte 
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alltid är möjligt att avläsa i ett kortsiktigt perspektiv, var han övertygad om att 
leken indirekt kan ge positiva effekter på barns utveckling och lärande. Vidare 
beskriver Lillemyr hur barn genom att ingå i olika typer av rollek, socialiserar 
sig själva i sin strävan efter att leva sig in i rollen, och att Vygotsky uppfattade 
detta som att barnet i leken överskrider sin egen potential.

Åldersbaserade gruppsammansättningar i förskolan

Historik
Knut Sundell (1995),  fil.dr i  psykologi,  redogör i  sin bok för hur förskolans 
gruppindelning utifrån ålder har sett ut från dess att förskolan grundades på 
1800-talet,  till  och  med 1990-talet.  Han beskriver  hur  barngrupperna  till  en 
början var åldersblandade, men att de under 1920-talet övergick till att vara 
mer  åldersindelade.  Barnkrubbornas  åldersblandade  grupper,  med  barn 
mellan ett och sju år, genomgick då en stor förändring genom att barnen istället 
delades in i fyra olika åldersgrupper. Den första gruppen var för barn från ett 
år upp till ett och ett halvt år, den andra gruppen var för barn från ett och ett  
halvt år upp till tre år, den tredje gruppen var för barn mellan tre år och fem år, 
och den fjärde gruppen var för barn mellan fem år och sju år. På 1970-talet blev 
dock barngrupperna mer åldersblandade igen, då de fyra gruppindelningarna 
reducerades till två; en för barn mellan ett år och tre år, och en för barn från tre 
år  upp  till  sju  år.  Dessa  grupper  benämndes  ”småbarnsgrupp”  respektive 
”syskongrupp”.  Under  1980-talet  kom  dessa  grupper  att  bli  ännu  mer 
åldersblandade, då man återgick till den ursprungliga gruppindelningen med 
barn mellan ett och sju år i en och samma barngrupp, vilket fick benämningen 
”utvidgad syskongrupp”.  Under 1990-talet  tycks dock trenden ha vänt mot 
mer  åldersindelade  barngrupper  igen  menar  Sundell,  antingen  i  form  av 
småbarnsgrupp och syskongrupp, eller i form av åldersindelade barngrupper 
ämnade endast för en eller två åldersgrupper. 

Vad  har  då  varit  motiven  för  dessa  skiftande  gruppindelningar?  Enligt 
Sundell  (1995)  var  den  första  förändringen,  mot  mer  åldersindelade 
barngrupper, en åtgärd som gjordes för att kunna möta varje barns enskilda 
behov  på  den  nivå  de  befann  sig.  När  denna  åldersindelning  kom  att 
ifrågasättas, cirka femtio år senare, berodde detta på att barns åldersblandade 
lek  uppfattades  ha  minskat  som  en  följd  av  urbaniseringen. 
Gruppsammansättningar i form av småbarnsgrupper och syskongrupper var 
tänkta att fungera som en kompensation för det åldersblandade umgänge, som 
barnen tidigare kunnat erfara utanför förskolan.  Detta eftersom man fann ett 
värde i barns åldersblandade lek, där barn i högre grad ansågs kunna utveckla 
förståelse  för  olikheter.  Ytterligare  fördelar  som  förväntades  komma  med 
denna gruppindelning var en ökad språkutveckling för de yngre barnen, färre 
konflikter barnen emellan, samt en ökning av sociala relationer till följd av det 
breddade utbudet av kamrater. Sundell beskriver dock att de yngsta barnen 
fortfarande rekommenderades  en egen grupp,  eftersom deras  behov ansågs 
skilja sig från de äldre barnens.  Bland annat menade man att små barn har 
större  behov  av  mer  personal,  mindre  barngrupper  och  mer  långvariga 
kamratrelationer,  samt  lekmaterial  utformat  efter  deras  specifika  behov.  
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Ungefär  tio  år  senare  kom  ytterligare  nya  rekommendationer  om  att 
åldersblanda alla förskolans barn, eftersom även de små barnen nu ansågs ha 
en  hög  social  kompetens.  Rekommendationerna  visade  även  på  en  ökad 
övertygelse  för  det  åldersblandade  samspelets  betydelse  för  barns  lärande. 
Sundells  redogörelse  av de  förväntade  fördelar  åldersblandade grupper  var 
tänkta att medföra, talar för att detta skulle bidra till att öka barnens sociala 
färdigheter  och empatiska förmåga,  samt öka  tryggheten i  gruppen.  Vidare 
beskriver  författaren att  de  äldre  barnen skulle  ges  utökade  möjligheter  att 
stötta förskolans yngre barn, både genom att hjälpa dem i olika rutinsituationer 
och genom att fungera som de yngre barnens förebilder. Som en insats för att 
förenkla  genomförandet  av  vuxenledda  aktiviteter  skulle  tillfälliga 
åldershomogena tvärgrupper förekomma berättar han, där pedagogen kunde 
anpassa aktiviteten efter den specifika åldersgruppen.

Internationell forskning
Den internationella forskning Sundell  (1995)  redogör  för,  visar resultat  som 
talar för att  barn som vistas i  barngrupper där åldersskillnaden sträcker sig 
över två eller tre åldersgrupper, blir mer gynnade i sin utveckling än barn som 
vistas  i  barngrupper  med  mindre  åldersspridning.  Barnen  i  de  mer 
åldersblandade grupperna  visade på högre  utvecklad social  kompetens  och 
större  förmåga  till  ledarskap,  samt  mer  målinriktat  och  mindre  aggressivt 
beteende.  Att  barns  aggressiva  beteende  minskar  i  åldersblandade 
barngrupper framgår även i Professor Linda E. Derscheids (1997) studie om 
hur  barns  moraliska  beteende  och  förståelse  påverkas  i  åldersblandade 
grupper.  Studien  visar  på  en  stark  koppling  mellan  den  tidslängd  barnen 
vistats  i  åldersblandad  barngrupp,  och  barnens  moraliska  beteende  och 
förståelse för andra barn. Oavsett barnens ålder tycktes detta beteende öka i 
takt med längden för deltagandet i  den åldersblandade verksamheten, visar 
studien. 

Susan Edwards, Mindy Blaise och Marie Hammer (2009) har undersökt hur 
lärare  uppfattar  att  åldersblandade  grupper  påverkar  barns  utveckling.  De 
fann  tre  huvudsakliga  uppfattningar  vilka  var  dominerande  bland 
försökspersonerna;  att  det  fungerar  som ett  stöd  för  barns  lärande,  att  det 
främjar barns sociala utveckling, samt att det minskar upplevelsen av sådan 
stress som återfinns i åldershomogena grupper. I sin beskrivning av hur barns 
sociala lärande främjas av åldersblandade grupper, uttryckte några lärare att 
detta  exempelvis  kan  ske  genom  att  de  äldre  barnen  får  möjlighet  att 
undkomma de höga krav som ställs, i umgänget med jämnåriga. Sundell (1995) 
problematiserar  detta  och  menar  att  en  konsekvens  kan bli  att  barnen inte 
utvecklas på en så pass hög nivå, som de kunde gjort genom socialt umgänge 
med jämnåriga. Lärarna i studien är dock av en annan uppfattning och ser det 
snarare som en fördel för barnens sociala utveckling. Detta då umgänget med 
de  yngre  barnen  ger  de  äldre  barnen  möjlighet  att  utveckla  sin  sociala 
kompetens,  till  skillnad  från  att  uteslutas  ur  lek,  vilket  är  vanligt 
förekommande i umgänge med jämnåriga barn (Edwards, Blaise & Hammer, 
2009).

I en jämförelse av åldershomogena och åldersblandade barngrupper visade 
det sig att barnen i de åldershomogena barngrupperna utvecklades i en jämn 
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takt  genom  hela  förskoletiden.  De  yngre  barnen  i  de  åldersblandade 
barngrupperna  utvecklades  till  en  början  snabbare  än  barnen  i  de 
åldershomogena barngrupperna,  men i  och  med att  barnen blev  äldre  gick 
utvecklingen  långsammare.  Detta  gjorde  att  barnen  i  de  åldershomogena 
barngrupperna var de som hunnit längst i sin utveckling när förskoletiden nått 
sitt slut (Sundell, 1995). Sundell (1995) reflekterar över vad detta kan bero på 
och menar att  en anledning till  att  de små barnen utvecklats  snabbare i  de 
åldersblandade grupperna, kan bero på just det som Umek och Musek (1997) 
tar upp, att de äldre barnen fungerar som förebilder för de yngre, eller rent av 
som små lärare. Andra möjliga anledningar som Sundell (1995) nämner är att 
miljön runt de små barnen får en mer stimulerande karaktär som följd av de 
äldres närvaro, eller att pedagogerna erbjuder barnen delaktighet i aktiviteter 
vilka  i  åldershomogena  barngrupper  inte  skulle  erbjudits  barnen  i  så  tidig 
ålder.  Varför  de  äldre  barnens  utveckling saktat  in  menar han kan vara en 
konsekvens av pedagogernas brist på tid, då de yngre barnens omsorgsbehov 
prioriterats,  och aktiviteter  utifrån just  den nivå barnen befinner sig på har 
kommit i andra hand. Ytterligare tänkbara anledningar som Sundell föreslår är 
att de små barnen agerat som störningsmoment för de äldre barnen, eller att 
åldersblandade grupper bara är till fördel för yngre barn.

Svensk forskning
Eftersom  den  internationella  forskningen  är  baserad  på  åldersblandade 
barngrupper i andra länder, kan inte resultaten helt oproblematiskt överföras 
till  åldersblandade barngrupper  i  svensk förskoleverksamhet.  Förhållandena 
kan  nämligen  se  tämligen  olika  ut  (Sundell,  1995).  Men  vad  säger  då  den 
svenska  forskningen  om  åldersindelade  och  åldersblandade  barngrupper? 
Sundell (1995) beskriver fem svenska undersökningar som jämför barns sociala 
och  känslomässiga  lärande  i  åldersblandade  barngrupper  respektive 
åldershomogena  barngrupper,  och  åldersindelade  barngrupper  med  liten 
åldersspridning.  Sammantaget  visar  resultaten  att  de  barn  som  deltagit  i 
åldersblandade barngrupper inte nått lika långt i sin utveckling, som barnen i 
den åldersindelade eller åldershomogena verksamheten. Detta stämmer alltså 
överens med resultaten från den internationella studie jag tidigare redogjorde 
för, som visade att barnen i de åldershomogena barngrupperna hade hunnit 
längre  i  utvecklingen när de  slutade förskolan.  De områden som påverkats 
negativt enligt de svenska undersökningarna är barnens språkliga, kognitiva 
och sociala utveckling. Det bör dock tilläggas att detta till stor del berodde på 
att den åldersblandade verksamhetens pedagogiska arbete, i form av planerade 
vuxenledda  aktiviteter,  ofta  prioriterades  bort  på  grund  av  exempelvis 
tidsbrist. I många fall kan alltså det negativa resultatet ses som en effekt av 
detta,  och  är  således  inte  en  effekt  av  det  åldersblandade  umgänget  i  sig. 
Endast  en  av  undersökningarna  visade  att  ålderssammansättningen  saknar 
betydelse för barnens utveckling (Sundell, 1995).

Trots  att  de  reformer  förskolan  genomgått  kan  uppfattas  ha  tydliga 
pedagogiska  grunder,  finns  det  enligt  Sundell  (1995)  stora  brister  i  det 
vetenskapliga  underlag  de  utgått  ifrån.  Den  forskning  han  funnit  talar 
framförallt  för  att  åldersblandade  barngrupper,  med  stor  åldersspridning, 
medför många negativa konsekvenser för barns lärande. Han anser dock att 
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detta  forskningsunderlag  inte  är  tillräckligt  för  att  avgöra  huruvida 
åldersblandade  grupper  bör  förekomma  i  förskolan  eller  ej,  eftersom  han 
menar att dess påverkan på barns lärande kan variera med situationen, och att 
mer  forskning  krävs  inom  området  för  att  kunna  avgöra  vilka  för-  och 
nackdelar det faktiskt kan medföra för barns utveckling.

Lekens betydelse och barns lärande
Barns lek är något alldeles unikt, och i leken ges barnen otaliga möjligheter till  
lärande  och  utveckling.  Där  kan  de  utveckla  förmågor  inom  alla  möjliga 
områden, och då leken har så pass stor betydelse under de sex första åren i 
livet,  är det många kunskaper som grundläggs just i  leken (Lillemyr,  2002). 
Enligt Williams (2006) utvecklar barn många sociala färdigheter i lek i och med 
att leken ofta kräver en viss förmåga att kunna inta andras perspektiv, eller 
dela med sig av sitt eget. Hon menar även att leken utvecklar den empatiska 
förmågan, vilket styrks av Lillemyr (2002). Williams (2006) är dock noga med 
att påpeka att det inte enbart är sociala förmågor som utvecklas i leken, utan 
även andra kompetenser och kunskaper kan utvecklas genom lek. Hon hävdar 
att den variation av erfarenheter, förmågor och kunskaper som åldersblandade 
grupper medför, bidrar till att stimulera barns lärande. Detta kan ses som ett 
argument för varför åldersblandade grupper vore att föredra i förskolan.

Enligt  den internationella forskning Sundell  (1995)  redogör för,  var  dock 
barnens  lek  mindre  utvecklad  i  åldersblandade  barngrupper.  Forskningen 
visar  att  leken  var  av  högre  utvecklad  karaktär  i  de  barngrupper  där 
åldersspridningen var mindre. Resultaten talar även för att barn hellre leker 
med barn som är jämnåriga med dem själva, eller högst två år äldre eller yngre. 
Det  kan  dock  ifrågasättas  om  inte  åldersblandade  grupper  kan  fungera 
främjande även för barns lek. Umek och Museks (1997) undersökning visar att 
barn  i  åldersblandade  barngrupper  klarar  av  att  delta  i  mer  avancerade 
rollekar, än barn som ingår i åldersindelade barngrupper för bara en årsgrupp. 
I dessa rollekar tycktes åldern inte vara av betydelse för huruvida en roll var 
lämplig eller ej, utan alla barn kunde växla mellan lekens olika rollfigurer. Det 
värde  Umek och  Musek  tillskriver  rolleken är  en  ökad  social  förmåga  hos 
barnen. De yngre barnen som observerades imiterade ofta de äldre barnen, och 
de äldre barnen intog ofta en undervisande roll gentemot de yngre.

Pedagogers förhållningssätt och barns kollaborativa lärande
Pedagogens pedagogiska grundsyn, det vill säga hur pedagogen ser på barn, 
lärande och kunskap, har stor betydelse för vilka förutsättningar för lärande 
barnen erbjuds i förskolan. Trots att de yttre ramarna för verksamheten avgörs 
på högre nivå, har verksamhetens pedagoger stor inverkan på verksamhetens 
inre ramar, och den kunskapssyn som förmedlas till barnen (Williams, 2006). 
Detta kan exemplifieras med professor Gunvor Løkkens (2008) iakttagelser av 
pedagogers inställning till små barns lärande. Hon beskriver att pedagoger ofta 
underskattar  betydelsen  av  små  barns  gemensamma  lek,  och  att  det 
individuella lärandet,  samt lärande i  interaktion med en vuxen,  är  det  som 
framförallt varit i fokus när det handlar om barn mellan ett och tre år. Detta 
styrks även av Lillemyr (2002) som menar att senare forskning framhåller att 
även små barn är socialt kompetenta i mycket högre grad än vad man tidigare 
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trott.  Enligt  Løkken  (2008) kan  pedagogernas  bristande  kunskaper  om små 
barns  lärande  ge  konsekvenser  i  form  av  att  barnen  inte  ges  särskilt  goda 
förutsättningar att utöva gemensamma lekar, och utveckla sociala relationer, 
med jämnåriga barn. För att även de små barnen i förskolan ska ges möjligheter 
att utvecklas genom social interaktion med andra barn, menar därför Løkken, 
att pedagogerna behöver vara medvetna om den betydelse detta har för de små 
barnens lärande. 

Barngruppens betydelse för barns lärande framhålls specifikt av Williams 
(2006), eftersom hon menar att alla barn oavsett ålder har ett intresse av att lära 
av andra barn. Huruvida det är äldre eller yngre kamrater har ingen betydelse, 
utan  det  som  räknas  enligt  Williams  är  vem  som  har  kunskap  inom  det 
specifika område barnen önskar utvecklas inom. Att det finns ett stort värde i 
det  åldersblandade  umgänget,  och  i  barns  variation  av  kunskaper  och 
erfarenheter,  förmedlar även lärarna i  Edwards,  Blaise och Hammers (2009) 
studie.  Lärarna  i  studien  uttrycker  att  åldersblandade  barngrupper  främjar 
lärandet och utvecklingen, både hos små och stora barn. De små barnen gynnas 
enligt lärarna genom att de kan observera de äldre barnen i olika situationer, 
och imitera deras språk och handlingar, men även genom att de ges tillgång till 
verktyg som normalt sett inte förekommer i småbarnsgrupper. De stora barnen 
gynnas enligt lärarna genom att de ges möjligheter att ta hand om de yngre 
barnen och hjälpa dem i olika situationer, samt genom att de får fungera som 
experter inom olika områden och guida dem yngre.  Hur barns samarbete ser 
ut är dock nära sammankopplat med de normer och värderingar som de vuxna 
förmedlar till barnen menar Williams (2006). Hon anser därför att det är av stor 
vikt att förskolans personal gör barnen medvetna om den rikedom av kunskap 
som  finns  i  barngruppen,  och  inte  begränsar  barnens  lärande  genom  att 
tillskriva barnen kompetens utifrån vilken ålder de har.

Løkken (2008)  har  forskat  kring  små barns sociala  umgänge,  och har  då 
undersökt hur umgänget med jämnåriga kan se ut för små barn. Studien har 
bedrivits utifrån Merleau-Pontys fenomenologiska teorier, vilka innebär att vi 
lär  genom  vår  kropp.  Løkken menar  att  detta  framträder  väldigt  tydligt  i 
hennes observationer av små barns lek, där de interagerar med varandra via 
sina kroppar, snarare än genom verbala utsagor eller leksaker. Enligt Løkken är 
det i denna kroppsliga lek som minst antal konflikter förekommer mellan de 
små barnen, och genom att flera barn ofta deltar i leken samtidigt, bidrar den 
till  att  stärka  barngruppens  sammanhållning.  Imitation,  upprepning  och 
variation  kan  ses  som  toddlarlekens  tre  huvudmoment  beskriver  Løkken. 
Enligt  professor  Marita  Lindahl  och  professor  Ingrid  Pramling  Samuelsson 
(2002)  utgör  imitation  och  variation  tillsammans  grunden  för  lärande  och 
utveckling. De beskriver  att  vi  genom imitation utvecklar förståelse för den 
andre individens intentioner med handlingen. Detta är något som sker varje 
dag på förskolan,  då barn observerar  och imiterar  sina kamrater  (Williams, 
2006). För att vidareutveckla detta krävs variation menar Lindahl och Pramling 
Samulesson (2002), vilket gör att vi kan dra paralleller till liknande situationer 
och generalisera, men även fördjupa vår förståelse och ta oss ett steg längre. I 
leken är variationen nödvändig för att skapa och bibehålla spänning, vilket är 
viktigt även för de yngsta barnen i förskolan (Løkken, 2008).

12



Åldersgrupperingar i förskolan, Terese Undin, Mittuniversitetet, Examensarbete, vt-14

Sammanfattning
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande är den sociala och kulturella 
kontext  lärandet  sker  i,  avgörande  för  hur  lärprocessen  kommer  att  se  ut 
(Williams, 2006).  Vygotsky menade att  lärande i  första hand är en kollektiv 
angelägenhet,  och  han  såg  interaktionen  och  kommunikationen  med andra 
som  källan  till  lärande  och  utveckling  (Williams,  2006,  Lillemyr,  2002). 
Barngruppen kan därför  beskrivas  vara  av oerhört  stor  betydelse  för  barns 
individuella lärande i ett sociokulturellt perspektiv. Genom att barn samtalar 
och  samspelar  med  andra  barn  kan  de  ta  del  av  deras  erfarenheter  och 
kunskaper (Säljö, 2000). Med hjälp av detta klarar de av att utföra sådant som 
befinner sig utom räckhåll för deras individuella förmåga. När barn tar stöd av 
individer vilka har mer kompetens än de själva inom det aktuella området, 
bidrar detta till att utveckla deras kompetens så att de kan utföra samma saker 
på egen hand i framtiden (Lillemyr, 2002). De har då approprierat kunskapen 
och förflyttat gränserna för sin närmaste utvecklingszon (Säljö,  2000).  Enligt 
Vygotsky är  barns  imitation ett  tydligt  tecken på att  en  utvecklingsprocess 
pågår  (Williams,  2006).  Han  värdesatte  leken  högt  och  hävdade  att  denna 
skapar idealiska förutsättningar för barns lärande och utveckling, då barnen 
ofta  överträffar  sig  själva  i  leken  (Lillemyr,  2002).  Övriga  sociokulturella 
faktorer  vilka kan vara av betydelse  för  barns  lärande i  förskolan,  är  vilka 
fysiska och intellektuella redskap barnen har tillgång till, eftersom dessa också 
kan fungera som ett stöd för barnens lärande (Säljö, 2000). 

Forskningen visar ingen entydig bild av hur barns lärande påverkas av olika 
åldersbaserade gruppkonstellationer. För- och nackdelar kan utläsas av både 
åldersblandade  och åldersindelade varianter  vilket  framgår  i  den  historiska 
tillbakablicken. Internationell forskning visar att barns moraliska beteende och 
empatiska förmåga gynnas av barngrupper med stor åldersspridning (Sundell, 
1995,  Derscheid,  1997).  Lärare  i  förskolan  upplever  att  dessa  barngrupper 
stöttar  barns  lärande  och  sociala  utveckling,  samt  minskar  upplevelsen  av 
stress kopplat till outtalade förväntningar (Edwards, Blaise & Hammer, 2009). 
Annan internationell forskning visar dock att åldershomogena grupper är mer 
fördelaktiga för barns utveckling, om man ser till vem som kommit längst i 
utvecklingen då de går ut förskolan. Små barn tycks dock utvecklas snabbare i 
åldersblandade  barngrupper,  medan  äldre  barn  tycks  gynnas  av 
åldershomogena barngrupper. Svensk forskning visar å andra sidan att det är i 
åldershomogena  barngrupper  som  barns  utveckling  är  mest  framgångsrik 
(Sundell,  1995).  Forskning  som  fokuserar  lekens  betydelse  talar  för  att 
åldersblandade  barngrupper,  genom  sin  stora  variation  av  förmågor  och 
erfarenheter, ger mer stimulans för barnens lärande (Williams, 2006). Annan 
forskning som presenteras både styrker och motsäger sig detta. Forskning om 
små barns lärande talar för att leken med jämnåriga är av stort värde, men att  
denna  ofta  undervärderas  till  följd  av  pedagogers  förhållningssätt  till  små 
barns lärande (Løkken, 2008).
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Syfte
Enligt Persson (2008) är pedagogens syn på barns lärande avgörande för hur 
verksamheten  utformar  sin  organisation.  Syftet  med  studien  är  därför  att 
undersöka  hur  några  pedagoger  i  förskolan  uppfattar  att  barns  lärande 
påverkas  av  åldersblandade  respektive  åldersindelade  och  åldershomogena 
barngrupper. Resultatet kan bidra med kunskap om pedagogers uppfattningar 
om hur grupperna i förskolan kan organiseras, med hänsyn till barnens ålder, 
för att bidra till barnens lärande. Studiens syfte kan delas upp i följande två 
frågeställningar:

• Hur uppfattar pedagogerna att  barns lärande kan främjas respektive 
hämmas av de olika gruppindelningarna?

• Vilka  för-  och  nackdelar  upplever  pedagogerna  att  de  olika 
gruppindelningarna  kan  medföra  för  verksamhetens  pedagogiska 
arbete?
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Metod
Ansats
Studien har en fenomenografisk forskningsansats vilket innebär att den syftar 
till  att  undersöka  ett  visst  antal  människors  uppfattningar  av  ett  särskilt 
fenomen  (Kihlström,  2007a).  I  det  här  fallet  handlar  det  om  pedagogers 
uppfattningar  om  barns  lärande  i  åldersindelade  och  åldersintegrerade 
grupper. Sonja Kihlström (2007a), forskare inom pedagogik, är noga med att 
påpeka att en fenomenografisk studie inte handlar om att undersöka hur något 
faktiskt  är,  utan  om hur  några  individer  uppfattar  att  detta  något  är.  Hon 
beskriver att detta kallas för den andra ordningens perspektiv. Det intressanta i 
en fenomenografisk studie är att upptäcka skillnader i individers uppfattningar 
av  ett  och  samma  fenomen.   Att  avgöra  huruvida  dessa  uppfattningar  är 
samstämmiga med hur fenomenet ses i första ordningens perspektiv, alltså hur 
det  är  i  verkligheten,  är  således  inte  i  fokus  för  studier  som  har  en 
fenomenografisk ansats som utgångspunkt (Kihlström, 2007a).

De olika uppfattningar vi har, och dess förhållande till varandra, kan enligt 
Williams  (2006)  ses  som  beståndsdelarna  till  det  som  vi  benämner  som 
kunskap. Hur individer uppfattar olika fenomen beror på vilken förförståelse 
de bär med sig från tidigare upplevelser, samt vilken situation de befinner sig i 
menar hon. Vidare talar hon för att de uppfattningar vi har om olika fenomen, 
och  den  innebörd  vi  läser  in  i  dessa,  är  det  som  ligger  till  grund  för  vår 
förståelse  av fenomenet.  Williams beskriver  att  de  uppfattningar vi  har  om 
världen  och  olika  fenomen,  i  ett  fenomenografiskt  perspektiv,  ses  som 
avgörande för hur vi agerar i  olika situationer. Utifrån detta perspektiv blir 
alltså pedagogens uppfattningar om barns lärande i olika gruppkonstellationer 
avgörande  för  hur  pedagogen  använder  sig  av  detta,  i  den  pedagogiska 
verksamheten, för att främja barnens lärande.

Intervjuer som utgår från en fenomenografisk ansats bör sträva efter att vara 
av dialogliknande karaktär.  Forskaren kan använda sig av en intervjuguide 
med  frågor  som  hjälper  denna  att  hålla  kvar  studiens  fokus,  men  måste 
samtidigt vara flexibel och uppmuntra respondenten till berättande. Detta kan 
uppnås genom att  forskaren använder sig av oplanerade följdfrågor  och på 
detta vis följer upp på respondentens uttalanden. Vid analysen av intervjuerna 
söker  forskaren  kategorisera  materialet  utifrån  de  tolkningar  denna  gör  av 
innebörden i respondenternas utsagor. Forskaren söker sedan finna variationer 
i respondenternas uppfattningar av de fenomen studien behandlar. Med detta 
som utgångspunkt skapas olika grupper av uppfattningar. Dessa analyseras av 
forskaren  för  att  finna  likheter  och  skillnader  som  presenteras  i  olika 
beskrivningskategorier.  Det  är  dessa  beskrivningskategorier  som  är  det 
slutgiltiga resultatet (Kihlström, 2007a).

Val av metod för datainsamling
Den metod jag  valt  att  använda är  kvalitativa  intervjuer.  Professor  Monica 
Dalen (2008) beskriver detta som en lämplig metod då man vill ta del av andra 
individers  erfarenheter  och  tankar  kring  olika  fenomen,  vilket  jag  anser 
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stämmer väl överens med syftet för min studie. Professor Alan Bryman (2011) 
radar  upp  ett  antal  kännetecken  för  kvalitativa  intervjuer  och  bland  annat 
nämner  han  dess  flexibla  egenskaper,  samt  dess  fokus  på  individers 
upplevelser av olika fenomen. Dessa egenskaper kan ta sig uttryck genom att 
intervjuaren inte är bunden att slaviskt följa en intervjuguide från punkt till 
pricka, utan kan låta respondentens uttalanden forma intervjuns riktning. Jag 
tolkar det som att det inte finns några felaktiga svar i kvalitativa intervjuer, 
eftersom forskarens intresse ligger i att ta del av respondentens perspektiv och 
berättelser.  Respondentens  egna  tankar  och  åsikter,  upplevelser  och 
erfarenheter  är  alltså  det  som  har  betydelse  för  den  kvalitativa 
undersökningen, och forskarens uppgift består i att gå ner på djupet av, och 
tolka innebörden i, respondentens uttalanden  (Bryman, 2011). Något som är 
viktigt att tänka på i egenskap av forskare är att man bör undvika att ge uttryck 
för sina egna uppfattningar av det aktuella fenomenet, eftersom man annars 
riskerar att påverka vilka svar respondenten kommer att ge (Dalen, 2008). 

Bryman  (2011)  redogör  för  två  olika  typer  av  kvalitativa  intervjuer, 
ostrukturerade intervjuer och semistrukturerade intervjuer. I den här studien 
har jag använt mig av det senare, vilket enligt Dalen (2008) är den variant som 
studenter  oftast  väljer.  Bryman  (2011)  beskriver  att  semistrukturerade 
intervjuer  utgår  från  en  intervjuguide  där  teman  eller  öppna  frågor 
formulerats,  men att  intervjuaren kan avvika från intervjuguiden genom att 
ställa  andra  frågor,  omformulera  frågorna,  eller  kasta  om  ordningen  på 
frågorna  under  intervjuns  gång.  Respondentens  tolkning av  de  frågor  eller 
teman som tas upp i intervjun är, enligt Bryman, av stor vikt i dessa intervjuer. 
Han menar därför att det är nödvändigt att intervjuaren kan vara flexibel inför 
detta  i  sin  utfrågning  och  ställer  frågor  vilka  är  öppna  för  olika 
tolkningsmöjligheter  och  undviker  förutfattade  meningar.  Förutom  att 
formulera öppna frågor är det även viktigt att forskaren, under utformningen 
av intervjuguiden, för varje fråga stämmer av med problemställningen så att 
alla frågor faktiskt har relevans för denna (Dalen, 2008).  

Urval
Min första tanke var att  söka tre respondenter verksamma i åldersblandade 
förskolor  och  tre  respondenter  verksamma  i  åldersindelade  förskolor.  Via 
kommunens  hemsida  fick  jag  information  om  förskolornas  olika 
gruppindelningar,  varpå  jag  upptäckte  att  majoriteten  av  kommunens 
förskolor  var  åldersindelade  på  något  vis.  De  flesta  av  förskolorna  var 
uppdelade i det Sundell (1995) benämner som småbarnsgrupper, bestående av 
barn mellan ett och tre år, samt traditionella syskongrupper, med barn mellan 
tre  och  fem  år.  Ett  fåtal  av  förskolorna  hade  åldershomogena  grupper  för 
förskolans femåringar. Detta gjorde att jag omvärderade min utgångspunkt för 
urval,  och istället  gjorde mitt  urval  utifrån vilka förskolor som fanns i  mitt 
närmaste närområde,  oberoende av gruppindelning.  Jag minskade även ner 
antalet respondenter från sex till fyra, då jag upplevde en viss tidsbrist. 

Samtliga fyra respondenter som medverkat i studien är kvinnor som arbetar 
inom  förskolans  verksamhet  i  Västernorrlands  län.  Jag  kommer  hädanefter 
benämna  dem  som  ”Respondent  1”,  ”Respondent  2”,  ”Respondent  3”  och 
”Respondent  4”.  Respondent  1  arbetar  på  en  förskola  som  rymmer  barn  i 
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åldrarna  fyra  och fem år,  Respondent  2  arbetar  på  en  förskola  med barn  i 
åldrarna ett till fem år, Respondent 3 arbetar på en förskola med barn från ett 
till tre år, och Respondent 4 arbetar på en förskola med barn mellan ett och fem 
år.  Alla  respondenter  har  garanterats  konfidentialitet,  varför  inga  namn på 
varken respondenter, förskolor eller orter kommer att skrivas ut i följande text, 
eller i transkriberingen av intervjuerna.

Procedur
Vid  utformningen  av  intervjuguiden  (se  Bilaga  2)  utgick  jag  från  studiens 
problemställning,  i  enlighet  med  Dalen  (2008).  Utifrån  denna  försökte  jag 
formulera så öppna frågor som möjligt, formulerade på ett sådant vis att de 
skulle vara lätta för respondenten att förstå, samtidigt som fokus behölls på 
problemställningen. För att skapa en så avslappnande miljö som möjligt, och få 
respondenten att känna sig bekväm i intervjusituationen, menar Bryman (2011) 
att det är viktigt att du som intervjuare använder ett språk som är bekant för  
respondenten. Jag utformade sedan ett missivbrev (se Bilaga 1) och skickade 
detta tillsammans med intervjuguiden till min handledare för godkännande. I 
samråd med handledaren utförde jag de förändringar som denna föreslog.

Förskolorna kontaktades inledningsvis via telefon då jag informerade om att 
jag för närvarande studerar till förskollärare vid Mittuniversitetet, samt att jag 
sökte respondenter till  mitt  examensarbete.  Vi  bokade vid dessa tillfällen in 
fysiska möten för intervjuerna. Jag bad även om respondenternas mailadresser 
för att kunna skicka intervjuguiden i förväg. Detta för att de skulle få möjlighet 
att  reflektera  över  frågorna  och  förbereda  sig  inför  intervjun.  Samtliga 
respondenter fick missivbrev och intervjuguide via mail, en till två veckor före 
utsatt tid för intervju.

Intervjuerna  genomfördes  ostört  i  enskilda  rum,  vilket  Bryman  (2011) 
beskriver som ytterst betydelsefullt. Rummen var utvalda av respondenterna. 
Varje intervju inleddes med en förfrågan om respondentens godkännande av 
ljudinspelning, samt en kort sammanfattning av den information som getts i 
missivbrevet,  om syftet med studien och de forskningsetiska regler som rör 
respondenternas  medverkan.  Även om alla  intervjuer  inleddes  med samma 
intervjufråga,  vilken  behandlade  verksamhetens  ramar,  användes 
intervjuguiden till största del som en checklista för områden vilka skulle betas 
av under intervjuns gång, snarare än som en exakt mall för hur intervjun skulle 
fortlöpa. Detta i enlighet med de semistrukturerade intervjuer som beskrivs av 
Bryman. Mina frågor varierade därför utifrån intervjutillfället, och utifrån de 
tolkningar av frågor och teman som respondenterna gav uttryck för.

I samtliga fall avslutades intervjuerna med småprat kring ämnet, efter det 
att ljudinspelningen avslutats. Detta beskrivs av Bryman (2011) som ett vanligt 
fenomen, då många kan känna sig stressade av ljudinspelningar. Detta är också 
min upplevelse av de intervjuer jag gjort, då stämningen har upplevts betydligt 
mer avslappnad när ljudinspelningen stängts av. Trots att ljudinspelning kan 
medföra ett visst obehag menar dock Bryman att det är ett oerhört värdefullt 
verktyg  i  kvalitativ  forskning,  eftersom  det  möjliggör  för  forskaren  att 
analysera  respondentens  svar  ordagrant.  Detta  är  något  som  påtalas  som 
betydelsefullt  även av Dalen (2008).  Som en följd av detta menar Kihlström 
(2007b)  att  ljudinspelning  höjer  studiens  reliabilitet,  alltså  tillförlitligheten  i 
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studien. Detta då resultat och analys utförs utifrån respondentens ursprungliga 
ordalydelser och inte utifrån forskarens anteckningar. Vidare beskriver hon att 
ljudinspelning även möjliggör för forskaren att analysera sin egen insats som 
intervjuare, samt hur denna kan ha påverkat respondenten i olika riktningar.

Enligt  Bryman  (2011)  kan  de  uttalanden  respondenten  gör  när 
ljudinspelningen avslutats också vara av betydelse för studien, då dessa kan 
medföra ett ytterligare djup till analysen. Detta genom att respondenten kan ge 
uttryck för sådant som inte framkommit under den tid ljudinspelning använts. 
Bryman anser att forskaren bör föra anteckningar i dessa fall, så att även detta 
kan användas i analysen av data. Efter intervjuerna avslutats skrev jag därför 
ner en kortfattad redogörelse av vad som sagts efter det att ljudinspelningen 
stängts av. Förutom den betydelse efterpratet kan ha för studien anser Dalen 
(2008) att det är viktigt att man som forskare tar sig tid till detta efterprat, som 
ett  bevis  på  tacksamhet  över  respondentens  medverkan.  Efter  en  av  mina 
intervjuer  önskade en av respondenterna visa mig runt  på sin  förskola  och 
berätta om verksamheten. Även om detta inte fanns med i min tidplan tog jag 
mig då tid till detta, eftersom jag ville visa min tacksamhet för att respondenten 
avsatt tid till mig.

Forskningsetiska riktlinjer
Vid  forskning  som  involverar  olika  studier  av  människor  finns  vissa 
forskningsetiska  riktlinjer  att  ta  ställning  till.  Huvudkravet  för  individers 
deltagande benämns som individskyddskravet och rymmer underkategorierna 
samtyckeskravet,  informationskravet,  konfidentialitetskravet  samt 
nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att delaktiga i studien har rätten att 
själva bestämma över sin medverkan, och att de när som helst under studiens 
gång kan avbryta samarbetet om de så önskar. Med informationskravet menas 
att  delaktiga  i  studien  ska  ges  information  om  vilka  rättigheter  de  har  i 
egenskap av deltagare, samt hur studien kommer att gå till och vad som är 
dess  syfte.  Konfidentialitetskravet  syftar  till  att  studiens  deltagare  är 
garanterade konfidentialitet och att de uppgifter de lämnar inte ska gå att spåra 
till  en viss  deltagare.  Nyttjandekravet  handlar  om att  de uppgifter  studiens 
deltagare lämnat endast får användas i forskningssyfte och inte i något annat 
syfte än det informanten gett samtycke till (”Forskningsetiska principer”, 2002). 
Dessa riktlinjer har jag tagit hänsyn till i arbetet med följande studie, och jag 
har även informerat deltagande i studien om vilka riktlinjer som varit gällande.

Validitet och reliabilitet
Reliabilitet är ett komplicerat begrepp att diskutera i förhållande till kvalitativa 
studier,  eftersom forskarens  personliga insats  är  av så pass stor  betydelse  i 
dessa  studier.  Något  som ändå kan  anses  höja  reliabiliteten  i  en  kvalitativ 
studie  är  att  ge  så  detaljerade  beskrivningar  som  möjligt  av  studiens 
genomförande,  samt  den  roll  forskaren  spelat  i  detta,  och  under  vilka 
förutsättningar.  Detta  ökar  möjligheterna  för  andra  forskare  att  genomföra 
studien  under  liknande  förutsättningar  och  på  så  vis  kunna  kontrollera 
studiens tillförlitlighet (Dalen, 2008).  Utifrån detta har jag strävat efter att ge så 
utförliga beskrivningar jag mäktar i min redogörelse av studiens metod, och 
alla dess underkategorier.
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I syfte att stärka studiens validitet har jag, i inledningen av studien, gett en 
kortfattad beskrivning av min egen förförståelse inför det problem som studien 
undersöker. Detta är en av de saker Dalen (2008) nämner som betydelsefull för 
studiens validitet, då det ger inblick i vilket förhållande jag som forskare har 
till  studiens  problemställning.  Kihlström  (2007a)  hävdar  att  det  är  särskilt 
viktigt för fenomenografiska studier att andra har lätt att förstå vad forskaren 
grundat resultatets beskrivningskategorier på. Enligt Kihlström kan citat från 
intervjuerna användas för att förtydliga vad indelningen baserats på, vilket är 
något jag valt att göra.  Dalen (2008) redogör även för att ljudinspelning och 
öppna intervjufrågor, vilka uppmuntrar respondenten till att dela med sig av 
sina erfarenheter och upplevelser, kan fungera stärkande för studiens validitet. 
Jag  har  därför  valt  att  använda  mig  av  ljudinspelning  vid  samtliga 
intervjutillfällen, och har strävat efter att undvika ledande frågor. 

Databehandling
Eftersom alla intervjuer är inspelade på band påbörjade jag databehandlingen 
med  att  transkribera  intervjuerna.  Dalen  (2008)  beskriver  detta  som  en 
mödosam men nödvändig process, vilken ger forskaren god kännedom om sitt 
material. Jag har sedan bearbetat datan enligt Kihlströms (2007a) beskrivning 
av ett lämpligt förfarande för studier med en fenomenografisk ansats. Genom 
en  sådan  analytisk  process  som  beskrivs  av  Kihlström  har  jag  gått  ner  på 
djupet  av  respondenternas  uttalanden,  och  försökt  finna  underliggande 
meningar  i  dessa.  I  resultatet  redovisas  de  tolkningar  jag  gjort  av 
respondenternas uppfattningar om barns lärande, i åldersindelade respektive 
åldersblandade och åldershomogena barngrupper.  Dessa är  indelade i  olika 
kategorier  vilka  beskriver  den  variation  av  uppfattningar  som  studiens 
respondenter gett uttryck för.
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Resultat
De beskrivningskategorier jag delat in resultatet i är: ”Barn lär av varandra – 
oavsett  ålder”,  ”Äldre  barn  som  förebilder  för  de  små  barnens  lärande”, 
”Åldersblandat umgänge utvecklar de äldre barnens empati”, ”Små barn som 
hinder  för  de  stora  barnens  lärande”,  ”Stora  barn  som  hinder  för  de  små 
barnens  lärande”,  ”Åldersindelade  grupper  förenklar  det  pedagogiska 
arbetet”,  ”Högre  krav  med  endast  en  årsgrupp”,  samt  ”Åldersblandade 
grupper som fördel för det pedagogiska arbetet”.

Barn lär av varandra – oavsett ålder
Att barn lär av varandra, oavsett ålder, var något som alla fyra respondenter 
gav  uttryck  för.  Alla  tilldelade  de  barngruppen  stor  betydelse  för  barnens 
lärande: 

”Jamen det är ju såhär att dom, dom lär ju varandra. För vi  använder barnen  
väldigt mycket så att dom får ju berätta, vad dom kan och så... för varann. (…) Den  
är ju jätteviktig barngruppen, för dom drar ju nytta av varandra barnen. Och dom 
lär varandra.” (Respondent 1) 

”Jag vet inte, men alltså det man ofta, det man ser mycket av det är ju, det kvittar 
egentligen vad dom ligger på i utvecklingen, det spelar ingen roll om dom är född 
på samma år, så ser man ju just på legobygget hur dom iakttar och hur dom liksom 
lär av varandra och hur dom hjälper varandra. Påklädningen är ju samma sak,  
matsituationerna... alla dom här situationerna ser man ju, det är ju som ett lärande 
hela tiden. Och det är klart att det är, är man med dom som kan och kanske har  
klättrat lite högre och så, dom lär ju hela tiden. Så är det ju... både socialt, fysiskt, 
alla punkter är det ju.” (Respondent 2) 

”Ja, dom ser ju, och lär av varann. Så är det ju. Och dom lär sig att visa hänsyn till 
andra människor.” (Respondent 3)

”Ja, jag tänker mig att dom lär sig väldigt mycket av varandra. Och... det är så klart  
att barngruppen, då tänker jag också mycket på konstellationen. Det har ju väldigt 
stor betydelse skulle jag säga också att är det så mycket barn så är det klart att det 
blir ju mer gruppaktiviteter, och det blir mindre tid att sitta bara med nåt enskilt 
barn, att prata och fundera (…) Och att barngruppen överlag, alltså vilka individer 
det är, som att vi har fått in nu asylsökande barn är ju också ett lärande ser jag  
liksom, att visa hänsyn och som lära om deras kultur och vad kommer dom ifrån, 
var ligger det nånstans, vad pratar dom för språk. Så att det är... ja, det har väl  
ganska stor betydelse.” (Respondent 4)

Respondent 1 uttrycker att pedagogerna på förskolan har stor betydelse för det 
lärande  som  sker  i  barngruppen,  och  lägger  även  stor  vikt  vid  samtalet. 
Respondent 2 och Respondent 3 uttrycker att barnen lär av varandra oavsett 
vad  pedagogens  avsikt  är,  genom  att  de  observerar  kamrater  vilka  är  mer 
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kompetenta. Respondent 4 uttrycker både barngruppens självständiga lärande, 
och det faktum att pedagogerna har en viss roll att fylla. Hon nämner även att 
vilka individer som ingår i gruppen är av betydelse för barnens lärande.

Äldre barn som förebilder för de små barnens lärande
Tre av respondenterna uttrycker uppfattningar om att små barn lär mycket av 
äldre barn, genom att dessa fungerar som de små barnens förebilder:

”...oftast  är  det  väl  så  att  det  är  dom  små  som  får  ut  mest  av  att  det  är  
åldersblandat. Dels det här med att, jamen dom lär ju av varann, hela tiden. Och 
dom små dom får ju... dom har ju nånting att sträva efter när dom ser dom äldre 
kan, eller... det är ju liksom, dom får ju ut väldigt mycket av det, och av att ha  
åldersblandat. (…) Och har man dom blandade som vi har haft vissa gånger, då är 
det ju som... det blir en annan lek för dom yngre när dom ser... när dom ser hur 
dom äldre, hur dom gör och, ja... (…) ibland kan dom behöva nån äldre som styr 
upp leken på ett annat sätt.” (Respondent 2)

”...jag ser dom yngre lär ju av dom äldre. Så är det ju. (…) ...vid påklädning kan 
det ju vara, vid maten (…) ...då ser dom ju vad dom andra gör.” (Respondent 3)

”...jag tänkte just på det här med blandade (…) det handlar ju mycket om att dom 
får lära mer av varann, att dom yngre ser på vad dom äldre gör. Och min erfarenhet  
då tycker jag att barn som, alltså små barn i en åldersblandad grupp, är större. Dom 
är så mycket äldre, dom kan mer, dom pratar mer och dom är inte lika pillrig i  
allting.” (Respondent 4)

De  äldre  barnen  tillskrivs  mer  kompetens  än  de  yngre  barnen  i  dessa 
uttalanden.  De  små  barnen  uppfattas  observera  de  äldre  barnen  i  olika 
situationer,  och ta efter deras beteende. Respondent 2 beskriver att  de äldre 
barnens kompetens inspirerar de yngre att utveckla liknande kunskaper. Hon 
uttrycker också att de små barnens lek är av en annan karaktär då de samspelar 
med de äldre barnen. Respondent 3 ger som exempel att lärandet kan ske vid 
olika  rutinsituationer,  då  de  yngre  barnen  observerar  de  äldre  barnen. 
Respondent  4  talar  även hon om hur  de  yngre  barnens  lärande  stimuleras 
genom att de observerar de äldre barnen. Hon tar det dock ett steg längre och 
beskriver  hur  detta  resulterar  i  att  de  yngre  barnen  i  åldersblandade 
barngrupper,  är  mer  kompetenta  än  jämnåriga  barn  i  åldersindelade 
barngrupper.

Åldersblandat umgänge utvecklar de äldre barnens empati
Tre av respondenterna menar att åldersblandade barngrupper är till fördel när 
det  kommer  till  att  utveckla  de  äldre  barnens  empatiska  förmåga.  När 
Respondent 1 fick frågan om det kan finnas några fördelar med åldersblandade 
barngrupper svarade hon följande:

”Ja, det gör det väl, och då handlar det, tycker jag att det handlar lite om det här att 
man... med empatin och allt sånt där. Men det jobbar vi också jättemycket med, att 
man hjälper dom mindre till exempel.” (Respondent 1)
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Respondenten  uttrycker  att  barns  empatiska  förmåga  kan  främjas  genom 
åldersblandade barngrupper,  men menar  att  denna förmåga lika  gärna kan 
utvecklas  i  åldersindelade  barngrupper,  genom  medveten  pedagogisk 
verksamhet.  De  andra  två respondenterna  uttrycker  sig  på  följande  vis  om 
ämnet:

”...man ser ju när vi kommer, när vi jobbar tillsammans när vi går ner kanske på en  
yngre  avdelning,  att  det  blir  ju  som  annat.  Dom  äldre  blir  väldigt  
omhändertagande och man ser den där empatiska sidan kommer ju fram liksom,  
kanske på ett annat sätt än vad den gör när dom är bland dom jämnåriga. Så är det 
ju, absolut, så där är det ju en fördel också att vara blandat.” (Respondent 2)

”...dom större dom får visa mer hänsyn till de mindre liksom... jamen att lära sig att  
känna empati och förståelse och att man kan andra saker och behöver kanske mer 
stöd.” (Respondent 4) 

Till skillnad från Respondent 1 lägger Respondent 2 och Respondent 4 extra 
stor  tyngd  på  den  åldersblandade  barngruppens  utvecklande  av  de  äldre 
barnens empatiska förmåga. De tillskriver den åldersblandade barngruppen en 
säregen möjlighet att utveckla detta hos barnen, genom sin stora spridning av 
förmågor och kunskaper.

Små barn som hinder för de stora barnens lärande
Samtliga respondenter uttrycker att det finns situationer då de små barnen kan 
upplevas vara ett hinder, för de äldre barnens lärande:  

”Dom mindre barnen, dom behöver mer omvårdnad så. Och dom större barnen ser 
man ju, alltså dom hungrar ju efter, dom är så nyfikna på... på ljuden och matte och  
på allt sånt där. Och där, då måste man ju räcka till för båda. Och jag vet ju då att 
man kan dela upp barnen där (i åldersblandade grupper) också, att man gör grupper  
för dom större barnen. Här har vi det naturligt.” (Respondent 1)

”...i vissa situationer, som samlingar och sånt då, då är det ju lättare att dom som 
har kommit längre i utvecklingen och i kunskapsnivå, så är det ju lättare att dom 
blir hämmad där.” (Respondent 2)

”...har man blandat, jag menar, dom yngre dom kräver ju sitt. Och då får ju dom 
här äldre stå tillbaka för då, nä, jag har inte tid att spela spel nu för jag måste byta 
blöja...” (Respondent 3)

”...dom stora kan liksom ofta få klara sig själv i olika situationer för att dom små 
kräver mer. Att ja, när personalen inte riktigt räcker till då är det dom små som går 
i första hand. Och för att ge ett tydligt exempel så, tidigare har det varit i matsalen 
att dom äldsta, det får dom ju faktiskt nu också, men att dom äldsta får sitta själv 
vid ett matbord, för att personalen räcker inte till en till varje bord. Och det, det har 
ju, jamen visst det är ju bra, men det blir ju tyvärr så att målet är att dom får i sig 
maten, att dom här klarar att äta och dela och ta för sig själv. Det blir ju tyvärr inte 
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så  mycket  pedagogiskt  över  det.  Man  får  inte  det  där  samtalet  med  dom.”  
(Respondent 4)

Respondent 1 målar upp en bild av att det går en tydlig gräns mellan de små 
barnen, vars behov är omvårdnad, och de stora barnen, vars behov är lärande. 
Denna  bild  upplever  jag  delas  av  Respondent  3.  Respondent  2  nämner 
ingenting  om  olika  åldrar,  utan  beskriver  bara  att  de  barn  som  ligger  i 
framkant  ofta  är  de  som  blir  lidande  vid  exempelvis  samlingar.  Likadant 
uttrycker Respondent 4 att de äldre barnen som klarar av att göra vissa saker 
själva, får stå tillbaka för de yngre barnen som inte kan det, när pedagogerna 
inte räcker till för alla.

Stora barn som hinder för de små barnens lärande
Det är inte enbart så att de små barnen upplevs fungera som ett hinder för de 
äldre barnens lärande, utan det finns även situationer då motsatt förhållande 
råder:

”Alltså man tänker väl ofta att dom ser upp till dom äldre och vill liksom sträva 
framåt så, samtidigt är det ju inte fel att ha dom med jämlika heller, att dom får  
utvecklas i sin egen takt där och... ja, jag vet inte, fast jag kan ändå tänka att dom 
utvecklas ju i sin egen takt ändå, men dom får ju andra strävansmål kanske när  
dom ser dom som kan.” (Respondent 2)

” Dom (de yngre) kan ju utforska sakerna på ett helt annat sätt när de här stora inte  
är och rycker och sliter hela tiden och bara bullrar runt.” (Respondent 3)

”Men för dom yngre då så tänker jag att i den som planerade verksamheten så då 
försöker vi att satsa på dom äldre i gengäld, så då blir väl dom yngre drabbade  
kanske  att  vi  planerar  mer  aktiviteter  med  dom  större.  Och  hade  vi  haft  en  
småbarnsavdelning hade det kanske varit mer att man planerade med dom barn  
man hade liksom, mer aktiviteter för riktigt små barn också.” (Respondent 4)

Respondent 2 uttrycker att de äldre barnen kan stressa de yngre barnen i sin 
utveckling,  men upplever  ändå inte  att  det  är  så  det  fungerar,  utan  menar 
snarare  att  det  brukar  vara  till  fördel  för  lärandet  att  ha  de  äldre  barnen 
närvarande. Respondent 3 däremot menar att det är stor skillnad på när de 
yngre barnen ges tillfälle att vara för sig själva och slipper störas av de äldre 
barnen.  Respondent  4  uttrycker  att  det  pedagogiska  arbetet  i  form  av 
vuxenledda aktiviteter kommer i andra hand för de yngre barnen, i och med 
att de yngre barnen prioriteras i olika rutinsituationer, så att det är de äldre 
barnens ”tur” när det kommer till övriga vuxenledda aktiviteter.

Åldersindelade grupper förenklar det pedagogiska arbetet
Även om inte alla respondenter föredrog åldersindelade grupper, kunde ändå 
alla  se  tydliga  fördelar  för  det  pedagogiska  arbetet  med  denna  typ  av 
gruppindelning:
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 ”..det är ju lättare för oss också, som du säger, i våran planering. Vi har ju våra, 
man vet i vilket spann man har då.” (Respondent 1)

”...material och allting blir ju... det är ju lättare att ha det framme när man har dom  
äldre.  Så  en  stimulerande  miljö  för  just  den  åldersgruppen  eller  den  
utvecklingsnivån är ju lättare att anpassa då, om man har mer åldersindelat. (…) 
Och  sen  är  det  ju  det  här  med...  alltså  verksamheten,  planera  och  forma  
verksamheten blir ju också på ett annat sätt när man har åldersindelat. Jag menar 
dom är ofta på samma nivå kanske, kan ha liknande intressen, på så vis. Så där blir 
det ju också lättare.” (Respondent 2)

”...man ser ju då om vi inte går ut (…), så blir det ju rörigt om man inte delar på 
sig... när alla är på samma ställe. Då blir det ju mer konflikter... (…) delar man på 
dom så, som vi har nu så har vi ju mera pussel med mera bitar, vi  har annat  
material där, då där dom äldre håller till... som inte dom här små... far och rör i.  
Och likadant, vi har legot där borta.(...) Så på så vis är det ju en fördel att dom här 
äldre får ha sina grejer ifred.” (Respondent 3)

”Jag upplever väl att dom kan lära sig lite mer på sin nivå... (…) Som till exempel 
vid samlingar så tänker jag att dom yngsta dom får lära mycket ord, träna på bilder.  
Medan dom större får leka mer med språket och fundera mer över det.  Och en  
annan situation är ju som utflykter och då behöver inte dom äldre påverkas av att 
dom yngre inte orkar gå lika långt, eller att dom inte orkar vara med lika länge.”  
(Respondent 4) 

Respondent 1, Respondent 2 och Respondent 4 ger uttryck för att jämnåriga 
barn  ofta  ligger  på  ungefär  samma  kunskapsnivå,  varför  det  pedagogiska 
arbetet  blir  lättare  att  planera  och  utföra  i  en  åldersindelad  verksamhet. 
Respondent 3 hänvisar till att det sociala umgänget inte är lika konfliktfyllt i  
åldersindelade barngrupper och ser det även som en fördel att nivåanpassat 
material kan användas för olika årsgrupper.  

Högre krav med endast en årsgrupp
Två  av  respondenterna  uttrycker  uppfattningar  som  talar  för  att 
åldershomogena barngrupper, vilka endast rymmer en årsgrupp, kan fungera 
stressande för barnen:

”Jag kan tänka såhär, att barnen får ju, som hos oss då, vi har till exempel ljuden, vi  
har ljudsagor, och det, då kör vi nästa år igen. Och det blir ju repetition för dom. 
Och jag tror att det är det som gör att dom får i sig det här. Som vi har barn som 
läser, det har vi jämt, när de kommer upp, upp hit då (till förskoleklassen), så är det 
barn som läser. Och jag tror att dom får ju repetition, dom är med när vi rimmar, 
allting sånt. Dom får det två gånger.” (Respondent 1)

”...jag vet inte om det är så, men min tanke är ju att om man hade en renodlad  
femårsgrupp till  exempel alltså, det skiljer sig väldigt mycket i kunskaper inom  
gruppen, fast där, i och för sig kan man dela upp då också, men det är ju mer att det  
här ska en femåring förväntas hålla på med.” (Respondent 4) 
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Respondent 1 uttrycker sig om fördelarna med att barnen får ett repetitionsår 
då de stannar två år på samma avdelning, och ser det som nödvändigt för att 
de  ska  hinna  ta  till  sig  av  kunskapen.  Respondent  4  menar  att  barn  i 
åldershomogena  grupper  riskerar  att  utsättas  för  en  snävare  normativ 
bedömning,  som  ställer  högre  krav  på  vad  barnen  bör  klara  av,  eller  vad 
barnen borde vara intresserade av.

Åldersblandade grupper som fördel för det pedagogiska arbetet
Tre av respondenterna uttrycker att åldersblandade grupper kan vara till fördel 
för det pedagogiska arbetet:

”Samspelet med andra är ju grunden för lärande hela tiden. Språket utvecklas i  
samspelet med andra, barn som vuxna. Den sociala kompetensen, det är ju som  
också samspel med andra, och då självklart så är det ju en fördel då kan jag tycka 
om det är åldersblandat, för då, det blir ju som fördel för alla på ett eller annat sätt. 
Och dom lär  varandra hela  tiden...  (…) Men sen kan jag ju tycka att  kanske  
fördelen med att ha åldersblandat kan ju också vara att man kan följa barnen från 
liten till stor, och följa barnens utveckling och lärande hela vägen.” (Respondent 
2)

”...det är ju mera tungsamt med att bara ha små barn, mera blöjbyten och lyft och... 
såna saker.” (Respondent 3)

”...då tänker ju jag mer att dom kan själv välja vilka dom kan vara med, och lära sig  
av dom då, beroende på vilka dom vill vara med. Att ibland så söker sig dom äldre 
till att hjälpa dom mindre att åka rutschkana, eller så vill dom leka rollekar med  
jämnåriga och kan utvecklas i den. Det beror på vad dom känner för.” (Respondent 
4) 

Respondent 2 fokuserar samspelets betydelse för barns lärande och menar att 
det  åldersblandade  samspelet  ger  optimala  förutsättningar  för  detta.  Hon 
uttrycker även att det medför fördelar för det pedagogiska arbetet, i form av att 
pedagogen får  bättre  inblick  i  barnens  lärande.  Respondent  3  uttrycker  att 
åldersblandade barngrupper är till  fördel jämfört med småbarnsgrupper,  på 
det  viset  att  det  är  mindre  omvårdnadsarbete  i  åldersblandade  grupper. 
Respondent  4  tar  upp  de  fördelar  åldersblandade  grupper  innebär  för 
förskolans arbete med det demokratiska uppdraget,  det vill säga att barnen får 
vara med och bestämma om hur de vill spendera sin tid där, och med vem.

Sammanfattning
Syftet  med  studien  var  att  undersöka  hur  några  pedagoger  i  förskolan 
uppfattar  att  barns  lärande  påverkas  av  åldersblandade  respektive 
åldersindelade  och  åldershomogena  barngrupper.  Jag  ville  få  svar  på  hur 
pedagogerna uppfattar att de olika gruppindelningarna kan fungera främjande 
respektive hämmande för barns lärande. Jag ville även få kunskap om vilka 
för- och nackdelar pedagogerna upplever att de olika gruppindelningarna kan 
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medföra för verksamhetens pedagogiska arbete. Jag upplever att studien gett 
svar  på  båda  dessa  frågeställningar,  och  att  syftet  för  studien  är  uppnått.  

Resultatet  visar  att  barngruppen  ges  stor  betydelse  av  samtliga 
respondenter.  De  åldersblandade  barngrupperna  upplevs  gynna  de  yngre 
barnen genom att de äldre barnen fungerar som förebilder för dem. De äldre 
barnen  upplevs  gynnas  genom  att  umgänget  med  de  yngre  barnen  stöttar 
utvecklingen  av  de  äldre  barnens  empatiska  förmåga.  Något  som  talar  för 
åldersindelade  eller  åldershomogena  grupper  är  dock  att  åldersblandade 
grupper upplevs fungera som hinder för barnens lärande, i olika avseenden. 
Respondenterna upplever även att barngrupper med mindre åldersspridning 
förenklar  organiseringen  av  den  pedagogiska  verksamheten.  Vissa 
respondenter uppfattar dock att åldershomogena grupper kan vara till nackdel 
för barnen genom att detta kan medföra att  för stora krav ställs  på barnen,  
genom att pedagogerna kan ha förutfattade meningar om vilken kompetens 
barnen bör besitta. Åldersblandade grupper skulle då minska risken för detta, 
och upplevs även ge optimala förutsättningar för barns lärande, genom ökade 
möjligheter till samspel med barn med varierade förmågor och erfarenheter.
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Diskussion
Den syn på lärande som pedagogerna förmedlar till barnen är enligt Williams 
(2006) avgörande för hur barnen själva kommer att se på detta. Resultatet tyder 
på  att  samtliga  respondenter  uppfattar  barngruppen  som  betydelsefull  för 
barns lärande, då de alla delar upplevelsen att barn i stor utsträckning lär av 
varandra.  Detta talar då för  att  det  är  denna syn på barn och lärande som 
förmedlas  till  barnen.  Den gemensamma uppfattningen att  barn utvecklas  i 
interaktion  med  varandra  stämmer  väl  överens  med  ett  sociokulturellt 
perspektiv  på  lärande  (Säljö,  2000).  Jag  upplever  dock  att  respondenterna 
lägger olika saker i fokus, vilket jag nedan kommer att presentera relaterat till 
forskningen  i  bakgrunden.  Då  pedagogers  uppfattningar  påverkar 
verksamhetens utformning (Persson, 2008) har detta stor betydelse för vilka 
förutsättningar barn får att lära i förskolan.

Barngruppens betydelse
Barnet i förskolan kan betraktas ur två olika vinklar, som en enskild individ, 
och som en deltagare i en grupp. Lärande kan också betraktas på detta vis, som 
en enskild eller kollektiv angelägenhet. Vygotsky hävdade att det kollektiva 
lärandet föregår det individuella lärandet, och samtliga respondenter tilldelar 
barngruppen stor betydelse för barnens lärande. Respondent 1 lägger stor vikt 
vid samtalet, vilket både Säljö (2000) och Williams (2006) beskriver som centralt 
för ett sociokulturellt perspektiv, då det är genom detta vi tar del av andras 
tankesätt  och  åsikter,  samt  utvecklar  våra  egna.  Respondent  2  upplever 
samspelet  som  det  mest  centrala  för  barnens  lärande  i  barngruppen,  och 
uttrycker att barn lär i samspel med mer kompetenta barn. Detta kan relateras 
till  Vygotskys  begrepp,  den  närmaste  utvecklingszonen,  där  barnet  genom 
stöttning  från  en  mer  kompetent  kamrat  kan  flytta  sin  existerande 
utvecklingsnivå  till  den  potentiella  utvecklingsnivån  (Lillemyr,  2002).  De 
övriga  två  respondenterna,  Respondent  3  och  Respondent  4,  talar  för  att 
barngruppen främjar utvecklingen av barnens empatiska förmåga, men även 
för  att  barnen  lär  genom  samspel  med,  och  observationer  av,  varandra. 
Respondent 4 påpekar även att vilka barn som ingår i gruppen är av betydelse 
för hur barnens lärande kommer att se ut. Hon kommer då in på en viktig del 
av  den  sociokulturella  teorin,  där  sammanhanget  för  lärande  ges  stor 
betydelse. Detta i den bemärkelse att såväl den fysiska, sociala och kulturella 
miljön påverkar barnens lärande (Säljö, 2000). 

Hur barnens lärande går  till  är  något  som respondenterna har  varierade 
uppfattningar om, vilket i sin tur har betydelse för vilka förutsättningar barnen 
får att lära av varandra. Tre av respondenterna ger uttryck för uppfattningen 
att de äldre barnen fungerar som förebilder för de yngre barnen, vilket kan ses 
som ett  motiv  för  åldersblandade grupper.   Denna uppfattning får  stöd av 
Umek och Musek (1997). Lärarna i Edwards, Blaise och Hammers (2009) studie 
menar att detta även är till fördel för de äldre barnen, då det bekräftar de äldre 
barnens  kompetens,  och ger  dem möjligheter  att  fungera som experter.  Att 
tilldela barn kompetens utifrån ålder är dock något Williams (2006) tar avstånd 

27



Åldersgrupperingar i förskolan, Terese Undin, Mittuniversitetet, Examensarbete, vt-14

ifrån, då hon menar att man istället bör se till den kompetens barnet faktiskt 
besitter.  Detta  uppmuntrar  i  sin  tur  barnen  till  att  göra  detsamma,  vilket 
tydligare synliggör den kompetens som barngruppen verkligen rymmer.

Att  barn tilldelas  kompetens  utifrån  förutfattade meningar,  om vad som 
förväntas vara normalt utifrån en specifik ålder, är något som Respondent 4 
sammankopplar med åldershomogena barngrupper. Detta skulle då innebära 
en större press på dessa barn, vilket lärarna i Edwards, Blaise och Hammers 
(2009) studie också uppfattar att det är. De ser detta som en av nackdelarna 
med  åldersindelade  barngrupper,  och  menar  att  en  sådan  press  existerar  i 
betydligt mindre omfattning i åldersblandade barngrupper. En förklaring till 
detta  skulle  kunna  vara  att  konkurrensen  minskar,  till  följd  av  att  barnen 
erbjuds  ett  bredare  utbud  av  kamrater,  vilka  befinner  sig  på  olika 
utvecklingsnivåer.

Betydelsen av lek, material och kamrater
Respondent 2 upplever att de små barnen leker mer avancerade lekar då äldre 
barn  deltar  i  leken,  vilket  Umek  och  Museks  (1887)  undersökning  styrker. 
Detta är intressant eftersom Vygotsky hävdade att barn, i leken, klarar av att 
göra  sådant  som  i  andra  situationer  befinner  sig  bortom  deras  existerande 
utvecklingsnivå  (Lillemyr,  2002).  Likt  de  övriga  respondenterna  talar 
Respondent  4  om  hur  de  yngre  barnens  lärande  stimuleras  genom  att  de 
observerar de äldre barnen. Att barn observerar och imiterar andra barn är, 
som tidigare nämnts, ett tydligt tecken på att barnen genomgår en läroprocess, 
enligt  Vygotsky  (Williams,  2006).  Lindahl  och  Pramling  Samuelsson  (2002) 
beskriver även att det utvecklar individers förmåga att inta andra människors 
perspektiv. 

Respondent 4 menar att  det  åldersblandade umgänget  resulterar  i  att  de 
yngre barnen i åldersblandade barngrupper är mer kompetenta, än jämnåriga 
barn  i  åldersindelade  eller  åldershomogena  barngrupper.  Detta  stämmer 
överens med den internationella forskning Sundell (1995) redogör för, vilken 
tyder  på  just  detta,  att  små  barn  utvecklas  snabbare  i  åldersblandade 
barngrupper än i åldershomogena grupper. Förutom att de yngre barnen lär av 
de äldre, menar Sundell att en anledning till resultatet kan vara att barnen får 
tillgång till  material,  vilket  är  anpassat  efter  barn  i  högre  åldrar.  Lärarna  i 
Edwars,  Blaise  och  Hammers  (2009)  studie  delar  denna  uppfattning.  Detta 
material  skulle  barnen  således  inte  mött  lika  tidigt  i  åldershomogena 
barngrupper.  I ett sociokulturellt  perspektiv ses tillgången till kulturella och 
intellektuella verktyg,  samt förmågan att  kunna använda dessa,  som ytterst 
betydelsefull för individers lärande (Säljö, 2000). 

En  fördel  med  åldersblandade  barngrupper  är,  enligt  Respondent  4,  att 
barnen får större möjlighet att påverka sin tid på förskolan, genom att utbudet 
av lekkamrater  är  bredare.  Detta  ökar  chansen att  finna en lekkamrat  med 
liknande lekintressen. Denna uppfattning delas av lärarna i  Edwards,  Blaise 
och Hammers (2009) studie, vilka uttrycker att detta kan vara till stor fördel för 
barnens  sociala  utveckling.  De  menar  att  uteslutningar  och  avvisningar  är 
vanliga i umgänge med jämnåriga barn, varför de upplever att barnen gynnas 
av  den  stora  åldersspridning  som  återfinns  i  åldersblandade  barngrupper. 
Detta eftersom de upplever att det breda utbudet av barn i olika åldrar, ökar 
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barnens  möjligheter  till  delaktighet  i  lek.  Sundell  (1995)  ifrågasätter  dock 
huruvida detta verkligen gynnar barnens sociala utveckling mer än umgänget 
med jämnåriga gör, då det kan ses som en nackdel att barnen går miste om den 
utmaning som det jämnåriga umgänget medför.

Utifrån  ett  sociokulturellt  perspektiv  på  lärande  tolkar  jag  det  som  att 
åldersblandade grupper kan främja barnens lärande, just genom sin vidd av 
kunskaper och olikheter i förmågor. Williams (2006) hävdar och så att det stora 
utbudet av olikheter, genom lek, kan bidra till att stimulera barnens lärande. 
Enligt Vygotsky utvecklas barn genom samspel med mer kompetenta individer 
(Säljö,  2000),  och  jag  uppfattar  att  åldersblandade  grupper  borde  öka 
möjligheten till samspel med kamrater vilka är mer kompetenta. Om det då är 
så  att  de  som  är  minst  kompetenta  är  de  yngsta  barnen,  vilket  tre  av 
pedagogerna  uttrycker,  kan  det  ifrågasättas  huruvida  åldersblandade 
barngrupper kan vara till fördel även för äldre barn, eller om det enbart är 
yngre barn som gynnas av denna indelning. Sundell (1995) föreslår att detta 
kan  vara  anledningen  till  varför  barnen  i  den  internationella  studie  han 
redogör  för,  utvecklas  långsammare  i  slutet  av  förskoletiden  i  den 
åldersblandade barngruppen, än i den åldershomogena barngruppen.

Små och stora barn
Om  det  nu  är  så  att  äldre  barn  utvecklas  snabbare  i  åldershomogena 
barngrupper, är detta något som talar för att denna typ av gruppkonstellation 
bör användas åtminstone för dessa barn.  Dock hade respondenterna delade 
uppfattningar om de äldre barnens lärande. Två av dem uttryckte nämligen att 
barnens empatiska förmåga i första hand främjades genom samspel med yngre 
barn. Den sociala förmågan att visa hänsyn och förståelse för andra upplevdes 
således utvecklas mer effektivt i åldersblandade barngrupper, vilket är något 
som styrks av Derscheids  (1997)  studie.  Detta var  också ett  av motiven för 
införandet av småbarnsgrupper och syskongrupper på 1970-talet, samt för det 
senare  införandet  av  utvidgade  syskongrupper  (Sundell,  1995).  En  av 
respondenterna menade att detta kunde utvecklas lika bra i en åldersindelad 
barngrupp, genom ett medvetet pedagogiskt arbete. Derscheids (1997) studie 
talar dock för att både äldre och yngre barn vinner på att delta i åldersblandade 
barngrupper  i  det  avseendet,  då  detta  är  något  som  gynnar  alla  barns 
utveckling av moral och förståelse för andra. 

Något  som  samtliga  respondenter  upplevde  som  problematiskt  med 
åldersblandade  barngrupper,  var  att  det  pedagogiska  arbetet  med de  äldre 
barnen ofta blev lidande, på grund av de yngre barnens stora omsorgsbehov. 
Två av respondenterna uttryckte en skarp gräns mellan små och stora barns 
behov, där omsorg står i fokus för de yngre, och lärande är i fokus för de äldre. 
Ett sådant förhållningssätt till små barns lärande ser Løkken (2008) som högst 
problematiskt, då hon menar att även små barn bör ses som kompetenta och 
aktiva kunskapssökande. Detta kan sammankopplas med Vygotskys teori om 
barns lärande och utveckling, som talar för att barn lär redan från den första 
stunden  ute  i  världen  (Lillemyr,  2002).  Om  pedagogerna  inte  ser  de  små 
barnens behov av att lära, är risken stor att de inte skapar särskilt goda miljöer 
för detta i den pedagogiska verksamheten (Løkken, 2008). Små barns lek med 
jämnåriga  framhålls  av  Løkken  (2008)  som  oerhört  betydelsefull  och 
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utvecklande, och att små barns lek är mest lyckad i sällskap med jämnåriga är 
ett synsätt som Respondent 3 tycks dela. 

Respondent 4 visade på en annan uppfattning om det förhållande som råder 
mellan  små och  stora  barns  lärande  i  åldersblandade  barngrupper.  Likt  de 
övriga respondenterna upplevde hon att de små barnens behov av omsorg ofta 
resulterade i att de äldre barnens lärande kom i kläm. Hon upplevde dock att 
det även kan vara så att de yngre barnens lärande kommer i kläm, genom att 
deras  omsorgsbehov  är  så  pass  tidskrävande.  Resterande  tid  ägnas  då  åt 
pedagogiska aktiviteter utformade efter de äldre barnens utvecklingsnivå och 
behov, medan de yngre får stå åt sidan. Detta är dock inget som framgår i den 
granskning  Sundell  (1995)  gjort  av  forskning  om  barns  lärande  i  olika 
åldersbaserade gruppkonstellationer. Forskningsresultaten tyder snarare på att 
äldre barns utveckling missgynnas i åldersblandade barngrupper på grund av 
att  de  barn  som är  kompetenta  nog att  utföra  saker  på egen hand,  får  stå 
tillbaka för de som inte kan det. Detta i och med att de pedagogiska resurserna 
inte är tillräckliga för att tillgodose både gruppernas behov.

Den pedagogiska verksamheten
Enligt  Vygotsky  bör  undervisning  utformas  utifrån  barnens  potentiella 
utvecklingsnivå  för  att  kunna  främja  deras  utveckling  (Säljö,  2000).  Utifrån 
pedagogernas uppfattningar tolkar jag det som att detta är lättare att göra i 
åldersindelade eller åldershomogena barngrupper. Att anpassa aktiviteter efter 
den  nivå  barnen  i  barngruppen  befinner  sig  på,  är  nämligen  något 
respondenterna  håller  fram  som  en  fördel  med  sådana  typer  av 
gruppkonstellationer. I Sundells (1995) problematiseringar kring den forskning 
han granskat, framgår att den åldersblandade verksamhetens negativa resultat, 
till  stor  del  kan ses  som en konsekvens  av stora  brister  i  den pedagogiska 
verksamheten. Om vi ser detta i ljuset av respondenternas uttalanden skulle 
det alltså kunna bero på att pedagogerna upplever vissa svårigheter, när det 
kommer till att anpassa aktiviteter och material i åldersblandade barngrupper. 

Respondent 2 uttrycker dock att en fördel med åldersblandade barngrupper 
är att pedagogerna kan följa barnets utveckling under hela förskoletiden. Detta 
borde  då  innebära  att  åldersblandade  barngrupper  tydligare  synliggör  den 
enskilda individens kompetens och behov, så att detta blir lättare att tillgodose 
i åldersblandade barngrupper. I åldersindelade barngrupper kan det däremot 
vara lättare att tillgodose hela gruppens behov, eftersom kunskapsspannet där 
inte är lika brett.  För att  kunna bemöta barnens individuella behov kan det 
dock tänkas att fler pedagogiska resurser krävs. I de fall detta inte kan erbjudas 
bör alltså åldersindelade och åldershomogena grupper vara att föredra framför 
åldersblandade. 

Slutsatser
I  och med att  det  är  en så  pass  liten studie,  med få  respondenter,  går  det 
givetvis inte att generalisera resultatet på något vis. Trots detta kan resultatet 
vara intressanta att begrunda. Detta eftersom det tyder på att en viss variation 
existerar bland pedagogers uppfattningar om barns lärande, relaterat till olika 
åldersbaserade gruppindelningar.  Att  en sådan variation  existerar  i  ett  litet 
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samhälle, tänker jag mig, talar för att det inte finns en gemensam förståelse för 
detta  vilken är  landsomfattande.  Detta  bekräftar  således  den forskningsbild 
som presenterats i bakgrunden.

Det som talar för åldersblandade barngrupper är  att  mindre kompetenta 
barns lärande kan stimuleras,  genom att  de kan observera och imitera  mer 
kompetenta barn. Ytterligare fördelar som kan utläsas är att barnen utsätts för 
mindre press i form av förutfattade meningar om förväntade kunskaper, samt 
att små barns lek är mer avancerad i samspel med äldre barn. Andra menar 
dock att detta inte alls är fallet, utan upplever att barns lek är mer avancerad i 
åldershomogena  barngrupper.  Något  mer  som  talar  för  åldershomogena 
grupper  är  att  den  pedagogiska  verksamheten  är  lättare  att  organisera  och 
utforma i denna typ av verksamhet. Att barn i åldersblandade barngrupper ges 
tillgång till material vilket är anpassat efter äldre åldrar ses dock som en fördel 
av vissa, då man menar att detta stimulerar barnens lärande. Åldersblandade 
barngrupper uppfattas även gynna barnens utveckling av empati.

Nackdelar  som beskrivs  med  åldersblandade  barngrupper  är  att  de  mer 
kompetenta barnen ofta får stå tillbaka, till följd av brister i den pedagogiska 
organisationen. Att små barn kan störa de äldre barnens utveckling, samt att de 
äldre barnen kan störa de yngre barnens utveckling är ytterligare nackdelar 
som framhålls. Detta talar således för åldershomogena barngrupper, där den 
pedagogiska verksamheten kan anpassas efter en specifik åldersgrupp. Värdet 
av  det  åldersblandade  umgänget  upplevs  dock  gå  till  miste  i  denna 
verksamhet, vilket talar för att åldersblandade barngrupper är att föredra.

Forskningsläget  är  således  oklart  när  det  kommer  till  vilka 
gruppkonstellationer  som  är  bäst  lämpade  att  använda  i  förskolan,  vilket 
antagligen är anledningen till  att  olika varianter existerar  i  dagens förskola. 
Något forskningen visat är dock att  pedagogernas förhållningssätt till  barns 
lärande är av stor vikt, varför en medveten inställning till detta bör främja den 
pedagogiska verksamheten.

Fortsatt forskning
Syftet  med  studien  var  att  undersöka  hur  några  pedagoger  i  förskolan 
uppfattar  att  barns  lärande  påverkas  av  åldersblandade  respektive 
åldersindelade  och  åldershomogena  grupper.  Detta  syfte  upplever  jag  att 
studien uppnått. En intressant uppföljning på detta vore att undersöka i hur 
hög grad de uppfattningar pedagogerna gett uttryck för, går att utläsa genom 
observationer  av  den  praktiska  pedagogiska  verksamheten.  Det  vore  även 
intressant  att  undersöka  hur  barn  och  vårdnadshavare  upplever  olika 
åldersbaserade  gruppkonstellationer  i  förskolan,  för  att  se  hur  väl  deras 
uppfattningar överensstämmer med de uppfattningar pedagogerna ger uttryck 
för.

Metoddiskussion
Jag upplever att den metod jag valt att använda har uppfyllt sitt syfte. Möjligen 
kunde frågorna formulerats annorlunda, genom exempelvis teman, för att få 
fram berättelser. Jag upplever att jag lyckades undvika ledande frågor i hög 
mån,  dock inte  helt.  En mer erfaren intervjuare  hade givetvis  kunnat  klara 
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detta bättre. Då jag var så fokuserad på att inte ställa ledande frågor hade jag 
emellanåt  svårigheter  att  känna mig avslappnad i  intervjusituationen.  Detta 
hade kunnat förebyggas genom att utföra provintervjuer, vilket jag inte gjorde. 
Att  jag  själv  inte  var  helt  avslappnad  i  situationen  påverkade  säkerligen 
respondenternas känsla av bekvämlighet så att de inte öppnade upp fullt ut. 
Jag upplever dock att jag fick ett tillräckligt bra resultat ändå, som visade på en 
variation av uppfattningar, trots att jag använde mig av mindre respondenter 
än vad jag ursprungligen planerat. 

Något  jag  haft  stor  nytta  av  är  användningen  av  ljudinspelning,  då  jag 
upplever att det har underlättat arbetet och gjort resultatet mer tillförlitligt. Jag 
är även tacksam över att jag skickade ut intervjuguiden till respondenterna i 
förväg. Det gav dem tid att reflektera över ämnet i förväg, vilket jag uppfattar 
att de hade gjort, i olika hög utsträckning. Om jag inte skulle gjort detta skulle 
jag antagligen inte fått så pass utförliga svar och beskrivande exempel som jag 
nu fick.
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BILAGA 1: Missiv
Hej!

Tack för att du vill medverka i min studie! Som jag informerade om per telefon 
studerar jag till förskollärare vid Mittuniversitetet, och är för närvarande i full 
gång med att skriva mitt examensarbete. Syftet med studien är att undersöka 
hur pedagoger i förskolan upplever att barns lärande påverkas av 
åldersintegrerade respektive åldersindelade grupper. Detta kommer jag 
undersöka genom att utföra intervjuer med pedagoger i olika förskolor. För att 
du ska få möjlighet att förbereda dig inför intervjutillfället bifogar jag 
intervjufrågorna längre ner i dokumentet. 

Vid intervjutillfället skulle jag vilja använda mig av ljudinspelning för att få 
med mig så mycket som möjligt av innehållet. Ljudinspelningen är endast 
ämnad för mig själv, och kommer att raderas efter att jag transkriberat 
innehållet. 

Under studien är de vetenskapliga forskningsriktlinjerna gällande, vilket 
innebär att alla deltagare är garanterade anonymitet, samt har rätten att när som 
helst under studiens gång avbryta samarbetet.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar
Terese Undin

Kontaktinformation:
Telefonnummer: 070-5660662
Mailadress: undin_88@hotmail.com

mailto:undin_88@hotmail.com


BILAGA 2: Intervjuguide

Intervjufrågor:
• Vilken verksamhet arbetar du i (vilka åldersgrupper rymmer den)?

• Hur ser verksamhetens gruppindelning ut?

• Hur uppfattar du att barnen påverkas av denna gruppindelning? Kan du ge 
exempel på hur den kan fungera främjande respektive hämmande för 
barnens lärande?

• Finns det tillfällen då gruppindelningen ser annorlunda ut? Vilken betydelse 
kan det i så fall ha för barnens lärande?

• Upplever du att det finns situationer då åldersblandade grupper kan vara till 
fördel för barns lärande? Kan du ge exempel?

• Upplever du att det finns situationer då åldersblandade grupper kan vara till 
nackdel för barns lärande? Kan du ge exempel?

• Upplever du att det finns situationer då åldersindelade grupper kan vara till 
fördel för barns lärande? Kan du ge exempel?

• Upplever du att det finns situationer då åldersindelade grupper kan vara till 
nackdel för barns lärande? Kan du ge exempel?

• Vilken betydelse anser du att barngruppen har för barns individuella lärande? 
Exempel? 
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