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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka och skildra de olika ålderssammansättningarna inom 
förskolan i en mindre kommun. Avsikten är att granska och jämföra femåringarnas situation, 
när det gäller skolförberedande aktiviteter, i en åldersindelad respektive åldersblandad 
barngrupp. Undersökningen består av intervjuer med sex förskollärare på sex olika förskolor 
och två förskollärare i två förskoleklasser i kommunen. Resultatet visar att situationen är 
varierande i de olika förskolorna. Endast en förskola arbetar åldershomogent, men tvärgrupper 
där barnen är indelade efter ålder förekommer regelbundet inom alla förskolor. Alla förskolor 
är medvetna om barnens olika behov och fastän det händer att femåringarna får stå tillbaka för 
de allra minstas behov har förskolorna format bra lösningar för femåringarna. 
 
Nyckelord: Förskola, Matematik, Skolförberedande, Åldersblandade, Åldersindelade 
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1 Introduktion 
 
I kommunen jag har valt att göra min undersökning har skolor och förskolor både 
åldersindelade och åldersblandade skolklasser och barngrupper. Under min 
förskollärarutbildning på högskolan har jag börjat fundera över om det finns några motiv till 
dessa åldersindelningar och vad det kan ha för konsekvenser för barnen. Detta examensarbete 
ger mig tillfället att undersöka den här saken närmare. Jag ska koncentrera min undersökning 
på att jämföra utökade syskongrupper med åldersindelade grupper inom förskolan. 
 
I förskolan går barnen från att de är ett år tills de ska fylla sex år och börja i förskoleklassen. 
Under den tiden sker en intensiv utveckling och en ettårings behov skiljer sig avsevärt från en 
femårings. Hur klarar pedagogerna av ett och tvååringarnas behov av blöjbyten och 
omvårdnad samtidigt som de ska planera en mer stimulerande och utmanande verksamhet för 
de äldre barnen? Boken åldersindelat eller åldersblandat av Knut Sundell är en 
sammanställning av både svenska och utländska resultat från forskning när det gäller 
åldersindelade och åldersblandade barngrupper. Flera av forskningsresultaten visar att det är 
de äldre barnen som förlorar på att gå i åldersblandade barngrupper i förskolan.  Detta beror 
troligtvis på att pedagogerna i en åldersblandad barngrupp har mindre tid att planera 
meningsfulla aktiviteter för de äldre barnen, då de yngre barnen tar mycket av pedagogernas 
tid (Sundell 1995). Jag har valt en mindre kommun där jag ska undersöka hur förskolorna 
arbetar med femåringarna. Jag ska jämföra hur mycket tid de får till skolförberedande 
aktiviteter. Får femåringarna som går i en åldersindelad grupp mer tid till vuxen ledda 
aktiviteter än de som går i en utökad syskongrupp? Vilka ämnen arbetar förskolorna med 
tillsammans med femåringarna? Eftersom matematik är ett viktigt ämne och sätter sin prägel 
på mycket i vardagen, ska jag titta lite extra på vad man gör inom matematiken med 
femåringarna. Enligt läroplanen för förskolan (Lpfö 98) ”ska förskolan se till att barnen 
utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang”. 
(Lpfö 1998 s. 9)  Förskolan skall också ”stimulera barns nyfikenhet och begynnande 
förståelse av skriftspråk och matematik.”(Lpfö 1998 s. 10) Undersökningen ska även 
inkludera lärarna i förskoleklassen för att visa om de anser att det är någon skillnad på 
barnens färdigheter när de börjar skolan. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 
Det övergripande syftet med detta arbete är att undersöka hur mycket pedagogiskt planerade 
aktiviteter femåringarna får i en åldersindelade respektive åldersblandad förskolegrupp. Jag 
ska även ta reda på vad det kan finnas för fördelar och nackdelar med olika 
ålderssammansättningar med hjälp av litteraturen. Dessutom har jag avsikten att titta lite extra 
på i vilken utsträckning pedagogerna arbetar medvetet med matematik. Jag ska också 
undersöka om förskollärare i förskoleklassen har upptäckt några skillnader på barnens 
kunskap beroende på vilken ålderssammansättning deras förskola haft.  
 
Mina frågeställningar är: 
 

• Är det någon skillnad på utökade syskongrupper och åldersindelade grupper när 
det gäller tid till pedagogiskt planerade aktiviteter för femåringarna?   

 
• Har lärare i förskoleklassen upptäckt några skillnader när det gäller barnens 

kunskap/erfarenhet av skolaktiviteter om de gått i en utökad syskongrupp eller 
om de gått i en åldersindelad grupp? 

 

3 Bakgrund  
 
Läroplanen för förskolan (Lpfö98) säger att den pedagogiska verksamheten ska anpassas till 
alla barn i förskolan. (Lpfö 1998 s. 5) I denna studie tittar jag speciellt på femåringarna och 
deras behov men även barns samlärande över åldrarna. I läroplanen för förskolan kan man 
läsa att förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl 
avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter skall 
väga samman på ett balanserat sätt. (Lpfö 1998 s. 7) Förskolan ska kunna möta alla barn på 
den kunskapsnivå de befinner sig. Pedagogernas arbete måste därför skilja sig avsevärt om 
barnen i gruppen är i samma ålder, med liknande kunskap och behov, eller om barnen är av 
olika ålder och på olika stadier i utvecklingen. Jag ska i detta arbete ta reda på hur några 
förskollärare ser på detta.  

3.1 Definition av gruppsammansättningar 
 
För att förtydliga benämningarna på de olika gruppindelningarna som nämns i detta arbete 
följer här en förklaring på ålderindelningar inom förskolan.    
 

• Åldersindelade grupper eller åldershomogena grupper 
Barnen på avdelningen är jämngamla. Ibland kan det vara ett eller högst två år mellan 
barnen. 

• Småbarnsgrupper  
Avdelningar som har grupper med barn mellan ett och tre år. 

• Äldrebarnsgrupper 
Avdelningar som har grupper med barn mellan fyra och sex år. 

• Syskongrupper eller traditionella syskongrupper 
Avdelningar som har grupper med barn från tre år upp till skolålder. 

• Utökade syskongrupper eller åldersblandade grupper 
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Avdelningar som har grupper med barn från ett år till skolålder. Ibland kan gruppen 
bestå av barn mellan ett och tolv år då förskolan även har fritidsverksamhet.       

3.2 Historisk tillbakablick 
Ålderssammansättningen i barngrupperna inom svensk förskola har varierat genom tiderna. 
Här följer en kort historik om förskolans utveckling och hur åldersindelningarna har skiftat. 
 
1854 öppnades den första barnkrubban i Stockholm. Därefter öppnades barnkrubbor i flera 
städer i Sverige. De var öppna för barn mellan 1 och 7 år och syftet var att ta hand om barnen 
till fattiga arbetande mödrar. Benämningen barnkrubba byttes senare ut mot daghem. 
(Richardson, 1999 s. 115)  
 
I slutet av 1800-talet öppnades de första barnträdgårdarna i Sverige, efter Friedrich Fröbels 
pedagogiska teorier. De var öppna för barn mellan fyra och sju år. Fröbel insåg hur viktig 
leken var för barnens utveckling. Han ansåg att den fria leken var viktigast, utan krav och 
påverkan från vuxna. Mycket inom svensk förskola kommer från Fröbels idéer, så som 
samling i ring, fri lek och utevistelse. (Johansson, 1983, s. 8) Barnträdgårdarna öppnades ofta 
i anslutning till privatskolor och finansierades med hjälp av avgifter vilket betydde att de var 
tillgängliga endast för den rika befolkningen. För att även fattiga skulle få ta del av Fröbels 
pedagogik öppnades 1904 den första folkbarnträdgården.  Folkbarnträdgårdarna var, i likhet 
med barnkrubborna, till för de fattigas barn men hade en pedagogisk syn på verksamheten. 
Här skulle de fattiga barnen få lära sig renlighet och sparsamhet. Kontakten med föräldrarna 
var viktig då man ville fostra hela familjer till ett bättre levnadssätt. Folkbarnträdgårdarna kan 
beskrivas så att de var en sammanslutning av barnkrubbornas sociala uppgifter och 
barnträdgårdarnas pedagogiska teorier. Det fanns även privata barnträdgårdar kvar, ofta i 
anslutning till flickskolor. Svenska Fröbelförbundet stiftades 1918. (Richardson, 1999 s. 116)  
 
På 1920-talet började barnkrubborna delas in i åldershomogent samansatta grupper efter 
påverkan av Arnold Gesell och Charlotte Bühlers teorier. Då delades barnen in i grupper 
enligt:  
 

• Spädbarn – upp till 1 ½ år 
• Koltbarn – 1½ till 3 år 
• Mellanbarn – 3 till 5 år 
• Stora barn – 5 till 7 år 

 
Denna indelning gjordes för att lättare kunna tillgodose barnens olika behov. Denna indelning 
av barngrupper gällde fram till början av 1970-talet. (Johansson & Sundell, 1989,   s. 2) 
  
1972 började man dela in barnen i två åldersgrupper efter rekommendationer från den statliga 
utredningen, barnstugeutredningen. Dessa åldersgrupper var småbarnsgrupper med barn 
mellan ett och tre år och syskongrupper med barn mellan tre och sju år. 1981 ökades 
åldersspridningen i barngrupperna ytterligare efter att familjestödsutredningen kommit med 
ett nytt förslag. Alla förskolebarn skulle blandas, vilket betydde att åldersspridningen var ett 
till sju år och i vissa fall var spridningen så stor som ett till tolv år, då förskolor hade 
fritidsverksamhet på eftermiddagarna. (Sundell 1995, s 24) 
 
Utvidgade syskongrupper ökade snabbt i omfattning. 1993 fanns 6 % av Sveriges 
förskolebarn i åldersindelade grupper, 43 % i utvidgade syskongrupper, 15 % i 
småbarnsgrupp och 36 % i traditionell syskongrupp. Sedan mitten av 1980-talet har dock 
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antalet barn i utökade syskongrupper minskat. Kommunerna började planera om inom vissa 
förskolor och skapade grupper med barn indelade efter ålder. Utvidgade syskongrupper är 
vanligast i områden med liten folkmängd där denna form används på grund av att det finns för 
få barn. (Sundell1995, s 13) Nedan följer en tabell över barngruppernas fördelning under åren 
1979 fram till 1993. Där går det att se hur utvidgade syskongrupper ökar snabbt i omfattning 
för att sedan börja minska.  
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                                  Fördelningen av olika barngrupper inom förskolan 
                                  (Sundell, 1995, s. 14) 
 
 
   
3.2.1 Barnstugeutredningens motiv till syskongrupper 
 
1972 gjordes en statlig utredning där förslag lades fram om att förskolebarnen skulle delas in i 
två grupper: småbarnsgrupper med barn i åldrarna ett till tre år och syskongrupper med barn i 
åldrarna tre till sju år. I syskongruppen skulle barnen få utbyte av varandra på så sätt att de 
mindre barnen skulle få större chans till språkstimulans och de äldre barnen skulle få lära sig 
ta ansvar för de mindre. Barnen skulle också få fler kamrater att välja bland och detta skulle 
speciellt gynna barn utan syskon. Argumenten för att de minsta barnen skulle vara för sig 
själva i småbarnsgrupp var att de inte har behov av kontakt med andra barn på samma sätt 
som de äldre barnen, de behöver mer vuxenomsorg och leker med andra leksaker. (Sundell, 
1995, s. 25)  
 
 
3.2.2 Familjestödsutredningens motiv till utvidgade syskongrupper 
 
1981 kom ytterligare en statlig utredning där de ville gå steget längre och ansåg att alla barn 
kunde blandas i barngrupper oavsett ålder. Barngrupperna skulle bestå av barn från ett till sju 
år och på eftermiddagarna vistades även fritidsbarnen på förskolan, och då kunde 
åldersspridningen var ett till tolv år. Familjestödsutredningen betonade dock en jämn 
åldersspridning i grupperna. De ansåg att de yngsta barnen kunde få utbyte av att vara med de 
äldre och att det var viktigt för de äldre barnen att få lära känna de yngsta barnen.  
Åldersspridningen skulle innebära ökat samspel mellan barnen vilket gynnade utvecklingen. 
Några av fördelarna skulle vara:  
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• Barnen får växa upp med andra barn i olika åldrar. Det skulle speciellt främja barn 
utan syskon 

• Barnen får känna trygghet, i och med att de får stanna i samma grupp under hela 
förskoletiden. De skulle inte behöva byta avdelning med ny personal. 

• De yngre barnen lär sig genom att leka med de äldre. 
• De äldre barnen lär sig ta ansvar för de yngre. 
• Barnen får leka med andra barn på samma nivå, oavsett ålder. 
• Syskon får vara tillsammans. 
• Konkurrensen barnen emellan minskar med en större åldersspridning. 
• Skolbarnen får komma tillbaka till den trygga förskolemiljön när de går på fritids. 
      (Sundell, 1995, s. 28) 

 
Även personalen skulle dra fördel av utvidgade syskongrupper. Att arbeta med barn i olika 
åldrar menade man var mer varierande och stimulerande. De skulle få följa barnens 
utveckling under en längre tid och därigenom få en helhetssyn på barns utveckling. De skulle 
också få en långvarigare och stabilare föräldragrupp.(Sundell, 1995, s.29) 
 
Bland förskollärarna fanns det både de som var för och emot åldersblandning vilket orsakade 
en livlig debatt under 1980-talet. Argumenten mot åldersblandade grupper var bland andra att 
det var svårt att hålla den jämna åldersspridning som familjestödsutredningen hade 
rekommenderat och det var svårare att upptäcka utvecklingsstörningar med en stor 
ålderspridning i gruppen. Som lösning på dessa problem föreslog socialstyrelsen att de 
utvidgade syskongrupperna skulle delas in efter ålder några timmar i veckan. Detta ansågs 
speciellt viktigt för de äldre förskolebarnen som träning inför skolstarten. (Johansson & 
Sundell, 1989, s. 5) 
  
Svenska facklärarförbundet gav 1983 ut en publikation där de framförde vissa krav för att 
utvidgade syskongrupper skulle fungera bra. De ansåg att det är olämpligt att ha många små 
barn i en utvidgad syskongrupp, fördelningen mellan barnens åldrar bör vara jämn eller helst 
fler äldre barn än yngre. Barnantalet bör inte överstiga femton om gruppen har barn under tre 
år. Förutom aktiviteter i helgrupp bör personalen även dela in barngruppen efter ålder vid 
tillfällen. Svenska facklärarförbundet ställde också krav på personalens planeringstid. Åtta 
timmar i veckan för varje heltidstjänst bör avsättas för planering av verksamheten.(Svenska 
facklärarförbundet, 1983) 
 
Socialstyrelsen föreslog att utvidgade syskongrupper skulle delas in ålderhomogena 
tvärgrupper regelbundet. (Sundell, 1995, s. 28) Denna uppfattning delar författarna av boken 
Erfarenheter från utvidgade syskongrupper i tre maff-försök där de skriver att barn får mest ut 
av att få chansen att vistas både i ålderindelade och åldersblandade grupper. (Hedlund m fl, 
1981, s. 11) Författarna till boken, Mångfaldens pedagogiska möjligheter, anser också att 
storleken på barngruppen bör varieras, från att vid vissa tillfällen vara några få barn till att vid 
andra tillfällen vara hela gruppen.(Doverborg & Pramling, 1995, s.144) Vidare skriver 
författarna att det ligger på pedagogernas ansvar att planera en välstrukturerad dag där barnen 
får tid till lugn och ro i grupper med få barn där pedagogen kan samtala med barnen, lösa 
problem och arbeta med olika material. (Doverborg & Pramling, 1995, s.145) 
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3.3 Teoretiska utgångspunkter 
För att få en teoretisk syn på barns samlärande har jag använt mig av Vygotskij och hans teori 
om den närmaste utvecklingszonen. 
 
Lev Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland. Han dog redan vid 37 års ålder, men utvecklade 
under sitt korta liv betydelsefulla teorier inom psykologin. Han intresserade sig i stor 
omfattning för skolan och hade viktiga pedagogiska idéer. Han ville ha en mer demokratisk 
skola där elevernas intressen och olika behov skulle stå i fokus. Eleverna skulle få utveckla 
sina personligheter och lärarens uppgift skulle vara att leda och samarbeta med eleverna. 
(Lindqvist, 1999, s. 8)  
 
Vygotskij utvecklade teorier om lekens betydelse för barns utveckling och att barn lär sig i 
samspel med andra barn. Därigenom formades teorin om den närmaste utvecklingszonen. 
(Lindqvist, 1999, s. 11) Den närmaste utvecklingszonen är, för barnet, nästa steg i 
utvecklingen.  Om man tänker sig att barnet befinner sig på en nivå i utvecklingen där det 
klarar av att genomföra vissa saker självständigt. Nästa steg i utvecklingen skulle vara det 
barnet klarar av med hjälp av ett mer kompetent barn eller en vuxen. Detta hjälper barnet att 
utvecklas vidare. Enligt Vygotskij lär barn mer och lättare tillsammans med andra barn som 
ligger lite längre fram i utvecklingen. (Williams m fl, 2000, s. 23) Vygotskij talade också om 
det så kallade mediated learning. Det handlar om barns verbala förståelse och utveckling. Det 
äldre barnet sätter ord på saker och ting och på så sätt blir det till hjälp för det yngre barnet i 
språkutvecklingen. (Williams m fl, 2000, s. 24) 
 
Jean Piaget har utvecklat teorier om hur barns förståelse för omvärlden utvecklas. Han hade 
tankar om barns utveckling som jag som vill nämna i denna undersökning. Piaget föddes 1896 
i Schweiz. Han studerade biologi och naturvetenskap men utvecklade också välkända teorier 
om barns kognitiva utveckling. Han ansåg att barn går igenom stadier i den mentala 
utvecklingen som kan beskrivas som byggstenar där de senare bygger på de 
föregående.(Hwang & Nilsson 2002, s.36) Piaget ansåg att i vissa situationer kan barn få mest 
ut av att vistas i en åldersindelad grupp. Då barnen befinner sig på liknande utvecklingsnivå 
och kan skapa gynnsammare förutsättningar för inlärningen. (Hedlund m fl, 1981, s.11) 
 
3.3.1 Perspektiv på barns samlärande 
 
I boken Barns samlärande av Pia Williams m fl (2000) tar de upp tre olika perspektiv på hur 
barn lär av varandra: 
 

• Kognitivt perspektiv 
Det kognitiva perspektivet på barns inlärning fokuserar på utvecklingen och förmågan 
att förstå och lösa problem genom sitt eget tänkande. Inom matematik och 
naturvetenskap kan barn lösa problem tillsammans. Genom att samtala med andra barn 
kan barnet utöka sin förståelse för hur andra tänker och utvidga sin egen kunskap. 
Piaget utvecklade en teori om barns kognitiva utveckling som bygger på att barn 
genomgår olika stadier i sin mentala utveckling. Alla barn går igenom dessa stadier i 
samma ordning. Vad barnet är redo att förstå är beroende av vilket stadie det befinner 
sig på. 

• Sociokognitivt perspektiv 
Det sociokognitiva perspektivet bygger på att barn lär sig tillsammans. Lärandet sker 
gemensamt, men det förutsätter att ämnet är av intresse för barnet och lärandet sker 
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bara om barnet är mentalt redo för det. Här kommer Vygotskijs teori om den närmaste 
utvecklingszonen in. Den som kan mer stöttar den som kan mindre.  

• Sociokulturellt perspektiv 
I ett sociokulturellt perspektiv fokuserar man på gruppen eller samhället som barnet 
tillhör. Även här kommer Vygotskijs teorier in där den mer kunnige stöttar och hjälper 
den mindre kunnige. Barnet tillhör en grupp där den vill passa in och bli accepterad 
och på så sätt tar det till sig kunskap gemensamt med övriga medlemmar.  
 

Gemensamt för dessa teorier är att genom lek och samarbete barn emellan kan de öka sin 
kognitiva och sociala förmåga.  (Williams m fl, 2000, s.30) 
 
I boken Lärandets grogrund skriver författarna hur barn lär av varandra. När de äldre barnen 
hjälper de yngre är det inte själva hjälpen som är det viktiga utan att de styrs mot att utveckla 
sina kunskaper och bli mer kompetenta. I en barngrupp med blandade åldrar och där barnen 
befinner sig på olika stadier i utvecklingen, ska vi se barns olikheter som en möjlighet till 
utveckling, inte ett hinder. Vidare står det att det inte alltid är de yngre barnen som lär av de 
äldre utan alla barnen lär och inspireras av varandra. (Pramling-Samuelsson & Sheridan, 1999 
s. 113) Ett sätt som barn lär av varandra är genom att imitera. I en grupp med barn i olika 
åldrar lär sig de mindre barnen mycket genom att studera och imitera de äldre barnen. I boken 
Barns samlärande av Pia Williams m fl (2000) finns ett exempel på hur ett yngre barn 
studerar och sedan försöker imitera ett äldre barn: 

 
Arne, 21 månader gammal, iakttar ett äldre barn och en barnskötare som sitter och 
väver. Barnskötaren instruerar det äldre barnet och Arne lyssnar hela tiden uppmärksamt. 
Då det andra barnet tappar intresset och går därifrån visar Arne att han vill försöka. 
Barnskötaren låter Arne prova. Arne visar hög koncentration när han riktar uppmärksamheten 
mot vävningstekniken och visar att han har förstått de olika momenten. Arne har dock för 

                          små fingrar för att kunna klara av att väva, dvs. han saknar ännu motorisk förmåga.                                   
                      (Williams m fl, 2000, s.24) 
 
 
 

3.4 Tidigare forskning 
När utvidgade syskongrupper började införas i Sverige saknades det forskning om vad 
betydelsen skulle bli för barn och personal med den större åldersspridningen. Nedan följer en 
sammanfattning av forskning som gjorts innan och efter genomförandet av utvidgade 
syskongrupper.  
 
3.4.1 Internationell forskning 
 
Internationell forskning om ålderssammansättningens betydelse i barngrupper är svår att 
jämföra med svenska förhållanden eftersom åldersspridningen i de svenska barngrupperna är 
mycket större. I de internationella studierna har det varit högst två år mellan det yngsta och 
det äldsta barnet. 
 
En studie som gjordes 1993 av Bailey, Burchinal och McWilliam visade att det är främst de 
yngre barnen som gynnas av att vistas med de äldre barnen. Jämfört med barn i 
småbarnsgrupp hade de yngre barnen i åldersblandad grupp en högre mental ålder. Detta var 
fallet upp till fyra och ett halvt års ålder. Efter det hade de barn som vistats i åldersindelad 
grupp en högre mental ålder. (Sundell 1995, s.44)  
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           Barns mentala utveckling i åldersblandade och åldersindelade grupper  
           enligt Bailey m fl  (Sundell, 1995, s. 45) 
 
3.4.2 Svensk forskning 
 
I famljestödsutredningen redovisades femton fallstudier från utvidgade syskongrupper. Dessa 
fallstudier visade huvudsakligen ett positivt resultat. En studie som man refererade till hade 
genomförts av Edenhammar 1979. Studien visade att alla förhoppningar som 
familjestödsutredningen hade med utökade syskongrupper hade uppnåtts. (Johansson & 
Sundell, 1989, s. 7)  
 
1980 gjordes en undersökning av Guvå och Wallskog där personalen hade genomfört 
observationer av barnen. Slutsatserna av denna studie var att de äldre förskolebarnen har 
behov av att delas in i grupper för att ägna sig åt skolförberedande aktiviteter. (Johansson & 
Sundell, 1989, s. 7)  
 
 I maj 1993 gjordes litteratursökning där fem fallstudier utförda före 1982 hittades. Alla dessa 
undersökningar byggde på intervjuer med personal och inte av observationer av barn. Endast i 
en undersökning jämfördes utvidgade syskongrupper med annan form av gruppindelning och 
då jämfördes endast förekomsten av samtal mellan barn och samtal mellan barn och vuxna. I 
slutet av 1980-talet gjordes mera avancerad forskning där de utvidgade syskongrupperna 
jämfördes med annan typ av ålderssammansättning. Nio undersökningar gjordes. Fem av 
dessa jämförelser undersökte barnens känslomässiga och sociala utveckling. En undersökning 
visade att gruppens sammansättning inte hade någon större inverkan på barnens sociala och 
känslomässiga utveckling. De återstående fyra undersökningarna visade att en stor 
åldersspridning var negativt för barnen. (Sundell, 1995, s.52) 
 
1985 gjordes en studie av William-Olsson, Colven och Söderlund, där de observerade 
sammanlagt 192 barn på fem förskolor med utvidgade syskongrupper. Resultaten visade att de 
äldre barnen var hjälpsamma och hänsynsfulla mot de yngre barnen men att flesta av de äldre 
barnen föredrog att leka med jämnåriga och de minsta barnen fick bara vara med i leken vid 
enstaka tillfällen. Man fann även att barnen ofta tog till fysisk styrka vid konflikter.  
En lösning till detta var att förskolorna ofta delade in barnen i tvärgrupper. (Johansson & 
Sundell, 1989, s. 7) 
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Under åren 1987 till 1989 pågick ett projekt som kallades BÅS-projektet. BÅS stod för 
barngruppens åldersmässiga sammansättning. Projektet undersökte betydelsen för barn, 
personal och föräldrar när det gäller barngruppens ålderssammansättning. Projektet var indelat 
i tre steg. Steg ett undersökte förekomsten av utvidgade syskongrupper i Sveriges kommuner. 
Steg två undersökte hur personalen uppfattade situationen på förskolorna när det gällde 
arbetslagets planering och barnens situation. Resultatet visade att en stor åldersspridning kan 
vara aningen negativt för barnen. Resultatet kan bedömas som otillförlitligt eftersom hela 
barngrupper studerades och inte enskilda barn. I projektets tredje, och sista del, studerades 
enskilda barn närmare. Barns känslomässiga och sociala utveckling studerades. Resultatet 
visade att det inte gjorde någon skillnad om barnen gick i en åldersblandad eller åldersindelad 
grupp. (Sundell, 1995, s. 55)  
 
1989 gjordes en studie av Broberg, Lamb och Ketterlinus som kallas 
Göteborgsundersökningen. Även här studerades barngruppers ålderssammansättning och dess 
betydelse för barnens sociala och känslomässiga utveckling. Här visade resultatet att en liten 
åldersspridning i gruppen var att föredra.  Barn som hade många jämnåriga att leka med 
utvecklades bättre både vad gällde socialt och känslomässigt. (Sundell, 1995, s. 58)  
 
1993 startades ett projekt som kallades NYBO-projektet (Nya barnomsorgsformer) i 
Stockholm. Resultatet visade att det kunde vara negativt för barnens sociala förmåga och 
personlighets utveckling att ha en stor åldersspridning i barngruppen. Detta berodde på att 
dessa förskolor hade färre pedagogiskt planerade aktiviteter. Resultaten visade också att de 
flesta barn väljer jämnåriga lekkamrater. (Sundell, 1995, s. 59)     
 
År 2001 gjorde skolverket en beskrivning av gruppstorlekar och ålderssammansättningen 
inom förskolan i Sverige. Man kom bland annat fram till att en majoritet av barngrupperna är 
åldersblandade. Åldersammansättningen kan dock variera, med barn från 1 till fem år på vissa 
avdelningar och andra avdelningar kan ha barn från tre till sex år. 24 % av avdelningarna har 
småbarnsgrupper med barn från ett till tre år medan bara 8 % av avdelningarna har barn 
mellan fyra och sex år. 
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Andel av avdelningar som har småbarnsgrupper, Äldrebarns  
grupper respektive blandade åldersgrupper (Skolverket, 2002) 
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Skolverket beskrev även antalet barn i åldern fyra till sex år som går i äldrebarns grupp 
respektive blandad åldersgrupp. Det visade att 82 % av de äldre förskolebarnen går i blandad 
åldersgrupp och 18 % går i äldrebarns grupp. 
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Andel barn i åldern 4 – 6 år som går i äldrebarns grupp  
respektive blandad åldersgrupp. (Skolverket, 2002) 
 

4 Metod 
 
Eftersom det är personalens planering och tankar kring ålderssammansättningens betydelse 
för barngruppen som står i fokus, har enbart intervjuer används som metod i detta arbete. 
 

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Undersökningen har utförts i hela kommunen med intervjuer på varje förskola, därför har 
inget urval av förskolor varit aktuellt. Intervjuer har genomförts på sex förskolor varav fem är 
kommunala och en förskola är ett föräldrakooperativ.  
 
Fyra av förskolorna ligger på landsbygden och har därför en relativt liten verksamhet med 
endast en avdelning. Avdelningarna har mellan elva och arton barn.   
 
Två förskolor ligger inne i samhället och har därför större verksamhet. En förskola har fem 
avdelningar med sexton barn i varje avdelning och en har tre avdelningar med arton barn. 
Samhället är indelat i två rektorsområden, varav förskolorna är uppdelade i två områden. Båda 
rektorerna har ansvar för två byförskolor och en förskola inne i samhället. 
 
Förskolorna valde själv ut en kandidat till intervjun. Personerna valdes ut efter tidsförmåga 
och vana att bli intervjuad. Samtliga intervjuade är kvinnliga förskollärare med flera års 
erfarenhet inom yrket. Förutom förskollärarutbildning finns flera olika kompetenser på 
förskolorna så som: matte mot förskolan, utomhuspedagogik, skolträdgårdsutbildning, 
specialpedagogik och mattepåsen (föreläsning med Marie-Louise Nyberg – skapare av 
språkpåsen)(www.sprakpasen.se). 
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Två intervjuer har gjorts med förskollärare i två förskoleklasser. Dessa två förskoleklasser 
valdes av olika anledningar. Skola 1 valdes av den orsaken att den ligger inne i samhället i 
samma område som förskola 1, som har åldersindelade barngrupper. De flesta av barnen i 
förskoleklassen på skola 1 kommer från förskola 1. Skola 2 valdes på grund av att den ligger i 
anslutning till förskola 4 som är ett föräldrakooperativ med åldersblandad barngrupp. 
Förskoleklassen på den här skolan har barn från både föräldrakooperativet och förskola 1. 
Därför antog jag att hon skulle ha erfarenhet av barn som har gått både i åldersblandad och 
åldersindelad grupp. På så sätt skulle jag få en bra jämförelse. 
 

4.2 Val av datainsamlingsmetod 
 
Eftersom undersökningen gjorts i en liten kommun, med bara sex skolor och sex förskolor, 
var det möjligt att utföra den i hela kommunen. Jag har intervjuat en förskollärare från varje 
förskola och två lärare från förskoleklass. Med hjälp av intervjufrågor har jag tagit reda på 
vilken åldersammansättning barngruppen består av, vilka vuxen styrda aktiviteter förskolan 
har för femåringarna och hur ofta dessa aktiviteter görs. Eftersom situationen varierar på 
förskolorna har jag valt att använda mig av halvstrukturerade, kvalitativa intervjuer där 
grundfrågorna var fasta men med varierande följdfrågor med tanke på barngruppens 
ålderssammansättning (Johansson & Svedner 2006, s. 43). I intervjuerna i förskoleklass har 
jag använt mig av strukturerade intervjuer med fasta frågor.  Intervjuerna registrerades med 
hjälp av en bandspelare, vilket godkändes av samtliga intervjuade. 

4.3 Genomförande 
 
Den första kontakten med förskolorna och skolorna togs via telefon, då jag presenterade mig 
själv och mitt ärende. Jag presenterade ämnet på min undersökning men intervjufrågorna fick 
de ta del av först vid intervjutillfället. Anledningen till detta var att svaren då skulle bli mer 
spontana. Alla förskolor och skolor var positivt inställda till att delta i undersökningen. Vid 
varje intervjutillfälle informerade jag om att inga namn eller namn på förskolor kommer att 
nämnas i arbetet. Jag nämnde att ingen annan ska lyssna på intervjun efteråt men att den 
lagras på högskolan. Eftersom endast intervjuer med pedagoger har använts fanns det inget 
behov av att informera föräldrar. På förskolorna började jag varje intervju med att ta reda på 
vilken typ av verksamhet förskolan hade. Sedan följde frågor om aktiviteter för femåringarna 
och vad pedagogen har för åsikter kring åldersblandade respektive åldersindelade 
barngrupper.(Se bilaga 1) Jag intervjuade sex förskollärare på sex förskolor i kommunen. På 
skolorna tog jag reda på vilka förskolor barnen kommer ifrån och om läraren har upptäckt 
några skillnader på barnens kunskap när de börjar förskoleklassen, beroende från vilken typ 
av barngrupp de gått i tidigare. Jag frågade även här efter deras erfarenheter och åsikter kring 
åldersblandade respektive åldersindelade barngrupper. (Se bilaga 2)  
 

4.4 Bearbetning och analys av data 
 
Efter varje intervju lyssnade jag igenom vad som sagts, antecknade ordagrant, sorterade bort 
det som var irrelevant samt jämförde situationerna på förskolorna. Jag jämförde antalet 
timmar per vecka som femåringarna fick vara i tvärgrupper. Dessa tvärgrupper bestod av: 
endast femåringar, fyra och femåringar eller fem och sexåringar. För att lättare kunna göra en 
tydlig jämförelse gjorde jag en tabell över antalet timmar de spenderade i tvärgrupper per 
vecka. På det viset fick jag även en bild av situationen i hela kommunen. Efter att ha upptäckt 
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att femåringarna sällan är helt för sig själva, även när de delas in i tvärgrupper, beslutade jag 
mig för att även inkludera aktiviteter som görs med fyra åringarna och sexåringarna.    
 
Sedan jämförde jag vilka olika aktiviteter förskolorna har med femåringarna. Jag tittade på 
alla aktiviteter, men jämförde speciellt vad de gör inom matematiken.  
 
På samma sätt lyssnade jag igenom intervjusvaren från förskoleklasserna. Jag antecknade och 
jämförde svaren. 
 

5 Resultat 
 
Resultatet presenteras i underrubriker med stöd av frågeställningarna.  
 

5.1 Är det någon skillnad på utökade syskongrupper och åldersindelade 
grupper när det gäller tid till pedagogiskt planerade aktiviteter för 
femåringarna?   
 
Under undersökningens gång har jag upptäckt att det inte finns någon helt ålderhomogen 
barngrupp i kommunen. För att kunna göra en jämförelse har jag beslutat att räkna grupper 
med fyra- och femåringar som åldersindelad, och då beteckna den äldrebarnsgrupp, i likhet 
med skolverkets kartläggning över barngrupper från 2001. Jag anser att jämförelsen ändå går 
att genomföra då det är en betydlig skillnad mellan en barngrupp med fyra och femåringar 
gentemot en barngrupp med ett till femåringar. För att jämförelsen ska bli tydlig ska jag 
sammanställa intervjuerna under följande rubriker:  
 

• Förskolornas storlek – antal avdelningar  
• Avdelningarnas storlek och ålderssammansättning – antal barn och 

åldersfördelning samt antal personal på varje avdelning. 
• Antal timmar per vecka som femåringarna är indelade i tvärgrupper. 
• Aktiviteter för femåringarna. 
• Aktiviteter i helgrupp. 
• Hur kommer matematik in i verksamheten? 

  
Förskolornas storlek – antal avdelningar. 
 
Fyra av förskolorna i kommunen är byförskolor med endast en avdelning. De två förskolorna 
som ligger inne i samhället har betydligt större verksamhet, med tre respektive fem 
avdelningar. I denna studie har endast en avdelning undersökts på vardera av dessa större 
förskolor. 
 
Avdelningarnas storlek och ålderssammansättning – antal barn och åldersfördelning 
samt antal personal på varje avdelning. 
 
Jag kommer fortsättningsvis att numrera förskolorna då de som ligger inne i samhället är 
förskola 1 och 2, och byförskolorna är numrerade 3 till 6. Fem av kommunens sex förskolor 
har utökade syskongrupper. För de fyra byförskolorna är detta det enda alternativet eftersom 
barnantalet inte är tillräckligt stort för att ha någon annan typ av åldersindelning. 
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Förskola 1 är relativt åldersindelad där avdelningarna består av barn som är fyra och fem år, 
tre och fem år (inga fyraåringar) samt ett till tre år. De har mellan femton och arton barn på 
varje avdelning. De är omkring tre personal på avdelningarna men eftersom barnen för det 
mesta är indelade i tvärgrupper är det svårt att fastställa antalet personal. Varje personal har 
varsin grupp och antalet barn i gruppen varierar. På avdelningen med fyra och femåringar har 
de nio fyraåringar och nio femåringar. På avdelningen med tre och femåringar går tre 
treåringar och tolv femåringar.   
 
Förskola 2 har sexton barn med tre personal. Åldersfördelningen är tre ett till tvååringar, tre 
treåringar, fyra fyraåringar och fyra femåringar. 
 
Förskola 3 har elva barn med åldersfördelningen: fyra ett till tvååringar, en treåring, fem 
fyraåringar, och en femåring. Förskolan har två personaler. 
 
Förskola 4, som är ett föräldrakooperativ, har arton barn i åldrarna ett till fem år. 
Åldersfördelningen är: fem barn mellan ett och två år, två treåringar, tre fyraåringar och åtta 
femåringar De är fyra personal som tillsammans täcker upp tre heltidstjänster.   
 
Förskola 5 har sexton barn i åldrarna ett till fem år med tre personal. Åldersfördelningen är: 
fyra ett till tvååringar, tre treåringar, fyra fyraåringar och en femåring. 
 
Förskola 6 har fjorton barn med två personal och en till, som ska jobba på halvtid, börjar efter 
jul. Åldersfördelningen är: sex ett till två åringar, en treåring, fyra fyraåringar och tre 
femåringar. 
 
För att kunna göra en tydlig jämförelse av åldersfördelningen och antal personal i kommunen 
följer nedan en tabell. 
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Antal timmar per vecka som femåringarna är indelade i tvärgrupper. 
 
Antalet timmar som femåringarna är indelade i tvärgrupper varje vecka varierar mellan 
förskolorna. Den förskola som har det största antalet timmar är förskola 1. Där delas ofta 
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barnen in i helt åldershomogena grupper då femåringarna är själva. Förskola 2 är den förskola 
som har minst antal timmar då barnen är indelade i tvärgrupper. Även i byförskolorna varierar 
antalet timmar i hög grad. Timantalet varierar där mellan fyra och åtta timmar per vecka 
Tabellen nedan klargör antalet timmar per vecka som barnen är indelade efter ålder.    
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Aktiviteter för femåringarna. 
 
På förskola 1 har pedagogerna arbetat fram en välstrukturerad plan med olika aktiviteter för 
barnen. Tre förmiddagar varje vecka är barnen indelade i åldershomogena grupper och 
eftersom femåringarna är så många delar man också upp pojkar och flickor. Anledningen till 
att man har en sådan indelning är att pedagogerna anser att det underlättar deras arbete. 
Förskolläraren som jag intervjuade säger:  
 
Det är lättare att arbeta kring samma åldersgrupp, man har dem under hela dagen, 
aktiviteterna gick ihop bättre och vi visste vad vi ville ge femåringarna. 
 
De har olika aktiviteter varje dag. De har drama, där femåringarna tränar inför en 
teaterföreställning som hela förskolan får se i slutet av vårterminen. Teaterföreställningen 
fungerar som en avslutningsfest för femåringarna innan de börjar förskoleklassen. De har tid i 
ateljén, där de bland annat arbetar med kulisser till teaterföreställningen. De har något som de 
kallar för upptäcka och utforska, då jobbar de med olika experiment och naturkunskap. De 
gör olika utflykter med barnen och varannan vecka har de gymnastik.    
 
På förskola 2 delas barnen in i åldershomogena tvärgrupper vid ett tillfälle i veckan då 
femåringarna går på utflykt. Vid samlingarna, då barnen på hela avdelningen är med, riktar 
pedagogerna kunskapsnivån mot de äldre barnen och de minsta får hänga med på det de 
förstår. De anser att på det viset undviker de att de större barnen får stå tillbaka och de minsta 
lär sig mer.   
 
Förskola 3 har endast en femåring det här läsåret och det barnet är tillsammans med 
sexåringarna två eftermiddagar i veckan. Då har de mest fri lek eftersom sexåringarna går i en 
åldersblandad klass med barn från sex år till årskurs 2. Sexåringarna får sitta stilla mycket och 
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ägna sig åt skolarbete, så det är med tanke på dem som man har fri lek vid dessa tillfällen. De 
delar ofta upp barnen så att fyraåringarna och femåringen är för sig själva då de har bild och 
form och matte lek.   
 
Förskola 4 har många femåringar det här läsåret. De delar ofta in barnen i tvärgrupper då 
femåringarna är för sig själva och eftersom de är så många delar de vid vissa tillfällen in 
femåringarna i två grupper. Alla samlingar är åldersindelade och en gång i veckan har de 
speciella arbetsgrupper. När femåringarna är i sin arbetsgrupp arbetar de med ull, 
skräpmaterial och naturmaterial. De sjunger, målar och skapar. En gång i veckan har 
femåringarna gymnastik tillsammans med fyraåringarna. En förmiddag i veckan går fyra och 
femåringarna till skogen. Där har de olika aktiviteter och de äter även lunch ute.  
 
På förskola 5 har fyra och femåringarna språksamlingar och gymnastik tillsammans. En gång 
i veckan har femåringarna tema då de arbetar med musik och dans.   
 
Förskola 6 har mycket samarbete med förskoleklassen då femåringarna är tillsammans med 
sexåringarna i klassen tre förmiddagar i veckan. Då arbetar de med arbetsböcker speciellt 
utformade för fyra och femåringar och en förmiddag har barnen utflykt då barn upp till klass 
tre är med. Femåringarna får även gå till förskoleklassen på eftermiddagarna då det är 
fritidsverksamhet. 
 
Aktiviteter i helgrupp. 
 
Förskola 1 har inga planerade aktiviteter i helgrupp. Barnen har många aktiviteter när de är 
indelade i tvärgrupper vilket betyder att när avdelningen är i helgrupp har de fri lek. 
 
Förskola 2 arbetar med något som de kallar skaparverksta. Då delar de in barnen i grupper 
med barn i blandade åldrar och har olika stationer dit barnen går och har skapande aktiviteter.  
 
Den här terminen jobbar förskola 3 med dramalek. De har tagit hjälp av en dramapedagog 
som har givit dem idéer och inspiration för att komma i gång.   
 
På förskola 4 har barnen mycket fri lek när de är i helgrupp. De yngre barnen har tidigare följt 
med de äldre barnen till skogen och de är möjligt att de återgår till detta men för tillfället 
stannar de yngre barnen på gården.   
 
Förskola 5 har utflykter med alla barnen och sångsamlingar.  
 
På förskola 6 arbetar tre till femåringarna, en dag i veckan, med något som kallas tema 
kungaskogen. Det är ett pedagogiskt material där barnen får träna svenska, matematik och 
social träning, hur man är en bra kompis. En dag i veckan går hela gruppen på utflykt och en 
dag spenderar alla tid i ateljén med olika projekt.  
 
Hur kommer matematik in i verksamheten? 
Förskola 1 arbetar med att öka medvetenheten hos personalen när det gäller matematik och på 
vilket sätt matematiken kommer in i den dagliga verksamheten. När de går på utflykt får 
barnen dra en pinne med en siffra på, de barn som har samma siffra går tillsammans och de 
får gå i nummerordning. Barnen har också målat former i ateljén och de har även arbetat med 
sortering av olika föremål.    
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På förskola 2 arbetar de medvetet med matematik hela tiden. De tar med matematiska begrepp 
i lekar och aktiviteter som till exempel lägesbeskrivningar.                  
 
Förskola 3 har mattelek en gång i veckan. Då ägnar de sig åt olika mattelekar, gör egna spel 
och sorterar.  
 
Förskola 4 arbetar medvetet med matematik. Vid samlingar räknar barnen hur många som är 
närvarande eller sjuka. De hjälper till att dela frukten så att det ska räcka till alla och de 
använder matematiska begrepp så som en halv frukt eller en fjärdedel. Vid skogsutflykten har 
de börjat med mattelek då barnen bland annat får hämta olika föremål, jämföra storlek och 
sortera. 
 
När förskola 5 har språksamling pratar de mycket om matematik men matematiken tar de med 
i vardagen hela tiden då barnen får räkna antalet barn och hur många bitar frukt de behöver.  
 
På förskola 6 arbetar de relativt mycket med matematik. Materialet tema kungaskogen 
innehåller mycket matematik. De leker ofta mattelekar och när de är utomhus använder de 
stenar och annat naturmaterial för att räkna. 
 
 
Vad har pedagogerna för erfarenheter och tankar kring åldersblandade respektive 
åldersindelade grupper? 
               
Förskolläraren som jag intervjuade på förskola 1 har, förutom åldersindelad barngrupp, även 
erfarenhet från att ha arbetat på en förskola med utökad syskongrupp med barn i åldrarna ett 
till sex år. Hon anser att åldersindelade barngrupper är bättre. Hon säger:  
 
Det är väldigt mycket lättare att planera, ettåringarna behöver mera omsorg – man behöver 
sitta ner. Om man ger den tiden till ett- och tvååringarna då är det lätt hänt att de andra 
barnen inte får någonting. 
 
Hon säger att, eftersom hon bara planerar för en grupp femåringar, vet hon var de befinner sig 
mognadsmässigt och det underlättar planeringen. Det skulle behövas mycket mer 
planeringstid om hon även skulle behöva planera för de små barnen.   
 
Förskolläraren från förskola 2, där de har utökade syskongrupper, tycker däremot att 
åldersblandade barngrupper är att föredra. Hon har arbetat på en småbarns avdelning tidigare 
och då var det sju barn på avdelningen. Hon menar att så lågt antal barn skulle de inte få ha 
idag och med fler småbarn än så, skulle bara rutinerna hinnas med. Hon anser också att 
konflikthanteringen blir lättare i en åldersblandad barngrupp. Det blir oftast mer konflikter när 
barnen är i samma ålder. Det är också en fördel för pedagogerna att kunna se hur barnens 
konflikthantering ändras med utvecklingen. På hennes avdelning leker alla barnen med 
varandra, oavsett ålder. De barn som inte har så välutvecklat språk får ofta vara hund eller katt 
i leken. Hon anser att de yngsta barnen lär sig hela tiden av de äldre och får ett bättre språk 
och de äldre barnen blir mer empatiska. Hon avslutar intervjun med att tillägga: 
 
Jag tycker att det handlar om att ha struktur på sin avdelning, så att alla vet vad man ska 
göra var, när och hur.  
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Förskolläraren från förskola 3 kan både se för och nackdelar med åldersblandade barngrupper. 
Hon säger: 
 
Tyvärr blir det så att de små tar mycket tid och de stora kommer lite i kläm. Då är det bra att 
vi planerar att dela på dem så de stora får det de ska ha.  
 
De arbetar medvetet med att femåringarna ska få strukturerade aktiviteter men under 
inskolnings perioder är det svårt att hinna med. Hon anser ändå att barnen har utbyte av 
varandra. Hon gav ett exempel på när en ettåring precis hade börjat på förskolan och alla satt 
tillsammans och åt lunch. Alla brukar vanligtvis vänta tills övriga har ätit färdigt innan de går 
ifrån bordet. När den nya lilla ettåringen fick gå och leka trots att inte alla ätit färdigt förstod 
de äldre barnen att hon fick gå för att hon är liten. Det visar att de äldre barnen lär sig sympati 
genom att vistas med yngre barn. Hon anser också att det är bra för den enda femåringen på 
förskolan att vistas i blandad åldersgrupp eftersom han är utan syskon.  
 
På förskola 4 har många små barn börjat den här terminen och förskolläraren som jag 
intervjuade anser att de skulle behöva en till personal när de har så många yngre barn. Hon 
berättade om de äldre barnens reaktion när de små barnen började: 
 
När vi nu i höst fick flera små barn blev de stora nästan avundsjuka, som att få småsyskon. 
De små tog mera tid som de stora inte var vana vid. Men nu går det bra. 
 
Hon säger också att de inte riktigt har den tid de skulle vilja ha för femåringarna då de små 
barnen tar mycket tid. 
 
Förskolläraren på förskola 5 har inte erfarenhet från någon helt åldersindelad förskola men 
hon har arbetat på en större förskola där femåringarna ofta samlades i grupp. Hon anser att det 
finns både för och nackdelar med åldersblandning. Det är bra för barn som inte har syskon. 
Det är nyttigt för barnen att få umgås med barn i olika åldrar då de får lära sig att ta hänsyn. 
Angående femåringarna på hennes förskola säger hon: 
 
Femåringarna skulle kanske behöva mer tid, få vara ifred mera. Man kan inte alltid sitta och 
spela med de äldre barnen för de små tar plats. De klättrar på stolar, man måste gå efter dem 
hela tiden. 
 
Förskolläraren på förskola 6 har mycket erfarenhet från utökade syskongrupper och hon anser 
att det är bra för barnen. De hade bra planering då alla hade ansvar för olika åldersgrupper. 
Planering är viktig för att verksamheten ska fungera. De gånger det inte fungerar så bra är det 
oftast brist på planering. Hon anser att femåringarna på hennes förskola får tillräckligt med tid 
för sig själva i och med att de går till förskoleklassen tre dagar i veckan. Hon säger: 
 
Eftersom vi har en som tar över femåringarna går det bra. Annars vet jag inte hur vi hade 
hunnit eftersom vi har så många små barn som tar tid.  
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5.2 Har lärare i förskoleklassen upptäckt några skillnader när det gäller 
barnens kunskap/erfarenhet av skolaktiviteter om de gått i en utökad 
syskongrupp eller om de gått i en åldersindelad grupp? 
 
I förskoleklassen på skola 1 kommer nästan uteslutande alla barnen från förskola 1, som har 
åldersindelade barngrupper. Förra hösten började fem barn som hade gått hos dagmamma. 
Likheter mellan dagmamma och utökad syskongrupp skulle kunna vara bristen på tid för 
femåringarna då de yngre barnen tar mycket av dagmammans tid. Tog bort: jag inser…… 
 
Pedagogen i förskoleklassen på skola 1 berättade att barnen som gått hos dagmamma inte alls 
var lika bekant med siffror och bokstäver som de övriga barnen var. De kunde inte alls lika 
många sånger och lekar. Men alla fem barnen var väldigt positiva och tacksamma för allt nytt 
de fick lära sig. Det gjorde att de övriga barnen också tyckte att det var roligt och det blev en 
positiv stämning i klassrummet. De hade inga problem med att hinna ifatt de andra 
kunskapsmässigt. Innan året i förskoleklass var över kunde de känna igen de flesta bokstäver 
och siffror precis som barnen som gått i ålderindelad grupp i förskolan.  
 
När det gäller barngruppers ålderssammansättning anser förskolläraren från skola 1 att det 
inte bör vara för stor åldersspridning. Hon har ingen erfarenhet från förskolan då hon alltid 
har arbetat med sexåringar.  Hennes åsikt är att det inte är bra att slå ihop sexåringarna med 
andra skolklasser. Sexåringarna har ett stort behov av fri lek och socialträning som de går 
miste om i klasser med äldre barn, eftersom det då blir mycket skolarbete. Hon anser att det är 
bättre att ha ett samarbete med förskolan, då förskoleklassen får spendera tid med 
femåringarna. Om åldersammansättningen i förskolan säger hon: 
 
Jag tycker att de större barnen ska få vara för sig själva, annars kommer de i skymundan. De 
mindre får allt och de större får bara hjälpa till. 
 
I förskoleklassen på skola 2 kommer barn både från förskola ett, som arbetar åldersindelat och 
från förskola 4, som är en utökad syskongrupp. Hon har aldrig upptäckt någon skillnad på 
barnens kunskap om de gått på förskola 1 eller 4. Hon menar att skillnader i barns 
skolmognad och kunskap är individuella. Hon säger att det inte gör någon skillnad om de gått 
i en åldersindelad barngrupp eller i en utökad syskongrupp. Hon arbetar mycket med språklek 
och har upptäckt att barnen från förskola 1 känner igen lekarna från förskolan, men det har 
inte betytt att de därför haft en större kunskap än barnen från förskola 4.  Hon anser att den 
stora fördelen med att arbeta med en åldershomogen barngrupp är att det går att göra så 
mycket mer när man vet ungefär vad barnen förstår. På hennes skola samarbetar de ofta med 
årskurs ett och två. Om detta säger hon: 
 
De yngre gör ju som de äldre gör, det kommer av sig själv. 
 
Det har hänt att de äldre barnen har varit busiga och använt dåligt språk med svordomar. Då 
har några av de yngre barnen tagit efter. I sådana situationer finns risk att det blir till en 
negativ spiral som måste stoppas. Det blir olyckligt om de nya sexåringarna, som ofta är 
entusiastiska och vill vara duktiga, ser dåliga förebilder när de börjar skolan. Hon avslutar 
intervjun med att säga: 
 
 Det gäller att de små har goda förebilder om det ska bli bra. 
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6 Diskussion  
Under studiens gång har jag insett att gruppsammansättningens betydelse, för både barn och 
personal, kan ses ur flera perspektiv. Det finns för och nackdelar både med åldersblandade 
grupper och åldershomogena grupper. En barngrupp påverkas dessutom av många andra 
faktorer, bland annat hur pedagogerna ser på hur barnens inlärning kan stimuleras och hur 
medvetet de arbetar. Läroplanen för förskolan säger att förskolan har i uppdrag lära barnen 
Förmågan att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt viljan att hjälpa 
andra (Lpfö 98 s. 7b). Att barnen får lära sig ta hänsyn till andras behov, utveckla sympati 
och en vilja att hjälpa andra är grunden till ett bra samhälle. Jag tror att detta kan ske mer 
naturligt i en grupp med barn i olika åldrar. Men att barnen trivs och utvecklas i förskolan är i 
högre grad beroende av hur pedagogerna arbetar. Pedagogernas arbetssätt, samarbetsförmåga 
och förhållningssätt är viktigare i detta sammanhang än hur ålderssammansättningen i 
gruppen ser ut.   
 
Det mesta av den forskning som gjorts pekar mot att det är de yngre barnen som vinner på att 
vistas i en åldersblandad grupp, då de lär sig mycket av de äldre barnen. De äldre barnen får 
inte lika mycket stimulans eftersom de ofta får stå tillbaka, då de yngre barnen tar mycket av 
pedagogernas tid. Jag tror ändå att det är möjligt att, genom bra planering, lösa det problemet. 
Jag tror det är bra för barnen att lära känna barn i olika åldrar. De får då lära sig att barn 
fungerar och beter sig olika beroende av var de ligger i utvecklingen. I boken Erfarenheter 
från utvidgade syskongrupper i tre maff-försök skriver författarna att hela samhället är 
åldersindelat och att detta är negativt med tanke på utbyte mellan generationer. De beskriver 
samhället så, att de äldre bor för sig själva i olika typer av äldreboende, ungdomar ungås mest 
med varandra på ungdomsgårdar och liknande och småbarns familjer bor ofta i områden med 
andra småbarnsfamiljer. En naturlig åldersblandning i samhället har försvunnit. Förr i tiden 
umgicks alla människor oavsett ålder. Mor och farföräldrar bodde tillsammans med 
barnfamiljen och äldre syskon hjälpte till att ta hand om de yngre. Traditioner, arbetssätt  och 
lekar fördes vidare mellan generationer. (Hedlund m fl, 1981, s. 9) Det här är något vi måste 
tänka på, anser jag. När mycket i dagens samhälle är så åldersindelat, är det kanske bara i 
förskolan vi fortfarande kan se till att barnen får utbyte av varandra över åldrarna. I läroplanen 
för förskolan står det att lärandet skall baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn 
som på att barnen lär av varandra. Barngruppen skall ses som en viktig och aktiv del i 
utveckling och lärande. (Lpfö 98 s. 6)  Här betonas att barnen lär av varandra och alla barn, 
oavsett ålder lär av varandra. Är barnen av blandade åldrar, anser jag att de kan få ännu mer 
utbyte av varandras olika förmågor. 
 
Det verkar vara lättare att planera för en åldersgrupp, istället för att behöva tänka på olika 
kunskapsnivåer och behov. På grund av detta får eventuellt barnen i en åldersindelad grupp 
mer stimulerande aktiviteter. Jag tror dock att de går miste om erfarenheten av att träffa barn i 
olika åldrar. Jag tror att man genom arbetsfördelning kan underlätta den svårigheten i en 
utökad syskongrupp och att de flesta av de pedagogiska aktiviteterna sker i tvärgrupper. Då 
får barnen både fördelarna med att umgås med bara jämnåriga och träffa barn i olika åldrar i 
den fria leken. (Hedlund m fl, 1981, s. 11) 
 
 
Efter att ha gjort dessa intervjuer bedömer jag att alla förskolor i kommunen är medvetna både 
om för och nackdelar med ålderindelning respektive åldersblandning. Är man medveten om 
vilka problem som kan uppstå med en viss gruppindelning är det också större möjlighet att 
problemen kan elimineras och få en så liten effekt som möjligt på barnen.  Alla pedagoger 
verkar vara kunniga när det gäller barns olika behov och jag tror att även om de yngsta barnen 
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stundvis tar mycket av pedagogernas tid så är de medvetna om detta och gör sitt allra bästa för 
att tillgodose även de äldre förskolebarnens behov. De större förskolorna verkar ha mer tid till 
planering då några av byförskolorna hade svårt att finna tillräckligt med tid till planering. Jag 
fann att ett par av byförskolorna hade kommit fram till bra lösningar för att femåringarna 
skulle få den tid de behöver till skolförberedande aktiviteter, genom att ta hjälp av 
förskoleklassen. Detta var en bra lösning då dessa förskolor hade väldigt få femåringar. På det 
stora hela verkar pedagogerna nöjda med den åldersindelning de har på sin förskola. 
Pedagogerna på de två större förskolorna verkade brinna för just sin åldersindelning. Båda 
ansåg att den åldersindelning som deras respektive förskola har är den allra bästa. Detta anser 
jag är positivt då man får bättre resultat från något man verkligen tror på. När pedagogerna är 
positivt inställda tror jag också att de får ut det bästa av situationen. Det får en positiv verkan 
på barnen vare sig de går i en åldersblandad eller åldersindelad barngrupp. Man bör ha i 
åtanke att jag intervjuade endast en förskollärare på varje förskola och att jag således fått 
enbart en synvinkel på verksamheten. Förskolläraren på förskola 2 nämnde i intervjun att det 
fanns pedagoger på andra avdelningar inom förskola 2 som skulle föredra ålderindelade 
grupper. För att få en bredare synvinkel på mitt ämnesområde hade jag velat göra fler 
intervjuer på alla förskolor. Arbetet har även väckt tankar om varför verksamheterna inne i 
samhället ser så olika ut. Trots att förskolorna tillhör olika rektorsområden blev jag förundrad 
över att de arbetar så olika. Förskolläraren på förskola 2 berättade att det var ett politiker 
beslut att ha utökade syskongrupper på den förskolan när den öppnades. På förskola 1 fick 
pedagogerna själva, tillsammans med rektorn, organisera barngrupperna. Om tiden hade räckt 
till skulle jag ha velat intervjua de båda rektorerna i kommunen samt även någon politiker för 
att få reda på vad olikheterna beror på.    
 
När det gäller femåringarnas skolförberedande aktiviteter tycker jag att alla förskolorna 
planerar bra aktiviteter. Alla femåringar får tid i ålderhomogena tvärgrupper där de gör 
lämpliga aktiviteter. Alla förskolor arbetar på något vis med matematik och alla jag 
intervjuade sa att matematiken kommer in naturligt i verksamheten. 
 
Efter de två intervjuer jag gjort i förskoleklasser fick jag ta del av två olika erfarenheter. 
Pedagogen från skola 1 hade upptäckt vissa skillnader på barnens kunskap. Några av barnen 
hade tidigare gått hos dagmamma och dessa barn hade inte kommit i kontakt med bokstäver 
och siffror i samma utsträckning som de som gått i åldersindelad grupp i förskolan. 
Pedagogen från skola 2 hade däremot inte upplevt att det var någon skillnad på barnens 
kunskap, trots att barnen i hennes klass kom från både åldersblandad och åldersindelad 
barngrupp. Jag inser att det är svårt att jämföra dessa resultat eftersom det är en betydlig 
skillnad på att gå hos dagmamma och att gå i en åldersblandad barngrupp i förskolan, men jag 
beslöt ändå att ta med dessa erfarenheter då det även finns vissa likheter. Dessa likheter skulle 
kunna vara att dagmamman har flera yngre barn och har svårt att finna tid till planerade 
aktiviteter med de äldre barnen. 
 
Tidigare forskning påvisar att det skulle bli färre konflikter, och att det skulle vara mindre 
konkurrens bland barnen i en barngrupp med större åldersspridning. (Sundell, 1995, s. 28) 
Detta bekräftar förskolläraren i förskola 2 då hon berättar att konflikthanteringen är lättare och 
att det underlättar för pedagogerna att se utvecklingen, när det gäller konflikthantering, hos 
barnen.  

6.2 Tillförlitlighet 
Syftet med denna studie var att undersöka femåringarnas situation när det gäller tid till 
skolförberedande aktiviteter i min kommun. Jag bedömer att jag har fått svar på mina 
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frågeställningar. Jag anser att reliabiliteten är hög då jag har använt mig av samma frågor till 
alla pedagoger, även om följdfrågorna har varierat något beroende på förskolans 
ålderssammansättning. För att öka validiteten skulle jag ha kunnat göra fler intervjuer med 
personal på samma förskola, för att få fler synpunkter på samma situation. Detta gäller särskilt 
de två större förskolorna som har väldigt olika verksamheter både när det gäller 
åldersindelningen och på femåringarnas aktiviteter. Om tiden hade räckt till skulle jag också 
ha velat göra observationer av femåringarnas aktiviteter och även den fria leken för att se hur 
barnen påverkar varandra över åldrarna. I min studie fann jag att fem av sex förskolor i 
kommunen är åldersblandade detta stämmer överens med skolverkets kartläggning av 
ålderssammansättningen i barngrupper från 2001, där de visar att en majoritet av 
förskolebarnen i Sverige i åldersblandad barngrupp.  
 

6.3 Teoretisk tolkning 
Vygotskijs hade en teori om att de yngre barnen utvecklar språket genom att de äldre barnen 
sätter ord på saker och ting, det så kallade mediated learning. Pedagogen på förskola 2 
bekräftade detta när hon berättade att de yngre barnen får ett bättre språk genom att leka med 
äldre barn. Förskola 2 arbetar medvetet med att inte rikta kunskapsnivån direkt mot de yngre 
barnen. På så sätt lär sig de yngre barnen mer och de äldre barnen slipper stå tillbaka. Det 
hjälper de yngre barnen att utvecklas vidare till nästa steg i utvecklingen, Detta 
överensstämmer med Vygotskijs teori om den närmaste utvecklingszonen. (Lindqvist, 1999, 
s. 11) 
 
Piagets åsikt om att det i vissa situationer underlättar för barnens inlärning om det vistas i en 
grupp med barn i samma ålder stämmer anser jag.(Hedlund m fl, 1981, s.11) Men eftersom 
barnen också lär så mycket av varandra just för att de befinner sig på olika utvecklingsnivåer 
anser jag att det är allra bäst om vi ger barnen chans att både umgås ålderhomogent och 
åldersblandat. 
 
Det skulle behövas mycket mera forskning om gruppsammansättningens betydelse för 
barnens utveckling. Den forskning som gjorts är relativt gammal. Åtskilligt har hänt inom 
förskoleverksamheten sedan 1980- talet. Förskolan har fått en egen läroplan, sexåringarna har 
flyttat över till skolverksamheten och antalet barn i varje barngrupp har ökat samtidigt som 
personalantalet har minskat. Familjestödsutredningens argument till utökade syskongrupper 
var baserade på helt andra förhållanden än vi har idag i förskolan. Därför finns ett stort behov 
av aktuell forskning inom området. 
 
Familjestödsutredningen betonade en jämnåldersspridning i utökade syskongrupperna och 
likaså svenska facklärarförbundet, där man helst ville ha fler äldre barn än yngre i de 
åldersblandade barngrupperna. I min kartläggning över åldersspridningen och antalet personal 
i kommunen fann jag att de flesta förskolor hade många yngre barn och få äldre.  

6.4 Förslag till vidare forskning och praktisk tillämpning 
 
Resultaten i denna studie kan vara till nytta för alla pedagoger vare sig de arbetar med en 
åldersblandad eller åldersindelad barngrupp. Det kan göra pedagoger medvetna om för och 
nackdelar med den ålderssammansättning de har. Om de är medvetna om detta kan de också 
få ut det bästa av den situation som råder. 
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Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vidare hur femåringarna klarar 
sig i förskoleklassen beroende på vilken typ av ålderssammansättning förskolan haft. Fler 
intervjuer med lärare i förskoleklassen skulle kunna göras och även observationer av barnen. I 
förskoleverksamheten skulle en jämförelse kunna göras av hur yngre barn utvecklas socialt 
och motoriskt när de umgås med äldre barn i jämförelse med jämnåriga. Det skulle också vara 
bra att få en jämförelse på hur personalens tid till planering eller i vissa fall brist på 
planeringstid påverkar kvalitén och kvantitet av pedagogiska aktiviteter.  
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8 bilagor 
 

Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till förskollärare 
 
1 hur många avdelningar har förskolan? 
 
2 Hur många barn har din avdelning? 
 
3 Vilka åldrar är barnen på avdelningen? Hur är åldersfördelningen? 
 
4 Vilken kompetens finns inom arbetslaget? T ex matte mot förskolan? 
 
5 Finns det önskemål om fortbildning? 
 
6 Hur ofta delar ni in barnen efter ålder? Hur ser gruppindelningen ut då? Vad har ni för 
aktiviteter?   
 
7 Har ni några planerade aktiviteter i helgrupp?  Vad gör ni då? 
 
 8 Hur ser du på femåringarnas aktiviteter? I vilken utsträckning får de skolförberedande 
aktiviteter? Vilka ämnen jobbar ni med? I vilken utsträckning jobbar ni med matte?  
 
 9 Vilka mål finns för barnen innan de börjar förskoleklassen?    
 
10 Anser du att det finns tillräckligt med tid till femåringarna? 
 
11 Har du arbetat på åldersblandad/åldersindelad förskola tidigare? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till lärare i förskoleklass 
 
1 Har du upptäckt några skillnader när det gäller barnens kunskap/erfarenheter av 
skolaktiviteter om de gått i utökad syskongrupp eller om de gått i en ålderindelad grupp? 
 
2 Har det behövts några åtgärder för att barnen ska komma ikapp?  
 
3 Har du arbetat på åldersblandad eller åldersindelad förskola tidigare? 
   Vad har du för erfarenheter av detta? 
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