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Förord 
Inledningsvis vill vi som författare av rapporten tacka Pernilla Lundevall för en mycket viktig och 
intressant fråga till AIMday 2019. Vi vill också tacka er förskollärare som deltagit i den undersök-
ning vars resultat presenteras i den här rapporten. Ni har bidragit med er tid och era erfarenheter av 
arbete med undervisning i förskolan och hur det kan ske på både lika och olika sätt i åldersblandade 
respektive åldershomogena barngrupper. Vi som författat rapporten hoppas att den kan stimulera till 
vidare samtal om undervisning i förskolan lokalt i Region Gävleborg men också i andra och fler 
regioner i Sverige. 

  

Gävle, oktober 2020  

Kerstin Bäckman och Lena O Magnusson 
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Inledning 
Det projekt som beskrivs i den här rapporten har sin bakgrund i en inkommen frågeställning till 
AIMday 2019. Den inkomna frågan gick vidare till forskarna Kerstin Bäckman och Lena O Mag-
nusson vid högskolan i Gävle. De är båda del av forskningsgruppen Early Childhood Education 
(ECE), ECE (Early Childhood Education), vid akademin för Utbildning och ekonomi, och arbetar 
bland annat inom förskollärarprogrammet. Aimday utgjorde under 2019 en mötesplats där forskare 
från högskolan, skolledare, förskollärare, fritidspedagoger och lärare i regionen kunde mötas kring 
uppslag för praktiknära forskning. Målet var att frågor som emanerar ur den praktiska verksamheten 
ska möta forskare på högskolan för att i ett nästa steg kunna utgöra underlag för praktiknära forsk-
ning. Inkomna forskningsprojekt till AIMday har haft en begränsad budget och har därför lett till 
mindre pilotstudier vilka i framtiden skulle kunna utvidgas. 

Förskolechef Pernilla Lundevall, Valbo förskoleområde inkom med en bred frågeställning som 
rörde problematik avseende åldersblandade grupper kontra åldershomogena grupper. Hon menade 
att de åldershomogena grupperna i förskolan inte alltid fungerar bra vare sig för barn eller personal 
eftersom grupperna inte kan bibehållas, något som annars utgör en av grundtankarna. Barnen får 
ofta bryta upp och bilda nya grupperingar och även pedagogerna bryter upp sitt arbete varje år i det 
systemet, vilket enligt hennes erfarenhet påverkar arbetsmiljön negativt.  Det kommer då enligt Lun-
devall att saknas långsiktighet i arbetet. De frågor som var formulerade rörde hur undervisning an-
passas utifrån den åldersgrupp man ansvarar för och om det är möjligt att jämföra barns utveckling 
och progression i relation till läroplanens mål i de olika ålderskonstellationerna.  

De initiala frågeställningarna har begränsade förutsättningar att besvaras genom forskning inom ra-
men för, som här, en mindre pilotstudie, samtidigt är frågeställningarna intressanta och viktiga. 
Dessutom har vi, Bäckman och Magnusson, inte funnit att den här typen av frågeställningar under-
sökts i någon större utsträckning inom ramen för svensk förskoleforskning vilket gjorde projektidén 
särskilt intressant att följa som forskare.  

De senaste årens utveckling när det gäller både kunskapskrav i relation till yngre barn och krav på 
ämneskunskaper hos förskollärare medför att det är av intresse att studera olika didaktiska övervä-
ganden och konsekvenser av att tala om undervisning i förskolan med utgångspunkt i läroplanen 
(Skolverket, 2018). Undervisning i förskolan i åldershomogena kontra åldersblandade grupper är 
därför ett aktuellt område för forskning och detta kan innebära att undersöka skillnader och likheter 
i förskollärares arbetssätt i respektive gruppering. Det kan komma att handla om förskollärares upp-
fattningar och upplevelser av att bedriva undervisning i dessa konstellationer.  

Frågeställningen tangerar också erfarenheter hos författarna och andra kollegor vid högskolan i 
Gävle som genomfört VFU1 besök i förskolor runt om i regionen. De lokala lärarutbildarna har ofta 
uttryckt för-och nackdelar med åldersblandade barngrupper och ibland en osäkerhet om de ska fort-
sätta arbeta åldersblandat eller övergå till åldershomogena grupper. Det har också blivit vanligare 
att arbeta ”åldershomogent” med grupperingar bestående av 1-2 åringar, 3-4 åringar och med 5-
åringar i en egen gruppering.2 

I rapporten används definitionerna åldershomogena och åldersblandade barngrupper. Begreppen är 
i sig en sammanblandning av två olika terminologier, det hade funnits en logik i att tala om ålders-
homogena och åldersheterogena, eller åldersblandade och åldersindelade, men vi har valt att an-
vända den terminologi som fanns i frågeställningarna och som används av nästan alla de intervju-
ade.3 

                                                        
1 VFU – Verksamhetsförlagd utbildning 
2 Ett skäl till att strukturera så att 5-åriga barn bildar en egen grupp handlar ofta om att förskollärare anser att 
barnen behöver förberedas på att börja i förskoleklass. 
3 Ytterligare en beskrivning som som dyker upp under intervjuerna är utvidgad syskongrupp. 

https://www.hig.se/Ext/Sv/Organisation/Akademier/Akademin-for-utbildning-och-ekonomi/Forskning-vid-akademin/Didaktik/Early-Childhood-Eduction.html
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Bakgrund 
Diskussioner har under senare år förts fram om barngruppens indelning i förskolan och det är barns 
ålder som i regel utgjort grunden för denna. Under en lång period har åldersblandade grupper domi-
nerat och dessa har överhuvudtaget varken nämnts särskilt ofta i litteratur eller forskning och har 
därför inte heller ifrågasatts. Åldersblandade grupper kan uttryckas vara nära förknippade med den 
moderna förskolan som växte fram på 1970-talet och har setts som självskrivna när det gäller för-
skolan. Frågan är varför vi under senare år vänt blicken mot andra typer av gruppindelning. Inled-
ningsvis kan det vara angeläget att göra en uppdatering om vad de olika indelningarna har haft som 
utgångspunkt och i samband med det ge en kort tillbakablick på gruppindelningens historiska rötter 
samt därefter bidra med en bild utifrån den forskning, nationell såväl som internationell, som har 
bedrivits på området de senaste tjugo åren. 

En historisk orientering 
Fram till 1960-talet diskuterades eller ifrågasattes inte den åldersindelade (eng. same-age group) 
gruppen speciellt (Edenhammar, 1982). Forskningen som stödde den indelningen hade uppstått ge-
nom Charlotte Buhlers och Arnold Gesells systematiska och detaljerade studier av barns mognad 
som ansågs visa att barn fungerade bäst med jämnåriga barn. Deras forskningsresultat översattes till 
svenska och kom att få stort genomslag i bland annat Sverige med hjälp av Carin Uhlin som studerat 
hos Buhlers. Yngre barn än 3-4 år ansågs heller inte gruppmogna och indelningen gällde således de 
äldre barnen. Nämnas bör att i Sverige hade barnkrubborna ofta ett åldersspann på flera år, åldrarna 
1-7 år var vanliga att ha. Barnkrubborna var en nödhjälp, en institution för fattiga föräldrars barn 
och kan närmast likna förvaring av barn medan föräldrarna arbetade (Edenhammar, 1982). Inga 
tankar på gruppindelning förekom utan barn togs emot av sociala/ekonomiska motiv. 

I slutet av 60-talet och med 1968 års Barnstugeutredning, BU (1972/1977), och dess genomgripande 
arbete kom diskussioner om vad barn kunde betyda för varandra att uppmärksammas. Frågan gällde 
3-7-åringarna och utredningen såg åldersblandade (eng. mixed age-groups) grupper som en viktig 
faktor för att råda bot på den ålderssegregerade miljö som många barn växte upp i som skilde barn 
både från de vuxnas arbete och från andra åldersgrupper. I BU:s slutarbete föreslogs en ny ålders-
sammansättning nämligen, en småbarnsgrupp, från 6 månader till 3 år samt syskongrupp, från 2½ -
7 år. Sexmånadersnivån var knuten till föräldraförsäkringen och sjuåringarna hörde till förskolan 
vid den tidpunkten vilket kom att förändras senare.  Det breda åldersspannet utmynnade successivt 
i att många förskolor i landet började dela in de äldre barnen i ”6-årsverksamhet”, ”tvärgrupper”, 
”skolträning” etc. för att de äldre barnen skulle få göra sådant som intresserade dem och få litet lugn 
och ro (Johansson & Åstedt, 1996). 

Utvidgad åldersgrupp (eng. multi-grade groups/classes) är den tredje formen av gruppsammansätt-
ning som också har prövats under flera år. Efter utvärderingen av den försöksverksamhet om ålders-
blandning som Socialstyrelsen, som då administrerade förskolan, genomförde vid några kommuner 
i landet i samband med Barnstugeutredningens förslag, såg man stora möjligheter med ännu vidare 
gruppsammansättning för att barn inte skulle behöva byta grupp ens vid skolstarten. Mjuka över-
gångar ansågs viktiga. Familjestödsutredningen drev projekt med ålderssammansättningen 7 måna-
der och 6, 7 eller 12 år och därmed alltså upp till och med fritidshemsverksamheten.  

På svartvita fotografier från tidigt 1900-tal är det vanligt att barn i olika åldrar syns tillsammans och 
att barn och vuxna syns tillsammans, dessa fotografier speglade ofta livet på landsbygden och det 
var mest stadsbarn som lekte åldershomogent och det var således mer ovanligt (Edenhammar, 1982). 
Åldersblandade grupper har varit och är ett vanligt fenomen både i Sverige och i andra länder och 
har varit så under en mycket lång tid. Detta har delvis handlat om förskola, men framför allt om 
skolan. Det är fortfarande vanligt med så kallade B-skolor, där barn från olika skolår samlas inom 
en grupp och undervisas gemensamt. Det har främst haft ekonomiska orsaker och har varit vanligast 
i landsorten där det finns få barn i varje åldersgrupp.  
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Tidigare forskning 
Från början var det tänkt att avgränsningen i denna text främst skulle vara forskning i de nordiska 
länderna och med visst inslag från europeisk forskning under en 20-årsperiod. Via sökning visade 
det sig dock att de studier som framkommit ur sökningen kommer från tiden före millennieskiftet 
och under de senaste åren har det varit sparsamt med forskning i ämnet.4  Först nu kan det ändå anas 
en förändring men den kommer inte från forskarsamhället utan kanske snarare från verksamhetsfö-
reträdare inom förskolan, vilket frågeställningen som berörs i den här rapporten bekräftar. 

Undervisningen i de olika ålderskonstellationerna 
Åldersblandade grupper (mixed-age) kallas internationellt de grupper där den pedagogiska verksam-
heten bygger på en läroplan och inte på flera läroplaner som en mer utvidgad åldersgrupp (multi-
grade) gör (Smit & Engeli, 2015). Sådan gruppkonstellation finns också, som nämnts tidigare i bland 
annat B-skolundervisning, dessa brukar uppstå utanför tätorter där det finns för få barn för att inrätta 
åldersindelade klasser. I åldersblandade grupper behöver läraren i större utsträckning planera för att 
skapa en stimulerande och genomtänkt miljö för lärande. Ett sådant exempel rapporterar Rouse 
(2014) om i en fallstudie där forskare undersökte en stadsmiljö där utomhusmiljön särskilt utformats 
för åldersblandade barngrupper. Resultaten tyder på att även om lärarna ser många fördelar med 
undervisning i åldersblandade grupper finns det fortfarande en preferens att separera de mycket unga 
barnen som beror på oro för deras säkerhet. Studien fann också att planering för inlärning, särskilt 
när det gäller socialt lärande med de äldre barnen, kunde bli problematisk (Rouse, 2014).  

I åldersblandade grupper måste lärare tänka bredare och bestämma hur barn ska delta i undervisning, 
antingen i mindre åldershomogena eller större åldersheterogena grupperingar, med kamrater eller 
ensamma. Läraren i en sådan grupp är mindre av undervisare och mer av den som stödjer och väg-
leder barns egna ansträngningar för att lära sig. Undervisningen blir därför mer individuell. Lekt-
ionsplanering behöver särskilt göras i den grupp där flera läroplaner är i bruk och där läraren delar 
sin tid mellan de olika åldersgrupperna. Både utvidgad och åldershomogen undervisning liknar 
varandra eftersom barns åldersindelning har betydelse (Smit & Engeli, 2015). I svensk förskola finns 
en läroplan, och i skolan en annan, och barn i förskoleålder får i princip aldrig undervisning tillsam-
mans med skolelever som går i grundskolan.   

Lärandet i åldersblandade visavi åldershomogena grupper  
Som tidigare framhållits har åldersblandade grupper både inom förskola och skola funnits under en 
relativt lång period både i Sverige och andra länder. Forskning inom det här området handlar ofta 
om hur barn lär sig i sådana grupper. Sociala och ekonomiska faktorer har tidigare varit utgångs-
punkt för den åldersblandade gruppen, fram till dess att nya idéer senare tog fart (Lindström & Lin-
dahl, 2011) och gjorde åldersblandningen till en pedagogisk fråga. Studier som genomförts och som 
undersöker effekter på elevers kunskaper i åldersblandade grupper, har varit av varierande kvalitet. 
De studier som finns visar små effekter på vad barn lär sig i åldersblandade gruppkonstellationer. 
Lindströms och Lindahls (2011) syfte var därför att beräkna effekter på ett mer systematiskt sätt i 
åldersblandade klasser. De valde att undersöka elevers kognitiva färdigheter. Fokus var att uppskatta 
effekterna både på kort och lång sikt. Resultaten av detta visade negativa effekter av att delta i ål-
dersblandad klass år 4-6. Den negativa effekten kvarstod även i årskurs 9 fast då i mindre grad.  

Förskoleforskning har studerat om lärandet förbättras av att barnen är i åldershomogena kontra ål-
dersblandade grupper (Ansari, Purtell & Gershoff, 2015; Purtell & Ansari, 2018). Genom att an-
vända data från ett tidigare projekt studerade forskarna kamraters påverkan, för att undersöka sam-
bandet mellan ålderssammansättning och barns färdigheter gällande språk, matematik, beteendepro-
blem samt social förmåga. Resultatet visade att 4-åringarna uppvisade färre vinster i skolfärdigheter 
under förskoleåret när de vistades i samma grupp med fler treåringar. Storleken på effekten motsva-
rade 4 till 5 månader i skolfärdigheter för dem medan kamratpåverkan inte hade några konsekvenser 
på treåringarnas skolfärdigheter. Resultaten är statistiskt säkerställda. Så slutsatsen forskarna drar 

                                                        
4 Om man exempelvis lägger in sökorden, “mixed-age group”, “same-age group”, preschool or kindergarten 
or early childhood education, learning i databasen ERIC via Högskolan i Gävles bibliotek och begränsar sök-
ningen till att gälla mellan 2000 - 2020, får man inga träffar på artiklar inom området. Tilläggas bör dock att 
det går att söka på andra sätt med andra sökord så detta är bara ett exempel. 



4 

av studien är att åldersblandade grupper har negativa implikationer på de 4-åriga barnens prestat-
ioner i jämförelse med 4-åringar som har färre treåringar i sin grupp. Studien fyller ett glapp i den 
existerande litteraturen, menar Ansari, et al. (2015) eftersom tidigare forskning gett motstridiga och 
inte övertygande belägg för sambanden mellan åldersblandade grupper och barns skolfärdigheter. Å 
andra sidan finns det forskning som belyser fördelar med åldersblandade grupper avseende sociala 
och empatiska färdigheter men även vinster när barn blir motiverade av att lära sig av äldre barn 
(Katz, Evangelou & Allison Hartman,1990) och att de utmanas av mer kunniga barn något som 
Vygotskij (1978) benämnde som att barn befinner sig i den proximala utvecklingszonen. Internat-
ionellt är det vanligt med åldersindelade grupper där de yngsta barnen bildar egna grupper. Ålders-
indelningen handlar ofta om säkerhetstänkande men även om utvecklingsperspektivet. Studier av 
Edwards, Blaise och Hammer (2009) visar att lärare i förskolemiljöer ofta relaterar åldersindelning 
till barns utveckling medan forskarna menar att åldersblandade grupper har potential att förverkliga 
andra sätt att förstå inlärning och utveckling som både begrepp och praxis inom klassrummet där 
ålder inte är avgörande för barns lärande möjligheter.  

I en studie av amerikanska och danska forskare (Bleses, et al., 2017) undersöktes om åldersblandade 
grupper stödjer barns språkutveckling. Även här var utgångspunkten att det fanns så lite forskning 
inom området. Teoretiska och empiriska studier har visat att ett barns utveckling kan påverkas av 
kamraternas olika åldrar. Undersökningen jämförde variationer i ålder med barns utveckling av ord-
förrådet i åldrarna från två år och nio månader upp till sex år och elva månader. 3340 barn deltog i 
studien. Resultaten från denna studie visar att åldersblandade grupper kan knytas positivt till en-
skilda barns utveckling. Resultaten gäller särskilt ordförrådet och det visar att en åldersblandad 
grupp gav bäst resultat för barnen i jämförelse med en åldershomogen grupp, men bara när åldrarna 
inte skilde sig mindre än 14 månader och heller inte översteg mer än 26 månader. Detta resultat 
visade sig i alla ålderssammansättningar och visar alltså att både äldre och yngre barn har fördelar 
av att delta i en grupp med ett åldersspann som sträcker sig mellan 14 och 26 månader. Forskarna 
fann inga belägg för att de äldre barnen blev negativt påverkade eftersom åldersblandningen också 
kan ge dem fördelar i form av att få en mentorsroll vilket gör att de kan engagera sig i yngre barns 
kunskapande aktiviteter. De yngsta barnen bidrar till samspel med de äldre barnen och de får däri-
genom berikad samvaro där de kan observera de äldres mer komplexa lek och samtal vilket stimu-
lerar de yngre barnens utveckling. Slutsatsen blir således att åldersblandning som koncept visst kan 
vara bra bara åldersspannet inte blir för stort. Det positiva resultatet i den här studien visar med vissa 
begränsningar att barn utvecklar sitt ordförråd bäst i en åldersblandad grupp där de exponeras för 
barn i olika åldrar (Bleses, et al., 2017). 

Louge (2006) beskriver hur ett förändringsarbete genom aktionsforskning från åldershomogena 
grupper till ett arbete i mer åldersblandade grupper, minskade konkurrensen bland barn i förskolan. 
Projektet inbegrep en förskola och 31 barn. Utgångspunkten var att man hade sett att barnen kon-
kurrerade utifrån att de var i samma ålder. De hade tidigt lärt sig att ålder spelar roll och att åldrar 
kunde ge olika typer av status. Louge skriver “Age in children is associated with increased physical 
size, privilege, and status (2006, s. 70). En annan utgångspunkt för förändringsarbetet var att de 
yngsta barnen ibland skadade varandra exempelvis genom att bitas, även om detta inte har specifikt 
med lärande att göra kan det vara intressant att lyfta fram här i tidigare forskning eftersom möjlig-
heterna till undervisning och lärande kan minska om vuxna måste övervaka barnen så att de inte gör 
illa varandra. 
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Syfte och frågeställning 
Syftet i pilotstudien är att undersöka hur och på vilka sätt undervisning, med utgångspunkt i försko-
lans läroplan, utformas och gagnas av att barn i förskolan delas in i åldershomogena eller ålders-
blandade grupper. 

Frågeställning 
Hur och på vilka sätt uppfattar förskollärare att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) imple-
menteras i åldershomogena grupper kontra åldersblandade grupper? 
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Metod  
Dataproduktionen i den här undersökningen består av fokusgruppsamtal med 21 förskollärare som 
arbetar i fyra förskolor, två av förskolorna med åldershomogena barngrupper och två med ålders-
blandade barngrupper. Fyra eller fem förskollärare har ingått i varje fokusgruppssamtal och de båda 
forskarna har tillsammans deltagit i fyra av sex samtal. På en av förskolorna var gruppen förskollä-
rare uppdelad i två grupper med en forskare i varje.  

Fokusgruppssamtalen varade mellan 50 och 60 minuter och utgick från ett på förhand formulerat 
antal frågor (se bilaga) och forskarna styrde tiden för intervjun genom att redan från början ha be-
gränsat den till cirka en timme.  Alla fokusgruppssamtal har spelats in med digital inspelningsut-
rustning och de har sedan transkriberats i detalj (Cohen, Manion, Morrison, 2011). Alla de intervju-
ade har samtyckt till att delta i undersökningen utifrån dess beskrivna syfte och intresse.  

O. Nyumba, et.al (2017) framhåller att fokusgruppsintervjuer som metod bör innehålla fyra steg, 1) 
design av studien, 2) insamling och produktion av data, 3) analyser, och sist 4) en rapportering av 
resultaten. Dessa steg skiljer alltså inte fokusgruppsamtal som metod från andra forskningsmetoder 
och valdes i den här undersökningen för att de intervjuade skulle kunna stimulera varandras tänkande 
genom att höra vad kollegorna hade att säga, och därmed hur andra svarade på de olika frågorna. 
Ytterligare en orsak till att använda fokusgrupper tog sin utgångspunkt i att det inte var förskollä-
rarnas personliga åsikter eller uppfattningar som var i fokus utan snarare förskolans organisatoriska 
och praktiska bakomliggande idéer och tankar.  

I analysen av data har vi inspirerats av Braun och Clarke (2006) samt Braun, Clarke, Hayfield och 
Terry (2019) och genomfört en tematisk analys med utgångspunkt i det transkriberade intervjuerna. 
I en sådan analys söker man efter teman i ett större dataunderlag. Analyserna har utmynnat i formu-
lerandet av fyra centrala teman som utgår från förskollärarnas beskrivningar av hur läroplanen för 
förskolan (Skolverket, 2018) implementeras i åldershomogena grupper kontra åldersblandade grup-
per.  

De teman som framkommit är:  
 

• Undervisningens innehåll och förutsättningar 
• Barns intressen och inflytande 
• Läraruppdraget 
• Materiella och praktiska förutsättningar och begränsningar 

Dessa fyra teman utgör under nästa rubrik strukturen för hur resultat presenteras och har delats upp 
mellan åldershomogena och åldersblandade grupper. Denna uppdelning följs av en sammanfattning 
innan nästa tema presenteras. 
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Resultat 
Undervisning beskrivs av alla informanter som både spontan och planerad i den dagliga utbild-
ningen. Den undervisning som bedrivs med utgångspunkt i läroplanen sker på både liknande och 
olika sätt i de olika åldersgrupperingarna. Både den spontana och den planerade undervisningen 
ingår i alla teman, men berörs mer eller mindre explicit beroende på hur de beskrivits under fokus-
gruppssamtalen. 

Tema I: Undervisningens innehåll och förutsättningar 
Förskolans utbildning och undervisning ska leda till att barn utvecklar sitt kunnande inom många 
olika områden och mål för undervisningen anges i läroplanen. Hur undervisning ska utformas är 
dock upp till de olika arbetslagen på förskolorna att besluta om. Planering och genomförande av 
undervisning påverkas förstås av det innehåll som är föremål för undervisningen, dvs.  vad under-
visningen ska handla om och de förutsättningar som ges. Till förutsättningar hör bland annat barn-
gruppers sammansättning avseende ålder.   

Åldershomogena barngrupper 
Resultatet visar att undervisning i åldershomogena grupper kan vara både planerad och spontan och 
lärarna arbetar mot mål som finns i läroplanen men de har även prioriterade mål i kommunen som 
ledningen beslutat om. Den spontana undervisningen kan beskrivas som inbäddad [embedded] i 
vardagens olika aktiviteter. Lärarna beskriver att läroplanens mål finns med hela tiden och att de ska 
sitta i ryggraden. Följande utsaga visar vikten av att ha kunskap om läroplansmålen och att prata 
ihop sig för att sträva åt samma håll. 

 
Jag kan ju tycka att den inbäddade [undervisningen] den kräver ju faktiskt att man kan sin läro-
plan. Man måste veta. Annars skulle man ju, annars kan man inte använda - då är det ingen 
undervisning...det är en förutsättning att om man arbetar med inbäddad undervisning att man vet 
att man kan den [läroplanen] och vet vad den innehåller, sen måste man ju alltid resonera till-
sammans och vad, innebär det för dig och vad innebär den för… och prata ihop sig. Så man 
behöver ju ha en idé om vart man vill och så...naturligtvis.  

Den inbäddade undervisningen kan inte planeras, “den kommer”, men målet med planerad under-
visning är att den ska ske spontant, att den ska uppfattas som spontan och inbäddad. 

Lärarna väljer ett mål i läroplanen som de arbetar särskilt mot på enheten, de har samma mål men 
hur de arbetar med det ser olika ut beroende på åldersgrupp och den personal som arbetar på avdel-
ningen. Följande utsaga är ett exempel på personalens påverkan på arbetsstrukturen 

 
...har att göra med vilka pedagoger det är som jobba...drivande pedagoger som har liksom...vill 
ha det väldigt strukturerat och vill ha olika teman för olika...att det måste ju ändå ha ganska 
mycket med oss att göra tänker jag, om vi är sådana personer, jag vet ju med mig själv att jag är 
en person som tycker om att ha det strukturerat. Jag tycker om att ha en typisk struktur för veckan, 
för min barngrupp. Att jag vet att på onsdagar går vi till skogen, på torsdagar har vi grupper, 
tisdagarna har vi ateljén på förmiddagen… 

Undervisningsinnehållet väljs med utgångspunkt i handlingsplanen där de prioriterade målen finns 
och lärarna beskriver att de bryter ner de prioriterade målen så att de passar den åldersgrupp de 
arbetar i. Den planerade undervisningen hamnar ”säkert ofta under de [prioriterade] målen” och 
de formulerar mätbara mål som de ska arbeta med. De följer upp de planerade målen på en plane-
ringsdag. 

De prioriterade målen kan handla om normer och värden, NT (natur och teknik) och IKT (inform-
ations- och kommunikationsteknik) och därför utformas ofta planerad undervisning inom dessa om-
råden. Lärarna beskriver att de arbetar tematiskt och kan bestämma teman till exempel utifrån ett 
visst material. Teman framträder som uppdelade i exempelvis naturvetenskap, matematik och tek-
nik. 
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Vi jobbar till exempel med blubots och digitala mikroskop” och ”Vi vuxna kan ju bestämma teman 
utifrån att vi har ett visst material till exempel Tigge testar från UR. Till exempel så jobbar vi med 
luft och gjort ett ballongrace.  

En vinst i arbetet med åldershomogena grupper som nämns är att en person kan ansvara för ett 
ämnesområde och planera för det i flera grupper med samma ålder, men samtidigt kan det bli ett 
dilemma att ha ansvar för ett ämnesområde och många barn. 

 
Det är [har ansvar för ett ämnesområde] NT. För 34 barn. (skratt) Vi ansåg att vi var resurssnåla 
om vi såg till att en hade samma, liknande för alla. Så kunde jag planera en undervisningsstrategi 
och ett undervisningsmål för fyra grupper istället. Så jag tror att vi har hittat ett bra sätt att 
samarbeta kring våra olikheter och att vi ser att barngruppen får ut mycket av det. För det är 
inget som är bättre eller sämre än det andra. 

Ådersblandade barngrupper 
Resultatet visar att även lärarna i de åldersblandade grupperna framhåller att undervisning sker under 
dagliga aktiviteter och samtal ”Undervisning sker hela tiden och läroplanen har ju uppnåendemål, 
alltså kan vi förhålla oss till dem på det sättet”.  Det genomförs även planerad undervisning som 
oftast sker på förmiddagen och där barnen framhålls som resurs ”barnen hjälper varandra till lä-
rande”. Förskollärarna beskriver det som en arbetsmetod att låta barn hjälpa varandra. 

Lärarna i de åldersblandade grupperna arbetar också i teman och utgår från en handlingsplan där 
läroplanens mål, de styrande målen i kommunen och det valda målområdet finns beskrivna. De me-
nar att en utgångspunkt i planering av undervisning är det barn visar intresse för och de framhåller 
även barns inflytande som en viktig grund för tema- och projektinriktad undervisning. Målområden 
kan till exempel handla om grön flagg och hållbar utveckling sedan väljs teman inom det området 
utifrån det barn visar intresse för och därefter väver förskollärarna in mål från läroplanen. De fram-
håller barns perspektiv som styrande och en förutsättning för undervisning. 

Det framhålls som arbetsamt för lärare att arbeta tematiskt “Att jobba med tema i åldersblandade 
grupper kräver mycket av läraren” men när de utgår från det barn visar intresse för behöver de inte 
planera allt i förväg ”Då slipper vi ha allt planerat”. Någon beskriver arbetet med orden: 

 
Vi lägger ju väldigt många raster [filter] på undervisningen, det är ju styrande mål på kommunal 
nivå och prioriterade områden. Vi kollar av alla mål i läroplanen en gång om året och ser att vi 
har uppnått alla.  Det är vi som har ansvar att locka barnen att bli intresserade, de är inte tvungna 
att göra saker, inte heller undervisning. Man kan säga att läroplanen kommer in i det vi gör, den 
styr så att säga inte från början, utan beaktas av oss. 

Lärarna i de åldersblandade grupperna menar att just åldersblandningen underlättar för barnen att 
lära sig på sin nivå. De uppmuntras att ta hjälp av varandra och utvecklar sig själva med varandra. 
Det blir individanpassat trots den stora spridningen i ålder, ”Barnen lär ju genom att lyssna på 
andra, de stimuleras av olika typer av frågor”. 

Sammanfattning av undervisningens innehåll och förutsättningar 
Samtliga lärare framhåller att den spontana undervisningen sker hela tiden och är inbäddad i var-
dagsaktiviteter. De arbetar tematiskt och har planerade aktiviteter men en skillnad är att de som 
arbetar i de åldersblandade grupperna framhåller barns intressen som styrande i val av tema och 
projekt. De utgår från handlingsplaner som upprättats med stöd i läroplanens mål och i prioriterade 
mål. Läroplansmålen är styrande och verkar finns med från början i planeringen i de åldershomogena 
grupperna medan den beaktas mer under tiden bland lärarna i de åldersblandade grupperna. Perso-
nalens intressen verkar vara en förutsättning för hur undervisningens innehåll utformas i de ålders-
homogena grupperna. 

Tema II: Barns intresse och inflytande 
Läroplanens (Skolverket, 2018) skrivningar visar att barn ska ha möjlighet till delaktighet och infly-
tande och att de intressen som barn ger uttryck för ska vara en grund för utformning av undervisning. 
Det är också något som lärarna i både de åldershomogena och åldersblandade grupperna visar att de 
förhåller sig till. 
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Åldershomogena barngrupper 
Förskollärarna anser att det är lättare att fånga barns intresse när de är åldersindelade men även i 
grupperingar med färre barn ”Vi delar upp våra femåringar så att vi lättare ska se vad som intres-
serar dem. Man kan anpassa nivån på undervisningen i åldershomogena grupper, då är det lättare 
att se barns intressen”. Denna utsaga visar betydelsen av att uppfatta det barn visar intresse för när 
lärarna ska interagera med barn i inbäddad och planerad undervisning. Lärarna framhåller vikten av 
att ge barn utrymme för egna aktiviteter som exempelvis lek. 

 
Vi måste ge barnen utrymme för att göra det de vill, vi kan ju inte styra allting och all tid. Vi måste 
ju se till att barn får leda och leka klart. Vi vuxna kan inte äga all tid. 

Lärarna i åldershomogena grupper anser att de ska ”…ge tid till barnen” och ”Barnen lär sig av 
varandra, jag kan låta dem leka vidare”. Lärarna försöker hjälpa barnen att mötas ute på gården där 
de träffar andra barn i olika åldrar. Barn verkar ha inflytande över leken men lärarna behöver finns 
till hands för att ge stöd till möten mellan barn och för att stödja lärandeprocesser. 

 
Barnen får ut mer i sin lek och kan lära sig av en del, ja de, om de är jämna i ålder, de lär sig 
saker samtidigt…de är på samma nivå och då lär de sig i det ...behöver ju stöttning också i det 
lärandet men man ligger på samma nivå. 

Resultatet visar att lärarna anser att leken är viktig men att tid för lek har minskat i och med planerad 
undervisning. De tycker även att leken framhålls på ett positivt sätt i den nya läroplanen för försko-
lan. 

Åldersblandade barngrupper 
Lärarna följer barns intressen i den spontana undervisningen och utifrån detta förbereder de sedan 
den planerade undervisningen. ”Det kan ju vara så att ett litet tema kommer från att barnen är 
intresserade av sopgubbarna och då följer vi barns initiativ”. På det sättet får barnen inflytande 
över både spontan och planerad undervisning. 

Barns intressen visar sig i förskollärarnas dokumentationer och projekten styr hur lärarna lägger upp 
både den spontana och planerade undervisningen. På en förskola har man ett projekt som löper över 
ett helt år och arbetar med olika delar av läroplanen integrerat i det större projektet. Det kan handla 
om programmering eller ett intresse för rymden. 

 
Vi filmar oss och barnen och ibland när vi tittar på våra filmer upptäcker vi sådant vi inte sett, 
att barnen gör saker eller säger saker som vi inte upptäckte i stunden, då får vi syn på barnens 
intressen på nya sätt.  

Ibland används filmerna som pedagogisk dokumentation, barnen får då titta tillbaka på vad de gjorde 
eller tänker kring något särskilt.  

Lärarna beskriver att barn får lära sig i sin egen takt de tvingas inte in i något utan de ”utgår från 
vad barnen vill vara med om och prova, ingen måste”. Genom att de har åldersblandade grupper så 
lär barnen av varandra och deras olika intressen kommer att bli synliga genom att de kan vara in-
tresserade av olika saker, kanske något som någon äldre eller yngre är intresserade av. De äldre 
barnen kan hjälpa de yngre, barnen blir stöd för varandra med utgångspunkt i deras relationer, vem 
de leker med eller bryr sig särskilt mycket om. Leken blir öppen i en åldersblandad grupp enligt 
lärarna och genom att de yngre kan leka med de äldre. 

 
Genom att vi har olika åldrar i samma grupp så behöver barnens intressen inte begränsas till vad 
som kanske förväntas av en ettåring eller femåring, de blir öppnare möjligheter för barnen. 

Sammanfattning av barns intressen och inflytande 
Resultatet visar att samtliga förskollärare framhåller barns intresse som en viktig utgångspunkt i 
undervisning. I de åldershomogena grupperna menar man att det är lättare att anpassa nivån i under-
visning om de har kunskap om barns intresse. Lärarna i de åldersblandade grupperna beskriver att 
de utgår från barns intresse och utformar undervisning därefter vilket betyder att barnen ges ett reellt 
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inflytande. I de åldershomogena grupperna beskrivs lek som ett viktigt område där barn får infly-
tande och att barns intressen bli synliga. Lek beskrivs i de åldershomogena grupperna som en plats 
att odla sina intressen och även lära sig av varandra vilket underlättas om de är i samma ålder. Lä-
rarna i de åldersblandade grupperna däremot anser att barns olika åldrar ger fler och olika lekar och 
fler möjligheter att leka utifrån eget intresse när barnen är i olika åldrar. 

Tema III: Läraruppdraget 
Inom ramen för läraruppdraget framkommer både likheter och olikheter liksom under de andra te-
mana. Kanske är den stora skillnaden hur undervisningen leds av lärare och hur den då tar plats i 
beskrivningar av lärarrollen.  

Åldershomogena barngrupper 
Lärarna i åldershomogena grupper leder den planerade undervisningen utifrån rådande styrdoku-
ment och genomförandet av undervisningen är ofta beroende av att alla är på plats. Organisationen 
är alltså viktig för ett fungerande arbete och man ser det som att “det är lättare att planera för en 
homogen grupp”. Lärarna kan rikta undervisningen mot de olika åldersgrupperna och inför skolstart 
är grupperna redan uppdelade, men det kan vara svårt med till exempel en grupp tre – fyraåringar, 
de kan vara väldigt olika i ålder trots att de åldersmässigt kan verka nära. Lärarna försöker anpassa 
sina strategier utifrån vilka åldrar de arbetar med, men där kan ju rymmas både äldre och yngre 
erfarenheter och kompetenser hos barnen. De yngre barnen måste ha stöd hela tiden. 
  

Jag kan inte sitta vid sidan av och titta på barnen när de leker för de har inte fått de ... liksom 
redskapen än för att kunna… leka och där måste jag ge dem de redskapen liksom. 

Samma lärare som uttalar sig här menar också att det är bra med planerad struktur så att barnen blir 
mer ledda av vuxna i förskolan. Någon annan menar att planeringen inte får stå i vägen, man måste 
också kunna följa barnen. Det framkommer att det ”nästan är två olika sätt att jobba” när de arbetar 
med olika åldersgrupper. 

Det är möjligt att lägga upp undervisningen så att de göra samma sak med alla fyraåringar, då behövs 
bara en planering även om de delas upp i mindre grupper samtidigt säger någon annan av de delta-
gande att hen ”är väldigt mycket medforskare” och lite senare 

 
mycket ... inkännande, lyssnar in och ställer mycket frågor och så här, jaha varför tror du det 
eller så. Jag talar inte om vad som, att såhär ska du säga i den här ... experimentet eller ... nej det 
få de upptäcka själva 

Läraren leder lärandet men barnen lär också av varandra, och de lär sig hela tiden. “Vi sätter ord på 
vad barn lär sig” och “Vi undervisar egentligen hela tiden.” är beskrivningar som framkommer i 
intervjuerna. De arbetar både ålders och individanpassat och anser att de ser att ett lärande skett när 
barnen tillämpar sådant som de lärt sig, alltså sådant som lärarna kan identifiera att de har lärt ut, ett 
exempel är att lärare gått in i konflikter och hjälper barnen lösa dem och sedan utgör detta en rå-
modell för hur barn kan göra. I undervisningen ställer de öppna frågor, till exempel ”Hur tänker du? 
Hur blir det om du gör så här?” Undervisningen sker inbäddad i det vardagliga. Lärarens uppdrag 
är också att väcka lust att lära och nyfikenhet samt att vara medupptäckare. I läraruppdraget ingår 
förutom undervisning att bygga grupper, att socialisera in barnen i förskolan, det kan både gälla 
större grupper som ska blandas och vanliga övergångar mellan åldersgrupper eller inskolningar. ”Vi 
ger barnen det de behöver.” 

En lärare ger uttryck för att hen samarbetar med andra anställda och att de då bidrar med varandras 
olikheter. Olikheterna gagnar barnen. Någon arbetar mycket strukturerat någon annan mindre struk-
turerat. Lärare har ansvar för kommunikation med föräldrar, det har använts dokumentation som 
inriktar sig på olika målområden beroende på vad som är i fokus i verksamheten. Kommunikation 
med vårdnadshavare sker bland annat genom att man använder bildskärmar. Det systematiska kva-
litetsarbetet sker genom att man en gång i månaden diskuterar och följer upp handlingsplanen. 

Åldersblandade barngrupper 
I den åldersblandade verksamheten läggs undervisningen upp utifrån att barnen har och bidrar med 
olika kunskaper. Undervisningen sker ibland i uppdelade grupper, ibland i tvärgrupper och ibland i 
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hela barngruppen, här kommer barnen att hjälpa varandra och både undervisning och omsorgen sker 
på en individnivå. Läraren behöver inte räcka till för samma behov hos de olika barnen. Barnen kan 
på ett annat sätt hjälpa varandra eftersom de kan olika saker. Det kräver en särskild typ av uppmärk-
samhet på vad barnen kan när barnen har olika åldrar, här måste man uppmärksamma att alla barn 
har lärt sig det de ändå behöver kunna när de kommer till förskoleklass. Här sker alltså mycket 
spontan undervisning som utgår från barnen eller från det tema och projekt som man har som över-
gripande på förskolan. 

 
Undervisning har varit lite fult att säga i förskolan, men nu har vi sett att lärande är undervisning. 
[...]...att det varit lärande stunder [...] då var det väldigt svårt att ta till sig men egentligen så är 
ju den här lärande stunden just det som det handlar om det är bara ett annat ord. 

Lärarens uppdrag blir att lägga väldigt många raster [filter/lager] på undervisningen, det är ju sty-
rande mål på kommunal nivå och prioriterade områden, samt i vissa fall ett övergripande tema som 
styr verksamheten. Läroplanen blir ett dokument som de stämmer av det man gjort mot och i all 
undervisning är det lärarens uppdrag att locka barnen att bli intresserade, barnen är inte tvungna att 
göra saker.  

 
Man kan säga att läroplanen kommer in i det vi gör, den styr så att säga inte från början, utan 
beaktas av oss. 

En av lärarna menar att en fördel med det åldersblandade är ju att alla inte behöver göra samma sak, 
barnen behöver inte jämföra sig och sin kunskap med alla andra, här finns alltid någon som kan mer 
och någon som kan mindre. I de åldersblandade grupperna kan barnen lära av varandra och på den 
nivå där de är. Den vardagliga verksamheten blir individanpassad trots den stora spridningen i ålder. 
”Vi låter barnen hjälpa varandra – det blir en arbetsmetod.” Barnen lär ju genom att lyssna på 
andra, de stimuleras av olika typer av frågor. Åldern blir alltså inte styrande när det kommer till 
frågor om lärande och vilka ämnen eller vilken typ av kunskap och undervisning man kan få tillgång 
till. 

Kommunikation med vårdnadshavare sker med stöd i att både barn och lärare fotograferar och att 
bilderna sedan delas med vårdnadshavarna. Bilderna visas i hallen och sparas i en gemensam doku-
mentationspärm som vårdnadshavare kan titta i när de vill eller har tid. Varje dag kommunicerar 
personalen med den som hämtar barnen och beskriver något om vad som hänt under dagen. Det 
systematiska kvalitetsarbetet handlar bland annat om att de filmar varandra som personal när de är 
med barnen för att sedan titta tillsammans och diskutera det man ser, både i det man själv gör och 
det barnen gör. 

Sammanfattning av läraruppdraget 
Det verkar utifrån det lilla underlag som vi har i den här undersökningen som om lärarrollen ter sig 
både lika och olika i arbete med åldershomogena och åldersblandade grupper. Det finns ett individ-
fokus på barnen i de olika konstellationerna här skiljer sig inte barnsynen, samtidigt talar förskollä-
rare mer om planerad undervisning i de åldershomogena grupperna. Undervisning framträder delvis 
som mer organiserad och styrd i de åldershomogena grupperna och i de åldersblandade grupperna 
följer undervisningen i större utsträckning barnen. Här lär barnen mer med utgångspunkt i de andra 
barnen än i de åldershomogena där läraren i större utsträckning lär barnen. Det verkade som om det 
i första hand är talet om lärande som ser olika ut, lärarna har så att säga olika utgångspunkter i 
beskrivningen av lärarrollen.  

De prioriterade målen styr i bägge ålderskonstellationerna, men man talar mer om fokus på ämnen 
i de åldershomogena än i de åldersblandade grupperna. De olika ålderskonstellationerna ställer krav 
på olika typer av lärare, en mer ensidigt inriktad på en ålder och en som behöver ha en vidare syn 
på barnen. Vad gäller dokumentation och information till vårdnadshavare samt i det systematiska 
kvalitetsarbetet tycks man arbeta mycket lika även om olika metoder beskrivs. Lärarrollen i ålders-
blandade grupper kräver en stor flexibilitet och lärarrollen i åldershomogena grupper tycks uppfattas 
som baserad på mer planering. 
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Tema IV: Materiella och praktiska förutsättningar och begränsningar 
Under det här temat framkommer ålder som förutsättning i relation till hur platsen konstrueras men 
också vilka begränsningar ålder kan göra för en plats och dess utformning. Förskolans inre miljö 
organiseras i de åldersblandade grupperna utifrån de olika individerna och miljön är mer fast i de 
förskolemiljöer där man arbetar med åldershomogena grupper. I de åldershomogena grupperna för-
väntar man sig att miljön redan är anpassad till de åldrar som ska vara där. I de åldersblandade 
grupperna har miljön mer formen av stationer som man introduceras till som individuellt barn utifrån 
när man kan förväntas hantera just den miljön. Alltså inte utifrån ålder. 

Åldershomogena barngrupper 
Några av de intervjuade lärarna lyfter fram att barn i de åldershomogena grupperna ser fram emot 
att byta avdelning och att flytta samman med dem som är äldre eller att själva bli äldre. Barnen 
kommer dit där det finns andra material och tillgång till andra leksaker. Överflyttningarna är laddade 
med positiv kraft enligt några av de intervjuade. Samtidigt menar flera andra att det blir väldigt 
många förflyttningar för barnen, varje år ska de flytta, ibland mitt i en termin för att man behöver 
fylla på med yngre barn om någon flyttat från en barngrupp. Det sker alltså många praktiska för-
flyttningar och omorganisationer, detta leder också till att barnen och vuxna ofta är i rörelse. Det tar 
tid att etablera inte bara relationer utan också att lära känna den praktiska miljön och veta var saker 
finns och hur det ska organiseras, detta gäller ibland för vuxna, men särskilt för barnen. Grupperna 
är inte stabila under ett år även om idealet är att de ska kunna vara det. Ålder blir här ett materiellt 
villkor eftersom barngrupperna alltid måste vara fulla med max antal barn av ekonomiska skäl. 
  
Detta uttrycks till exempel som: ”När man byter hela tiden så måste man bygga upp igen och igen. 
Det tar tid att skapa relationer.” och “Alltså jag blir nästan upprörd när arbetslag slås sönder.” 
Samtidig finns här argument för, som att ”alla känner alla” och ”alla har arbetat med alla”. Men 
i det två sistnämnda kommentarerna är det vuxenrelationer som är i fokus inte barnen. 
  
Till de positiva fördelarna med alla förflyttningar hör att organisationen och hela arbetslaget blir 
stärkt för att alla på hela förskolan har arbetat med alla. Dessutom kan det vara bra eftersom det är 
krävande att arbeta med samma åldersgrupp i många år men detta är också en av utmaningarna. 
Ettåringarna kräver något särskilt som till exempel fysisk närhet och alla treåringar kan vara i en 
liknande fas, det blir då ibland konkurrens om vuxnas tid och stöd.  
 
Verksamheten och dess undervisning blir transparent, man kan inte bara fortsätta med argumentet 
så har vi alltid gjort när sammansättningen av personal förändras. Detta kräver mycket, bland annat 
en oerhörd flexibilitet och förmågan att argumentera för det man gör och hur man tänker. ”Man 
måste jobba ihop sig med alla”, det ger ökat samarbete som bidrar till en röd tråd som inbegriper 
hela förskolan. En fördel som nämns med åldershomogena grupper är att miljön är anpassad för en 
viss åldersgrupp som innebär att allt material kan lämnas framme.  

Man talar generellt i de åldershomogena lärarlagen om att miljön kan vara anpassad till barnen. Det 
kräver få förbud och den behöver inte introduceras igen och igen, det material som finns passar 
barngruppernas behov.  
 
Dilemman med alla förflyttningar inom förskolan kan uttryckas så här:  
  

Vi ser alltid till att en pedagog följer med barnen till den nya avdelningen, men det fungerar inte 
alltid, men ibland kan ju någon känna barnen sen tidigare. Barnen måste byta tre gånger, först 
skolas de in, sedan flyttar de till mellanavdelningen och sedan till storbarn. 

  
Vi försöker förbereda oss på att det alltid kommer barn mitt i terminerna, då styr våra lokaler, 
för vi har ju trappor i hela huset. Miljön skulle kunna underlätta för de yngre skulle då kunna 
mötas lättare. 

  

Åldersblandade barngrupper 
I de åldersblandade grupperna ställer miljön särskilda krav på de vuxna som arbetar där eftersom 
man vill och behöver ha material som passar alla åldrar på samma ställe. Här kan vissa material stå 
högre upp och så får barnen begära dessa, det kan till exempel handla om ”små-lego”, men samtidigt 
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så har man på en av förskolorna som strategi att rum med specialfunktioner introduceras när man 
ser att barnen förväntas kunna hantera dem och materialen där. Det betyder alltså att det kan vara en 
tvååring och en fyraåring som introduceras samtidigt till ett rum eller ett särskilt material, här blir 
det alltså inte viktigt att fråga efter mogenhet eller ålder utan snarare att fundera behöver vad kan 
det här barnet klara, vad har det nytta av just nu. Någon säger: 
  

Vi introducerar barnen till miljön, de får lära sig hur man kan använda ateljéer till exempel och 
då får de göra det inte när de uppnått en viss ålder utan när vi tror att de klarar detta. 

  
Rummen organiseras mer som stationer, man kan göra många olika saker på samma gång i ett rum. 
Undervisningen sker både planerat och spontant och här kan en tvååring delta med äldre barn och 
ett äldre barn kan göra något med de som är yngre. Det blir inte samma tävlan och bedömning av 
barnen när rummen, och undervisningen inte signalerar ”du är tre år, du ska kunna det här”. Miljön 
gör då också att undervisningen kan uppstå spontant och det bygger på att de som arbetar med barnen 
alltid har en förberedelse för att genomföra undervisning. Vilket i sin tur visar att även den styrda 
undervisningen sker utifrån rummens organisation mer spontant. Ett av de dilemman som kan uppstå 
i åldersblandade grupper är att det finns få barn i en viss åldersgrupp, detta beror ju på vilka barn 
som finns i kön och på att barn exempelvis flyttar. Detta leder i sin tur till att man också ibland 
arbetar med tvärgrupper över förskolans olika avdelningar, särskilt gäller det femåringarna som då 
kan ha en femårsgrupp några eller någon dag i veckan. 
  
I en av förskolorna där de arbetar åldersblandat så har de ett övergripande tema eller projekt under 
ett år. Det angår alla barn på avdelningen på olika sätt och det innebär att läroplanens mål liksom de 
prioriterade kommunala målen kommer att ingå i det övergripande temat. Temat leder också lärarna 
i deras planeringar både vad det gäller planerad och spontan undervisning, på det sättet blir temat 
ett styrmedel som utgör ett materiellt villkor. Det tematiska arbetet, eller snarare detaljstyrningen 
inom det tematiska arbetet utgår från barnens intressen. 
 

Vi kopplar så att säga på vår undervisning till det barnen gör, alltså följer vi barnen. Och så 
väver vi in målen ibland i efterhand. Barns intressen kommer att bli ett materiellt villkor som leder 
vårt arbete. Vi ser att barnen kan hjälpa varandra mycket, de blir en resurs ibland ber vi dem 
hjälpa varandra och ibland gör de det spontant. 

 

Sammanfattning av materiella och praktiska förutsättningar och begränsningar 
Under det här temat berörs dels ålder som ett materiellt villkor och dels hur förskolans lokaler an-
vändas och kopplas till undervisning. Rum och material både styr och öppnar för olika typer av 
undervisning och material struktureras olika i åldershomogena och åldersblandade grupper. Detta 
medför i sin tur att både material och rum kommer att användas på olika sätt av barn och vuxna. 
Materialen är inte kopplade till ålder på samma sätt i organiserandet av rummen i de förskolor där 
man arbetar åldersblandat, här organiseras rummen i stationer och material kan ibland behöva begä-
ras av barnen. På avdelningar som arbetar med åldershomogena barngrupper är materialet anpassat 
efter den ålder som visats där.   

I det här temat har vi också lyft in konsekvenserna av hur ålder och byte av avdelning och grupper 
kommer att organisera och påverka arbetet i de åldershomogena grupperna. Några av de som arbetar 
i åldershomogena grupper menar att det arbetet kräver att man kan samarbeta med alla kollegor, och 
att det kräver mer planering. Medan man i åldersblandade grupper i större utsträckning följer barnens 
impulser och på det sättet organiseras undervisning med utgångspunkt hos barnen och i rummens 
utformning. Ytterligare en aspekt som beskrivs under den här rubriken handlar om att undervisning 
i de olika ålderskonstellationerna styrs olika. I de åldersblandade grupperna kan ett större tema eller 
projekt inbegripa läroplanens mål och i de åldersindelade kan vi ana att det mer är olika ämnen i 
läroplanen som styr den planerade undervisningen. Förskollärarna i de olika ålderskonstellationerna 
beskriver en röd tråd i arbetet, men de utgår från olika argument. För de som arbetar i de ålders-
homogena grupperna är ett starkt argument att alla lärare känner varandra och att de då bär den röda 
tråden tillsammans. I de åldersblandade grupperna är ett av huvudargumenten att barnen känner 
varandra genom att de följs åt under många år och då blir det hela gruppen, både vuxna och barn 
som utgör den röda tråden. 
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Diskussion 
Inledningsvis ställdes en fråga som den här rapporten söker svar på: Hur och på vilka sätt uppfattar 
förskollärare att läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) implementeras i åldershomogena grup-
per kontra åldersblandade grupper? Vi ser i resultaten att det finns många liknande argument som 
lyfter undervisning med stöd i läroplanen i åldershomogena och åldersblandade grupper. Resultaten 
visar också att det finns olika argument. 
 
I de åldershomogena grupperna byter barnen grupp, eller miljö varje höst, detta göra att det kan ta 
upp till en termin att få ihop gruppen. Ibland, men inte alltid flyttar en vuxen med. Dessa förflytt-
ningar, liksom att barn slutar och kommer nya till förskolorna, var de bakomliggande orsakerna till 
att den initiala frågeställningen från Lundevall inkom till AIMday. Den tog sin utgångspunkt i hur 
arbetsmiljön för personal och den dagliga utbildningsmiljön för barnen blev stressig över tid och 
dessutom ofta rörig och tungrodd. I de åldersblandade grupperna följer barnen varandra på ett annat 
sätt, här kan ett barn som är yngre stimuleras av de äldre och ett barn, som ännu inte kan det jämn-
åriga kan, erbjuds möjlighet att följa med och lära sig under längre tid (jfr Katz, et al.,1990; 
Vygotskij, 1978). Här görs avstämningar varje år där man stämmer av om alla barn har fått med sig 
det de behöver.  
 
Med utgångspunkt i tidigare forskning som refererats (Ansari et al., 2015; Bleses et al., 2017; Katz 
et al.,1990; Lindström & Lindahl, 2011; Purtell & Ansari, 2018) uppstår en för den här pilotstudien 
intressant fråga som handlar om ifall det alltid är de yngre barnen som tjänar mest på att delta i 
åldersblandade grupper, eller om det på sikt kommer att gagna alla barn. Här får vi delvis olika svar 
i den här undersökningen. I åldershomogena grupper blir det till synes lättare att upptäcka om ett 
barn inte hänger med i det som förväntas (utifrån ålder) eftersom alla hens kamrater i gruppen är 
jämnåriga. Å andra sidan belyser tidigare forskning om åldersblandade grupper att barnen tränas i 
att stödja kamraters lärprocesser (Lindström & Lindahl, 2011; Smit & Engeli, 2015). 

Forskning visar samtidigt att äldre barns lärande inte påverkas negativt av att ha yngre barn i gruppen 
men inte heller att äldre kamrater underlättar lärandet nämnvärt för de yngre (Ansari & Pianta, 2019; 
Edwards, et al., 2009; Rouse, 2014). Kanske blir planerad verksamhet och undervisning mer central 
att tala om och diskutera i åldershomogena barngrupper eftersom man samtidigt bygger en barn-
grupp (socialt) och att barn som känner varandra mer i åldersblandade grupper inte behöver samma 
uttalade planering. Kanske gagnas barnen av den mer koncentrerade fokuseringen på planerat lä-
rande i de åldershomogena grupperna, men det skulle kunna vara så att det för många barn sker på 
bekostnad av en social stabilitet (jfr. Louge, 2006). I så fall gynnas vissa barn mer än andra av 
åldershomogena grupper. 
 
I de båda ålderskonstellationerna ligger läroplanen som en självklar utgångspunkt i all planering – 
även om man talar på olika sätt om den. Några menar att man alltid har den med sig och andra 
beskriver hur man stämmer av att man har arbetat mot alla mål i läroplanen under läsåret. De tillfäl-
liga prioriterade målen tycks mer överordnade i den dagliga praktiken, detta måste sägas gälla för 
båda ålderskonstellationerna. Barns intresse är också något som samtliga lärare framhåller som en 
viktig aspekt i undervisning medan barns inflytande över undervisning uttrycks mer explicit i de 
åldersblandade grupperna.  
 
Vad gäller arbete med användande av material och rum så arbetar man olika, i de olika gruppering-
arna. Rum och material introduceras mer strategiskt och långsamt för barn i åldersblandade grupper, 
för barn i åldershomogena grupper är det mer naturligt att allt material är anpassat efter just den 
åldersgruppen som ska vistas i miljön. I de åldersblandade grupperna har miljön mer formen av ett 
antal stationer som barnen individuellt introduceras till utifrån när barnet kan förväntas hantera just 
den miljön, och alltså inte utifrån ålder. Olikhet i den inre miljön och lokalerna är dock inget som 
tycks påverka varken undervisning eller arbetet mot läroplanens (Skolverket, 2018) uppnåendemål 
– däremot är det något som både de som arbetar i åldershomogena och åldersblandade grupper berör 
i fokusgruppssamtalen.  
 
Organiserandet av förskolans inre miljö när det kommer till rum och material utgör en stor del av 
det arbete som görs för att underlätta för undervisning av både spontan och planerad karaktär. Denna 
typ av organiserade som också berör uppdelning av barnen i mindre och större grupper sker i båda 
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ålderskonstellationerna. Utifrån det lilla datamaterial som ligger till grund för den här undersök-
ningen skulle det gå att säga att organiserandet av miljön och talet om barns intresse kan sägas utgöra 
skillnader i förskollärarnas samtal om de två olika ålderskonstellationerna. Barnen som tillgång 
nämns mer av de som arbetar i åldersblandade grupper. Här talar lärarna om att barnen lär av 
varandra och att de inte jämförs med varandra på samma sätt som man kan förvänta sig att de gör 
om man arbetar med åldershomogena grupper. Sociala frågor som att utvecklas tillsammans med 
varandra lyfts också i större utsträckning hos de som arbetar med åldersblandade grupper och kanske 
kommer detta att gagna språkutveckling på det sätt som Bleses et al. (2017) lyfter fram som särskilt 
synligt i åldersblandade grupper. 
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Slutsats 
Läroplanen utgör tillsammans med prioriterade mål på kommunal och lokal nivå utgångspunkt för 
den undervisning som sker i de förskolor som är del av den här undersökningen. Här är det inte 
någon skillnad i hur ett målrelaterat arbete pågår. I de båda ålderskonstellationerna talar förskollä-
rarna om planerad och spontan undervisning - det är självklart och kan ha sitt upphov i sådant som 
barn visar intresse för och det kan ha sitt upphov i sådant som uppkommer med utgångspunkt i 
styrdokument. 

Talet om barns intresse och att barn lär av varandras skiljer sig delvis åt i det olika grupperingarna. 
I åldersblandade grupper tycks barnen lyftas fram som en större resurs än i åldershomogena grupper. 
Genom att barnen i de åldersblandade grupperna har större spridning i ålder så stimulerar de både 
den spontana och planerade undervisningen på många olika sätt. Här kan man i samtalen med förs-
kollärare i de åldershomogena grupperna ana att utbildningen mer styrs av de vuxna än av barns 
intresse. I de åldersblandade grupperna finns också mer tid för spontan undervisning eftersom bar-
nen under dagen gör olika saker i samma lokaler. Här delas alltså verksamheten upp inom samma 
lokaler, alla är med fast några vid sidan om – vilket öppnar för ett långsamt närmade till sådant som 
är nytt. 

I åldershomogena grupper kan miljön helt och hållet anpassas efter en viss åldersgrupps behov och 
i åldersblandade grupper måste miljön anpassas och introduceras för barnen i större utsträckning. 
Barn i åldershomogena grupper kan enligt de deltagande förskollärarna mera självständigt använda 
miljön, vilket på ett plan talar emot det vi forskare tidigare nämnt där vi uppfattar att det sker en 
större styrning i fråga om undervisning i de åldershomogena grupperna. Styrning av undervisning 
kan då även uppfattas i utformning av miljön, barnen kan självständigt använda sig av material som 
lockar och därmed lära sig det som undervisningen syftar till. 

Intervjuerna visar att det stora dilemmat med de åldershomogena grupperna är att det tar tid att bygga 
upp en grupp, flera av de intervjuade menar att det tar en termin, sedan har man bara en halv termin 
kvar att arbete med förskolans utbildning innan gruppen igen flyttas eller delas upp. Dessutom börjar 
och slutar både personal och barn mitt i ett läsår. Detta bekräftar alltså den oro kring systematiskt 
kvalitetsarbete och arbetsmiljö som föranledde Lundevalls initiala fråga till Aimday. Men till detta 
antagande vill vi som forskare utifrån de analyser vi gjort tillägga att det verkar som om det finns 
personliga preferenser hos förskollärare om vilken modell för gruppindelning som man själv före-
drar att arbeta i och/eller som man därmed uppfattar gagnar barnen mest.  

Det visar sig under fokusgruppssamtalen att fler av de som deltar i undersökningen och som har 
arbetat mer än fem år i förskolan tidigare arbetat i både åldershomogena och åldersblandade grupper. 
Flera av de intervjuade kan därmed argumentera för båda arbetssätten, här refereras också till vilka 
kollegor man har och vilken typ av flexibilitet som passar bäst för den enskilda personen. Det är 
därmed svårt att svara på den fråga som vi som forskare formulerat, men vi kan ur resultaten ändå 
lyfta fram att det krävs olika typer av flexibilitet hos förskollärare som leder arbete i åldershomogena 
och åldersblandade grupper och att här spelar enligt fokusgruppsamtalen både ledning och kollegor 
stor roll för vilken gruppkonstellation som man uppfattar gagnar undervisning och därmed barnen 
mest.  

Kanske kan man också säga att det går att ana att det i samtalen med de som arbetar i åldershomo-
gena grupper framkommer argument för ett tydligt och planerat målinriktade arbete med barnen, 
men att detta arbete kanske inte skiljer sig från vad som faktiskt sker i arbete med de åldersblandade 
barngrupperna. I så fall skulle man kunna fundera vidare om det snarare handlar om hur man talar 
om undervisning än vad som faktiskt görs? Kanske finns det i språkbruket en anpassning till ett 
mätande av kunskapsutveckling (se till exempel Moss, et al., 2016), men det sistnämnda är öppet 
för diskussion och kanske snarare en fråga för ny forskning inom området.  

Flera av de förskollärare som deltagit i undersökningen har tidigare arbetat i både åldershomogena 
och åldersblandade grupper vilket framkommit under samtalen. Någon tycker att det ena är mycket 
bättre någon annan tycker tvärt om. Det är några av de intervjuade som menar att det kräver olika 
saker att jobba i det olika ålderskonstellationerna och att båda kan fungera bra och båda kan fungera 
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sämre. Det är alltså oerhört svårt att ge ett svar på frågan om i vilken gruppkonstellation det möjligen 
skulle vara bäst, lättast, mest genomförbart att bedriva undervisning utifrån läroplanens mål. I den 
här rapporten har vi beskrivit möjligheter och begränsningar i de olika ålderskonstellationerna och 
kanske kan rapporten på detta sätt väcka frågor och eventuellt bidra med erfarenheter i arbetet inom 
de olika ålderskonstellationerna. 
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Samtalsfrågor 
Vilka överväganden görs avseende planerad respektive spontana undervisningssituationer? 

Bakgrundsfrågor 
(namn, förskollärarexamen år, erfarenhet av olika åldersgrupperingar) 

Erfarenhet av undervisning (Vad gör ni, hur gör ni och varför gör ni så) 
Berätta om din/er undervisning (barns delaktighet, barns perspektiv, vuxnas ansvar, spontana och 
planerade undervisningssituationer) 

Didaktiska frågor: 
Vad och hur och på vilka sätt arbetar ni med (arbetssätt/metoder och organisation): 

• språk 
• matematik 
• naturvetenskap 
• teknik inklusive digital teknik 

Vilka överväganden gör ni avseende: 
• material 
• barnkonstellationer 
• rum/plats (situation och omständigheter) 
• läroplansmål (lättare och svårare att jobba med) 
• systematiskt kvalitetsarbete (hur vet ni vad barnen har lärt sig) 

Vilka 
• fördelar 
• utmaningar 

finns det (med åldersblandade grupper, åldershomogena grupper?) 

Hur och vad menar ni? Varför gör ni så? 
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