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ABSTRACT

Title: Leisure time centre with mixed ages - Are there practical possibilities to meet the needs of all 

ages.                                                      

Author: Linda Edgar Bengtsson

Mentor: Christian Nilsson

Term: Autumn 2011

The main focus of this study is to highlight difficulties and possibilities at leisure time centers with mixed 

ages. The study describes different examples of both difficulties and possibilities and how they are handled

by the pedagogues and how the children responded and experienced the activities and occasions connected to 

these examples.

The study is based both on a literature study and by having qualitative interviews and later transcription 

them. The interviews were done by interviewing two leisure time pedagogues and five children. The 

study was made at a leisure time center where they at different times have either worked with 

consciously age integrating the children in activities, or with mixed ages not consciously age integrating 

the children.

The study result indicates that the aged integrated solution and the mixed aged solution both have 

possibilities and difficulties. 

It is the aged integrated solution that shows the best possibilities but at the same time is the one with the 

most difficulties. The success of this method heavily depends on an availability of an adequate number 

of pedagogues, this to help and support the interaction among the children. 

The integration of preschool children at leisure time centers with mixed ages is also difficult.

The result also indicates that the leisure time centre with mixed ages is having more difficulties with 

starting up the activities every autumn. The reason for this is that the group has been split due to 

children having left the group and new preschool children having joined the group. 

Keywords: mixed ages, integrated ages, leisure time centre, social development
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SAMMANFATTNING

Mitt syfte med studien är att undersöka konkreta exempel på svårigheter respektive möjligheter i det 

åldersblandade fritidshemmet, hur dessa hanteras av pedagogerna och hur de upplevs av barnen.  Jag har 

gjort en diskuterande litteraturgenomgång och empirisk studie med hjälp av intervjuer för att få svar på 

min undersökning.

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Jag har intervjuat två 

fritidspedagoger och fem barn i åldrarna 6-8 år. Intervjuerna spelade jag in och senare transkriberade i 

sin helhet. Undersökningen är gjord på ett fritidshem med barn i åldrarna 6-8 år där verksamheten har 

haft olika prägel. Dels har de arbetat med verksamheten som medvetet åldersintegrerad och dels som 

åldersblandad utan en medveten integrerande tanke. 

Mina resultat av undersökningen visade att både den åldersblandade och åldersintegrerade verksamheten 

har både konkreta svårigheter och möjligheter. Det är den medvetna åldersintegreringen som ger de 

bästa möjligheterna men också de mesta svårigheterna. Det krävs att det verkligen finns tillräckligt med 

pedagoger tillhands för att hjälpa och stötta i samarbetet. Integrationen av sexåringarna på det 

åldersblandade fritidshemmet är också en svårighet. Det krävs särskild tid och fokus på dem för att få 

dem att känna trygghet i början. Detta åstadkom fritidshemmet i min studie genom att inte blanda dem 

med andra åldrar i början och genom att ha en pedagog som lägger extra fokus på den gruppen.

Resultatet visade också att det åldersblandade fritidshemmet har svårigheter med att komma igång varje 

höst då gruppen splittrats för att tvåorna lämnar fritidset och nya sexåringar kommer. Gruppen måste då 

arbetas upp igen vilket pedagogerna också såg som en svårighet. 
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INLEDNING

Mina erfarenheter av ett åldersblandat och åldersintegrerat fritidshem
Under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har jag vistats på ett fritidshem med barn i åldrarna 6-

8 år. Att det finns barn i flera olika åldrar på fritidshemmet betyder att det är ett åldersblandat

fritidshem, men barnen går inte åldersblandat under skoldagen utan då är de indelade i klasser med 

endast en ålder. I skolans och fritidshemmets historia var åldersblandning mer regel än undantag. 

Sverige är ett glest befolkat land och det har inte alltid funnits elevunderlag för att skapa klasser eller 

fritidshem med endast en ålder och den åldersblandade formen var en praktisk lösning då både pengar, 

lärare och elever saknades, då fanns det heller inga pedagogiska motiv till sammanslagningen (Edlund 

& Sundell 1999, s.7). Även idag är åldersblandade fritidshem vanligt och en uttalad pedagogisk tanke 

om åldersblandningens betydelse finns ofta. 

Pedagogerna på min VFU-plats hade just en sådan tanke, de ville jobba åldersblandat med en uttalad 

pedagogisk tanke under en period. Sådan verksamhet brukar kallas åldersintegrerad eftersom syftet är 

att försöka integrera åldrarna med varandra i verksamheten. Detta arbetsätt började etableras i skolan i 

slutet av 1970-talet (Edlund & Sundell 1999, s.7), men i fritidshemmen har formen varit vanlig hela 

tiden. I dessa grupper vill man dra nytta av åldersspridningen genom att eleverna ska kunna dela med sig 

av sin kunskap. 

Det finns också verksamheter med endast en åldersgrupp, de kallas åldersindelade eller 

åldershomogena grupper. Där är barnen indelade i endast en åldersgrupp, förutom de grupper där barn 

går om en klass eller börjar skolan tidigare eller senare, där kan det finnas någon med en annan ålder 

(Sundell 2002, s.7).

Att pedagogerna på min VFU-plats utvecklade verksamheten till åldersintegrerad berodde mycket på att 

en ny pedagog började. Hon var drivande i idén och tillsammans med de andra pedagogerna planerade 

de om verksamheten. Verksamheten startades med en utomhusaktivitet som de kallade ”Uppdrag 

Skogen” som tog plats i den närliggande skogen utanför skolgården. Alla barn delades in i 9 olika 

grupper med blandade åldrar i varje grupp. Pedagogerna försökte tillgodose barnen med att alla fick en 

”kompis” i sin egen grupp. Utomhusaktiviteten var planerad så att alla grupper fick ett uppdrag de skulle 

utföra, det kunde till exempel vara att hitta olika material från naturen som vart och ett började på en 

bokstav i ordet ”SKOGEN”. Det pedagogiska syftet med övningen var att barnen skulle lära känna 

varandra, träna på att samarbeta, att tvåorna skulle få ta ansvar och att jobba med utomhuspedagogik. 



7

Vid detta fritidshem fanns 72 barn med 3 pedagoger fram till klockan tre, därefter bara två pedagoger. 

Under själva uppdraget spred sig grupperna i den närliggande skogen på ett område stort som tre 

fotbollsplaner. En av pedagogerna var tvungen att stå vid en viss plats för att hålla listan om någon 

förälder skulle komma och hämta, men också för att barnen skulle vet vart de skulle gå om något 

oförutsett skulle inträffa. Det gjorde att endast två pedagoger fanns tillgängliga att cirkulera bland 

grupperna för att hjälpa till med uppdraget, samarbetet och med konflikter. Jag uppfattade det som att 

det hade behövts minst en pedagog till för att cirkulera bland barnen och vara ett stöd i aktiviteten för att 

den skulle fylla sitt syfte helt och hållet.

Grupperna fanns sedan kvar genom hela verksamheten, vid alla samlingar och aktiviteter. Jag upplevde 

verksamheten som kreativ och ambitiös men stundtals kunde det bli rörigt. En del barn hade svårt att 

lära sig vilken grupp de tillhörde, vilket också var svårt för oss pedagoger att lära oss utantill. Vid vissa 

aktiviteter till exempel skogsdagen, observerade jag att en del barn var oroliga och otrygga. Jag tänker 

då främst på sexåringarna. 

Jag gjorde min VFU på detta fritidshem under två och ett halvt år och jag såg hur verksamheten 

förändrades. De arbetade på det åldersintegrerade sättet under 3-4 terminer. Under tiden var det några 

personalbyten, men det var när den pedagogen som varit mest drivande från början, slutade som 

gruppindelningarna gjordes om och verksamheten övergick från åldersintegrerad till att bli 

åldersblandad, alltså olika åldrar tillsammans men utan ett uttalat pedagogiskt syfte. Detta innebär idag 

att åldersgrupperna 6-8-åringar fortfarande vistas tillsammans på fritidshemmet men att inga aktiviteter 

förutom den fria leken görs tillsammans. 

De blandade åldrarna kan dra nytta av varandra även om det inte finns ett uttalat pedagogiskt syfte. I den 

fria leken utvecklas barnen, de lär sig gruppsamvaro och förhandling om lek och roller. De lär sig regler 

i spel och lekar och tar upp initiativ från varandra. Men jag observerade på fritidshemmet att barnen i 

den fria leken helst väljer jämnåriga kamrater att leka med vilket inte gör att de olika åldrarna drar nytta 

av varandra så mycket som i den åldersintegrerade verksamheten. Barnens tider då de har styrd 

verksamhet såsom pyssel och gymnastiksalen eller utetid är också uppdelad så de stunder då olika åldrar 

blandas är varken långa eller många.

Varje läsår slutar en klass med tvåor på fritidshemmet och det kommer en ny förskoleklass. Detta 

medför att gruppen splittras och måste jobbas ihop igen. De barn som kommer nya till förskoleklassen 
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är helt nya i miljön och tar tid att skola in. Det dröjer innan de lär känna varandra, fritidshemmet, 

pedagogerna och de andra barnen. De andra barnen har blivit större och fått nya positioner. Rutiner och 

socialt samspel som fungerade bra på våren måste nu arbetas upp igen. Det medför att det kan dröja 

innan verksamheten sätter igång på allvar varje höst. 

De äldre barnen som är hemmastadda på fritidshemmet har en tendens att ta för mycket plats och de som 

har en kaxig och tuff attityd kan för de nya barnen kännas ”läskiga”. I ett sådant fall fungerar inte det 

sociala samspelet särskilt bra. Å andra sidan har jag också sett fördelar med det sociala samspelet, när de 

små barnen får hjälp och stöd av de äldre barnen och finner goda förebilder. Tyvärr är de situationer 

med dåliga förebilder fler, alternativt uppmärksammas mer. Men dessa problem skulle gå att jobba med 

om personalresurserna var större.

Den största utmaningen jag observerade på fritidshemmet var att disponera lokalerna på ett effektivt 

sätt. Flera olika ålderskategorier på samma fritidshem gör att det finns flera olika behov. Det jag också 

sett är att lokalerna inte räcker till för alla ändamål och allt material som borde finnas för att motivera 

alla barn. Det är också tidskrävande för pedagogerna att planera in lämpliga aktiviteter i olika nivåer. 

Jag kunde se att de äldre barnen många gånger inte ville delta i verksamheten. ”Jag har redan gjort allt 

det där”, sa de. Mina upplevelser av det åldersblandade fritidshemmet med åldrarna 6-8 år är att det är 

svårt att tillgodose de yngsta och de äldsta barnens behov då de yngsta barnen behöver mycket stöd i 

början då de är nya på fritidshemmet. De har också ett större behov av att leka och kräver då mer 

utrymme i lokalerna. De äldre barnen har ett större behov av att dra sig undan och skulle då behöva 

lugna avskilda platser att umgås på. Många gånger hittade jag olika gäng tvåor i kapprummet, där 

verkade de känna att de fick vara ifred. De äldre barnen kan också ha ett större behov av att samtala med 

pedagogerna, vilket kan bli svårt att få tid med.

Kvalitetsarbete på fritidshem
Nästan alla barn i åldrarna 6-9 år vistas på fritidshem om dagarna, cirka 80 % visar Skolverkets statistik 

(Skolverket 2011c, s.5). Fritidshemmet ska vara ett komplement till skolan men det ska också ge omsorg 

då föräldrarna arbetar. Oavsett var ett barn bor ska det ha rätt till en god kvalitet (Skolverket 2011b). 

Kvalitet och kvalitetsarbete diskuteras idag: Hur kan man förbättra barnens vistelse på sina fritidshem? 

Verksamheten regleras av skollagen (SFS 2010:800) och läroplanen (Lgr 11) men hur den sedan 

utformas är upp till varje skola och dess ledning att verkställa. 
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Hur man än utformar fritidsverksamheten idag vill jag mena att det är en stor utmaning. Sedan 1990-

talet har fritidshemmen fått större barngrupper med en kraftig ökning från 8 till 21 barn per pedagog i 

genomsnitt (Skolverket 1999, s.10, 2011b, s.9). Stora skillnader i kvalitet finns mellan olika kommuner, 

detta strider mot skollagens krav om likvärdighet. I skolverkets utvärdering om kvalitet i fritidshemmet 

”Finns fritids” (1999) kritiseras nedskärningarna och man menar att resurserna har beskurits under den 

gräns där kvalitet kan garanteras, man ifrågasätter om det överhuvudtaget finns ett ekonomisk-

pedagogiskt helhetstänkande som är hållbart för framtiden. I Sven Perssons rapport om villkor för barns 

lärande framgår att betydande för kvalitet verkar vara strukturella faktorer såsom gruppstorlek, 

planeringstid och organisering av verksamhet (Persson 2008, s. 91). 

Gruppens sammansättning
Enligt skollagen ska barngrupperna ha en lämplig sammansättning och storlek (SFS 2010:800). En 

lämplig sammansättning ska anpassas till gruppens behov och faktorer som bland annat barnens ålder, 

andelen barn i behov av särskilt stöd, kontinuitet i personal- och barngrupp, personalens kompetens och 

lokalernas utformning. Gruppens sammansättning och storlek bör ha ett gruppinriktat arbetsätt där både 

det enskilda barnets och gruppens behov tillfredsställs och bidrar till ett positivt samspel. Barns 

utveckling sker till stor del i grupp, det är i samspel med andra som barnets självkänsla och identitet 

utvecklas. Att finna kamrater som är intressanta, roliga och inspirerande att vara tillsammans med har 

betydelse för vilken sammansättning gruppen har (Skolverket 2007, s.17-18).

Fritidshemmets positiva möjligheter med att utvecklas i grupp riskerar alltså att bytas mot problem om 

gruppsammansättningen inte är tillfredsställande. Bland annat kan det åldersblandade fritidshemmet ge 

svårigheter som man måste förhålla sig till för att få gruppen att utvecklas positivt. På många fritidshem 

är bristen på utbildad personal stor, lokalerna undermåliga och barngrupperna förstora. Dessa problem 

har under flera år varit en nedåtgående spiral som gjort yrket som fritidspedagog oattraktivt. Att det nu 

pratas om kvalitet och kvalitetsarbete är kanske en bit på vägen att göra yrket attraktivt igen. Men jag 

menar att varje fritidshem också måste se över sitt arbetsätt, och väga möjligheter och svårigheter mot 

varandra för att hitta det optimala arbetssättet som fungerar på just det egna fritidshemmet. 

Barns olikheter och likheter
Barns olika erfarenheter och kompetenser ska ses som en tillgång i lärandet och det är viktigt på 

fritidshemmet att se det unika i varje barn. Varje barn har sin egenhet och det gäller på fritidshemmet att 

kunna ta tillvara det. Fritidshemmet ska arbeta för att utveckla förståelse och tolerans för olika sätt att 
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vara (Skolverket 2007, s.28). Ellis och Gauvin (1992 se Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson 

2000, s.78-79) har studerat hur sociala och kulturella faktorer påverkar barns samlärande, de menar att 

man inte kan förutsätta att barn lär sig mer av varandra bara för att ett barn har mer kunskap än det 

andra. Lärande har också att göra med hur barn kan samarbeta vilket är beroende av faktorer som ålder, 

kön och former för samarbete. Det ger bättre förutsättningar om barnen känner varandra väl och har 

utvecklat djupare relationer.

I åldersblandade grupper ses det som ett rådande samband mellan ålder och kunskap, det anses vara 

självklart att det äldre barnet besitter mest kunskap. Det är ett falskt påstående, ett barns kunskap anses 

inte ha med ålder att göra utan är beroende av erfarenheter och vilken kunskap det handlar om (Williams 

et al 2000, s.79). Därför kan en åldersindelad verksamhet också ha ett brett omfång av kunskap att ta 

tillvara på. Ett barns kunskap har alltså inte med ålder att göra utan med erfarenheter. Jag menar att på 

ett fritidshem med en barngrupps storlek på 70 barn finns många olikheter att ta tillvara på även om de 

inte har olika åldrar. Etnisk tillhörighet, religion, kulturell bakgrund och olika intressen är exempel på 

kulturell mångfald att värna om. Att ta tillvara på barns olikheter är viktigt, ett mångkulturellt fritidshem 

är utvecklande och lärande för barn. När det gäller normer och värderingar har en miljö med kulturell 

mångfald mycket att ge barnen när det gäller värdegrundsarbete och förståelse för sin omvärld

(Skolverket 2007, s.29).

. 

En ytterligare fördel på ett åldersindelat fritidshem är att arbetet underlättas då faktorer som inskolning 

och uppbrott varje läsår undviks. Barnen skulle få chans att arbeta ihop sig i en grupp vilket talar för 

bättre samarbete. På ett åldersblandat fritidshem däremot sker uppbrott och nya inskolningar varje läsår 

vilket splittrar gruppen och gör det arbetsamt att jobba upp sammanhållningen igen.

En del fritidshem bedriver verksamheten i åldersblandade/åldersintegrerade grupper och en del bedriver 

den i åldersindelade/åldershomogena grupper. För att få en uppfattning av hur vanliga de olika formerna 

är i mitt närområde gjorde jag en genomgång av alla skolors hemsidor i Botkyrka kommun vilken visar 

att ungefär hälften av alla fritidshem här bedrivs åldersblandat och hälften åldersuppdelat. Vad det finns 

för begränsningar respektive resurser i de olika ”formerna” är något som har intresserat mig under min 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Speciellt de sociala aspekterna har intresserat mig. Ett viktigt 

syfte i fritidshemmets verksamhet är att ”främja allsidiga kontakter och social gemenskap” (SFS 

2010:800). Utifrån min erfarenhet i verksamheten finns anledning att ifrågasätta hur den åldersblandade 

formen i praktiken fungerar för barnens sociala utveckling. Forskning om åldersblandning på fritidshem 
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är sällsynt och har varit svårt att hitta. Därför har jag använt mig av litteratur som skrivits om 

åldersblandade klasser i min litteraturgenomgång. Jag har valt ut relevanta delar som kan kopplas till 

fritidshem och genom att ta del av den har jag fått en god uppfattning om stora delar av området.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR

Syftet med uppsatsen är att genom en diskuterande genomgång av tidigare forskning och genom en egen 

intervjustudie undersöka konkreta exempel på svårigheter respektive möjligheter i den åldersblandade 

fritidsverksamheten. Jag ska också ta reda på hur dessa konkreta exempel hanteras av pedagogerna. I 

min undersökning tar jag stöd av styrdokument och tidigare forskning för att kritiskt analysera och 

diskutera svaren.

Frågeställningar jag tar upp är:

Varför är åldersblandad verksamhet så vanlig?

Vilka särskilda möjligheter och svårigheter uppstår i verksamheten på det åldersblandade 

fritidshemmet?

Hur upplever barnen dessa konkreta exempel på det åldersblandade fritidshemmet?

Hur hanteras dessa konkreta exempel av pedagogerna på det åldersblandade fritidshemmet?

BAKGRUND

Fritidshemmet
Fritidshemmet är den skolbarnomsorg som de flesta barn går till när skolan är slut men föräldrarna 

fortfarande arbetar. Skolbarnomsorg är ett samlingsbegrepp på fritidshem och inkluderar även öppen 

fritidsverksamhet för 10–12-åringar och familjedaghem (Persson 2007, s.11). Här ska barnen få 

rekreation och omsorg men fritidshemmet ska också vara en plats för lärande och utveckling. I skollagen 

står:

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och 

rekreation.(SFS 2010:800)
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Det moderna fritidshemmet utvecklades under 1960-talet i takt med att fler behövdes i arbetslivet. 

Verksamheten byggdes ut och det satsades på offentliga stödinsatser i samhället bland annat på 

fritidshemmen (Johansson 2010, s.85). Fritidshemmens föregångare, de så kallade arbetsstugorna hade 

startats under industrialiseringen i slutet av 1800-talet i sociala syften för att ta hand om de fattiga 

arbetarnas barn efter skoldagen. Barn i alla åldrar kom för att få mat och omsorg (Johansson 2010, 

s.82). Traditionen med blandade åldrar har så levt vidare på fritidshemmen men det finns idag även 

åldersindelade fritidshem. Åldersblandade grupper anses också vara mer ekonomiskt fördelaktigt om 

barnantalet har varit lågt (Nandrup & Renberg 1992, s.7).  

Åldersblandningen på fritidshemmen har också organisatoriska motiv. Skola och barnomsorg skulle 

under 1980-talet öka samarbetet genom att fritidshemmens lokaler integrerades i skolan (Johansson 

2010, s.86). Den organisatoriska integreringen fortsatte sedan med sexåringarnas flytt till 

förskoleklassen. 1998 beslutades det att starta förskoleklasser vilket började gälla med 1998 års läroplan 

(Torstensson-Ed & Johansson 2000, s.63).

De flesta fritidshemmen ligger i anslutning till skolan eller till och med i samma lokaler. 

Fritidspedagogerna ska på många skolor också finnas tillgängliga för samarbete med lärarna under 

skoltiden vilket brukar kallas samverkan. Barngruppen på fritidshemmen har de senast åren ökat kraftigt 

vilket har försvårat kvalitetsarbetet, vilket jag nämnde tidigare (Skolverket 2011b, s.9). 

Den åldersblandade formen av fritidshem som jag vill titta närmare på innebär att man på ett och samma 

fritidshem arbetar med flera olika åldrar. Konstellationerna kan se väldigt olika ut beroende på hur 

fritidshemmen väljer att arbeta, men ett exempel kan vara att man arbetar med tre årskurser tillsammans. 

Exempelvis förskoleklass, årskurs 1 och årskurs 2. Vanligt är också att man arbetar med årskurs 1 och 2 

tillsammans. Att arbeta tillsammans menar jag är när man vistas i samma lokaler och äter mellanmål 

tillsammans men det är inte självklart att man gör alla aktiviteter tillsammans.

Pedagogiska motiv till åldersblandade grupper
Östmar (1981) menar att flera fördelar som åldersintegrering förväntas medföra är att stimulera social 

och känslomässig utveckling, gynna kunskapsmässig inlärning och förbättra arbetsmiljön för lärarna. 

Edlund och Sundell (1999) har genomfört en stor studie på området med 1 111 elever, de ville 

undersöka den pedagogiska betydelsen av ålderssammansättningen. Syftet var att undersöka om 

förväntningarna på åldersintegrering infriades. 
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Tanken med dessa klasser är att de ökar möjligheterna till utbyte av kunskaper och färdigheter, till social träning 

och ansvarstagande samt till omsorg och stimulans (Edlund & Sundell 1999, s.7).

Kunskapsinlärning
Barn är olika och alla lär sig i olika takt, en del tar längre tid på sig och andra lär sig snabbt. I en 

åldersblandad grupp kan dessa olikheter tas tillvara på ett gynnsamt sätt genom att läraren få lättare att 

individualiserar undervisningen. Barnen arbetar tillsammans, men uppgifterna kan skilja sig åt. Barn

som lär sig snabbt kan hjälpa sina klasskamrater och på så sätt befäster de också sin kunskap ytterligare 

(Edlund och Sundell 1999, s.8).

Social utveckling
Blandningen av olika åldrar i klassen sägs utveckla eleverna till att ta ett större ansvar (Edlund & 

Sundell 1999, s.9). De får möjlighet att prova olika positioner genom att ibland vara den som hjälper sin 

kamrat, till att vara den som ibland får hjälp. Det gör de egna framstegen synligare samt främjar 

personlighetsutvecklingen genom att få olika perspektiv på sin egen person. Positiva egenskaper som 

öppenhet och tolerans utvecklas. Eftersom få elever åt gången tas emot vid varje skolstart blir det lättare 

för de nya barnen att lära sig regler och normer som byggts upp i gruppen, samt känna trygghet (Edlund 

& Sundell 1999, s.9).

Lärarnas arbetsmiljö
Lärarrollen förändras i åldersintegrerad undervisning, läraren blir mer en handledare som jobbar nära 

eleven med att uppmuntra och bekräfta. Det gäller att använda samspelet barnen emellan för att utnyttja 

resursen att de kan lära sig av varandra. Läraren får också kontakt med fler andra pedagoger och vuxna 

på skolan vilket skapar en större arbetsgemenskap (Nandrup och Renberg 1992, s.9).

LITTERATURGENOMGÅNG

Åldersblandningens utveckling
Den moderna formen av åldersblandning tog fart i och med läroplanen Lgr-80. Där menar man att 

elevers olikheter ska berika varandra i klassrummet. Samverkan mellan elever nämns och då menar man 

även mellan elever i olika åldrar. Betydande är också att man menar att det är på grund av pedagogiska 
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motiv eleverna bör samverka, olikheter ska tas tillvara som resurser och inte ses som begränsningar 

(Seger 2002, s.6). En ytterligare uppgång för åldersintegreringen kan ses i Lpo-94 där uppdelningen i 

stadier och årskurser blir valfri, nu får skolorna utveckla arbetet i grupper som man tycker är bäst. 

Förekomsten av kommuner som satsade på åldersblandning spred sig snabbt under 1980-talet och tidigt 

1990-tal. Enligt Vintereks granskning av Skolöverstyrelsens material hade 25 % av Sveriges kommuner 

åldersblandade klasser 1982/83. 1987/88 var det 75 % och 1992/93 hela 83 %. 

Förväntade möjligheter
Skolpsykologen Jan-Erik Östmar var i slutet av 1970-talet med och drev införandet av årskurslös 

undervisning i en skola i Huddinge kommun. Han menar att huvudtanken var att varje elev inte bara 

skulle ta emot kunskap utan också vara en resurs. Eleverna skulle kunna hjälpa varandra med såväl 

skolkunskaper som det praktiska. Andra förväntade fördelar var bland annat möjligheter att invänta 

barns mognad och att möta de små barnen på ett stödjande sätt och därmed ge större trygghetskänsla och 

social träning (Östman 1981, s.12-13). 

Nandrup och Renberg (1992) är båda lärare som jobbat med åldersintegrerad undervisning i nästan tio år 

när de skrev sin bok. De håller med Östman om dessa förväntade fördelar men berättar också om 

svårigheter och hur man kan lösa dessa. De flesta svårigheterna de finner är för lärarna, hur de ska 

organisera undervisningen, vilket förhållningssätt de bör ha och hur viktigt det är att diskutera och 

utvärdera arbetet (1992, s.74-75). Den största förväntade fördelen med de åldersblandade grupperna 

menar de är de sociala målen.

Kritiska röster
Men det har senare kommit kritiska röster om den åldersblandade undervisningen. Eric Hedlund (1995)  

har gjort en kritisk analys utifrån egna erfarenheter i praktiken. Knut Sundell (2002) har gjort en 

jämförande studie på barn i årskurs två och fem och Monika Vinterek (2003) som har gjort en 

undersökning som grundar sig på lärare och elevers erfarenheter. Vad de olika undersökningarna 

kommit fram till när det gäller de sociala aspekterna inom området ska jag titta närmare på. Här har jag 

också tittat på litteratur om hur åldersblandade grupper på fritidshemmet fungerar utifrån den sociala 

samvaron.
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Sexåringarna i skolan
När det gäller de små barnen som är nya i skolan menar Östmar (1981) att de minsta barnen får ett 

tryggt omhändertagande när de kommer nya till en klass. På raster och utflykter och i situationer när de 

inte kan reglerna så finns det alltid någon van att fråga. Det här gör att tryggheten blir större och någon 

rädsla för äldre barn kan man nästan inte märka, det blir också lugnare vid inskolningarna när bara en 

tredjedel av eleverna är nya. Hedlund (1995, s.36) menar att trygghet för nya elever också kan vara att 

regler, normer och traditioner känns igen av de flesta i klassen och att de nya lär sig snabbt och smälter 

in i rutinerna. Detta underlättar på så sätt för lärarna vid varje inskolning. Men både Hedlund (1995, 

s.36) och Östmar (1981, s.77) håller med om att om negativa normer utvecklats kan det bli svårt att 

arbeta bort dem. 

Johansson påpekar att när det gäller de små barnen på fritidshemmet behöver de särskild 

uppmärksamhet vid övergången från förskola till skola och fritidshem för att trygghet och kontinuitet 

ska upplevas (2010 s.18). Konsekvenser som Torstensson-Ed och Johansson (2000, s.63) observerat är 

att barngrupperna på fritidshemmet blev större när förskoleklassen flyttade in i skolan, de menar också 

att de är yngre och mer resurskrävande vilket kan ha gjort att fritidsverksamheten hamnat i skymundan. 

När sexåringarna börjar på hösten går lång tid åt till att skola in dem i den nya miljön menar en del 

fritidspedagoger medan andra uppger att de snabbt kommer in i verksamheten. En del tycker också att 

verksamheten anpassas mer till de yngre barnen och att det då går ut över de äldre. De äldre får inte lika 

mycket tid att samtala med pedagogerna vilket de har behov av, det kan leda till att de helt enkelt slutar 

på fritidshemmet (Skolverket 1999, s.30).

I Vintereks (2003, s.122) undersökning om elevernas erfarenhet av åldersblandade klasser framgick att 

en rädsla och reservation för äldre elever märks av att de yngre eleverna är tysta och att det är de äldre 

som står för talet i klassrummet och vid samlingar. Rädslan är också befogad i vissa situationer menar 

Vinterek då de äldre elevernas ansvar brister och en irritation över att ha de yngre barnen omkring sig 

uttrycks. Men enligt Östmar (1981, s.42) blir en del äldre elever mindre tuffa och inspirerade att leka 

och fantisera mer.

Sociala aspekter
Att en åldersblandad grupp skulle öka möjligheten till sociala kontakter är enligt Hedlund (1995, s.29) 

ett oreflekterat antagande. Han menar att det bygger på en falsk generalisering om att olikheterna inom 

en och samma åldersgrupp är större än likheterna. Hans erfarenheter säger också att om det finns få 

representationer av samma ålder i en klass fungerar de sociala relationerna dåligt men om det är fler 
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individer i samma ålder gynnas de sociala relationerna bättre. Östman (1981, s.42) menar att det efter att 

ha förts sociogram visar att 40 % av eleverna väljer kamrater utanför årskursen medan det i Vintereks 

(2003) undersökning framgår att om barnen väljer någon annan åldersgrupp så är det äldre man väljer. 

Bara en gång valde en elev att leka med en yngre menar Vinterek. Men det vanligaste är att de föredrar 

jämnåriga och att de upplever ett hinder med få jämnåriga i gruppen. Det är med de jämnåriga som 

vänskapen består och det är intresse och mognadsgraden som är förklaringen till varför man föredrar 

jämnåriga. Med de yngre eller äldre bryts vänskapen när klasserna förändras. Att barnen väljer 

jämnåriga kamrater framgår också av Sundells (2002) undersökning.

Elevernas roller i en åldersintegrerad grupp förändras över tiden vilket är gynnsamt för utvecklingen 

(Östmar 1981), att gå från att vara den som behöver hjälp till att vara den som kan hjälpa är utvecklande. 

Även om man har svårigheter i skolan så kommer man ändå att tillhöra den som kan mer än andra (Di 

Meo & Zillén 1987, s.7). Att vara den som hjälper ger ökad självkänsla, ansvar och en känsla av att vara 

betydelsefull. Det är en stor social utveckling om samarbete som detta fungerar. Di Meo och Zillén 

(1987, s.9) menar att om man ska ta tillvara resursen i att lära på detta sätt måste barnen få hjälp med 

hur de kan samarbeta. Detta ställer ökade krav på lärarna:

Åldersblandningen kan säkert i sig öka barnens benägenhet att bistå varandra, men ska verklig samverkan 

komma till stånd, ställer det ökade krav på lärarens förmåga att åstadkomma ett för alla åldrar meningsfullt 

samarbete. (Di Meo & Zillén 1987, s. 9).

Barnen lär spontant av varandra i fritidshemmet med en låg grad av yttre struktur och många gånger 

utan vuxnas närvaro vilket medför att social samvaro tränas och skapas. Behovet av pedagogernas 

närvaro och insatser spelar här en viktig roll för lärandet (Johansson 2010, s.27).

Det är just i samarbetet de största möjligheterna med åldersblandad gruppering finns, men barnen 

måste ges den möjligheten genom att få veta hur de kan hjälpa varandra och hur de kan samarbeta 

(Di Meo & Zillén 1987, s.36). 

Barn i olika åldrar lär sig av varandra för att variationen och mångfalden är större. Både i konflikter 

och andra situationer kan barn hjälpa varandra (Williams 2001 se Johansson 2010, s.29) men detta 

är en idealbild menar Johansson, barn kan också förtrycka, exkludera och låta bli att lyssna på 

varandra vilket kräver en lärare som är närvarande och lyhörd. Detta är troligtvis fritidshemmets 

svagaste punkt idag med tanke på de stora barngrupperna och bristen på utbildad personal 

(Skolverket 1999, s.55).
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Att gruppen varje år splittras upplevs ur relationsaspekt som ett bekymmer av eleverna, det är 

jobbigt att hitta nya kompisar varje år. Eleverna vittnar om att de saknar kompisar vid 

åldersuppflyttningen och de önskar att splittring inte skett. I framtiden vill de inte uppleva några 

nya separationer. Den främsta nackdelen med åldersblandade grupper är att barn byts ut varje år. 

Med varaktiga relationer får barnen möjlighet att träna förståelse och inlevelse. Trygghet ges av 

stabila relationer (Vinterek 2001 se Sundell 2002, s.44)

Lokalerna
En betydande svårighet för fritidshemmen är att de ofta har svårt att få tillgång till lämpliga lokaler, 

många fritidshem är byggda för skolverksamhet och passar inte den friare verksamheten och 

grupper med olika behov som råder på ett fritidshem. Gruppens behov är också fler på ett 

åldersblandat fritidshem. Lokalerna kan behöva användas till flera syften och det blir då svårt att 

lämna kvar saker när man måste lämna plats till andra aktiviteter (Torstensson-Ed & Johansson 

2000, s.55). Många fritidshem har bara tillgång till ett eller två rum där all verksamhet ska ske, det 

betyder att dansa, måla bygga och vila måste ske i samma rum. Detta är något som föräldrar också 

påpekar i Skolverkets enkät. Vissa fritidshem har bara klassrummen att vistas i vilka inte går att 

utforma till en lämplig fritidshemsmiljö (Skolverket 1999, s.26). 

Gruppbeteende
En aspekt som Eric Hedlund (1995, s.27) påpekar är betydelsen av att åldersblandad verksamhet 

främjar gruppkänslan över hela skolan. Tvärtom vad en åldershomogen grupp gör. En stark 

sammanhållning inom en homogen grupp kan ge ett utpräglat gruppbeteende menar han, det kan 

leda till främlingskap och fördomar gentemot andra grupper (Hedlund 1995, s.27). Detta måste tas 

med i beräkningen och noga beaktas på skolor och i klasser. Hedlund (1995, s.27) menar att en mer 

homogen grupp upplevs fungera mycket bra, det finns stor värdegemenskap och sammanhållning 

inom gruppen men det kan leda till svårigheter att fungera med andra grupper. Han ger också 

förslag på hur man kan jobba med detta på skolor men hans slutsats blir ändå att all koncentration 

till en specifik åldersgrupp är socialt negativ, men han påpekar också att det är en svårbedömd fråga 

(Hedlund 1995, s.27).

Sammanfattning
Den åldersblandade formen ansågs från början alltså som någonting som kunde främja barnens 

sociala utveckling. Flera undersökningar visade också att det var positivt men att en del svårigheter 
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har upptäckts. Men senare forskningar som utgått från barnens egna erfarenheter är inte lika 

positiva. Den viktigaste grunden till en bra social samvaro är en sammanhållen grupp som inte 

riskerar att splittras på grund av åldersuppflyttningar hela tiden (Vinterek 2003). Dessutom har 

fritidshemmet, dess uppdrag och brister uppmärksammats vilka kan problematiseras i ett 

åldersblandat sammanhang för att få ett annat perspektiv. 

METOD

Intervju
För att få svar på min undersökning om hur pedagogerna på fritidshemmet arbetar med svårigheterna 

samt tar tillvara möjligheterna har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. Kvalitativ forskning bygger 

på insamling av beskrivande data och det viktigaste är att försöka tolka och förstå resultatet man 

kommer fram till (Stukát 2005, s.31). En kvalitativ intervju har som syfte att upptäcka och utforska en 

persons uppfattningar om ett område eller ämne (Patel & Davidsson 2011, s.82).

Den kvalitativa intervjun kan utformas på olika sätt. En strukturerad intervju har fasta frågor som 

förutbestämt kommer i en viss ordning och det finns inte så stora möjligheter att svara med långa 

beskrivningar. Den mindre strukturerade intervjun är däremot mer öppen med möjligheten att ändra 

frågeföljden och ställa följdfrågor. Informanten kan också svara med egna ord och uppfattningar vilket 

gör att man kan tränga djupare in i ämnet (Stukàt 2005, s.38-39). Svaren kan aldrig på förhand utformas 

utan det är informantens egna beskrivningar som gör materialet genuint och äkta (Patel & Davidsson 

2011, s.82). 

Eftersom jag är en ovan intervjuare har jag använt mig av en halvstrukturerad intervju med frågor inom 

utvalda områden som jag vill ha svar på (se bilaga 1 och 2). För att undvika att intervjuerna blir för 

långa och tröttsamma för informanten har jag varit kritisk i min frågeställning och rensat ur frågor som 

inte berör området och därför inte är nödvändiga. Jag har ställt följdfrågor, vilket gjort det möjligt att 

fördjupa mig i frågor som varit särskilt intressanta. 

Jag valde att spela in intervjuerna på bandspelare. För att kunna koncentrera mig helhjärtat på 

intervjuerna ville jag inte anteckna under tiden. De antecknade svaren blir inte lika detaljerade och kan 

inte heller återge tonfall, småskratt och pauser som en inspelad intervju och blir inte lika levande på det 
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sättet. Innan intervjuerna hade jag också provintervjuat och spelat in så jag visste hur tekniken 

fungerade. 

Alla intervjuerna har jag valt att transkribera, det vill säga skriva ut dem ordagrant med alla pauser, 

småskratt och andra tveksamheter (Stukàt 2005, s.40). En transkriberad intervju går att läsa om och om 

igen vilket ger bra möjligheter att verkligen analysera texterna och finna samband mellan svar och 

uttalanden. Bearbetningen av materialet försökte jag att göra så snabbt som möjligt efter intervjuerna 

eftersom det är bra att ha det färskt i minnet då man transkriberar. 

Förberedelser
Innan intervjuerna är det bra att som undersökare vara insatt i ämnet för att kunna ställa så bra frågor 

som möjligt och för att försöka sätta sig in i informantens situation. Förståelse för ämnet kan man skaffa 

sig genom observationer och genom att studera tidigare forskning (Patel & Davidsson 2011, s.83). Jag 

skaffade mig information om området på båda dessa sätt innan intervjuerna. Dels genom mina veckor 

som VFU-student då jag observerade verksamheten och dels genom att göra en litteraturgenomgång av 

tidigare forskning på området. Observation är en metod som är vårt främsta sätt att skaffa oss 

information om händelser runt omkring oss. Genom att observera kan vi samla information om 

beteenden i samma stund de inträffar (Patel & Davidsson 2011, s.91). 

Etiska överväganden
Jag berättade för pedagogerna om min undersökning och frågade om de ville ställa upp på en intervju. 

Då de gärna ville bli intervjuade avtalade jag en tid med dem, jag förklarade vad syftet med intervjun 

var och vad frågorna skulle komma att handla om så de skulle vara lite förberedda. Jag skickade också 

ut ett informationsbrev till föräldrarna med en förfrågan om att få intervjua barnen, jag bifogade en 

svarstalong där föräldrarna fick godkänna intervjun med sin underskrift (bilaga 3). Jag berättade också i 

brevet vad syftet med intervjun var och att all information var konfidentiell och alla namn fingerade i 

uppsatsen. Pedagogerna talade om för barnen att jag ville göra intervjuer så de var förberedda.

Att intervjua barn
Att intervjua och samtala med barn är en konst. För att få den informationen man vill ha gäller det att 

kunna ställa rätt frågor men också att lyssna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s.8) menar att 

barnintervjuer kan vara mer som ett samtal och är ett bra hjälpmedel för att kunna förstå mer av ”barns 
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värld”. Ett syfte med att skaffa sig den förståelsen är att man som pedagog kan utveckla den 

pedagogiska verksamheten. Det gäller att utifrån barns värld kunna skapa en bättre lärandemiljö. På 

detta sätt tänker jag att barnintervjuerna ska hjälpa mig i min undersökning. Men barn är inte alltid en 

säker källa att hämta information ifrån. Hur korrekta svaren blir påverkas av hur frågorna ställs. Barn 

kan också vara känsliga för om intervjuaren försöker uppmuntra speciella svar (Poole & Lamb 1998 se 

Ann-Christin Cederborg 2005, s.25).

För att jag ville ha en plats för min studie där barnen känner förtroende för mig valde jag att göra studien 

på fritidshemmet där jag gjort min VFU-praktik. Där känner en hel del av barnen igen mig, vilket jag 

hoppas ska kunna skapa förtroende under intervjun. Det kan göra att man har större förutsättningar att 

barnet delar med sig av sina tankar. Att ställa en fråga med inledning ”berätta för mig...” eller av 

beskrivande karaktär ”hur gick det till...” kan vara ett bra sätt att få barn att berätta (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000, s.25,34). 

Jag valde en lugn plats under intervjun som är välbekant för barnet eftersom det är viktigt att de känner 

sig trygga och bekväma i sin egen miljö för att kunna bidra med sina tankar. Att det är lugnt gör 

förhoppningsvis att barnet inte tappar intresset utan kan koncentrera sig hela tiden (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2000, s.25). Jag var förberedd med en bandspelare och behövde på så sätt inte 

anteckna svaren, jag placerade mig också mitt emot barnet så vi kunde ha ögonkontakt, det kan hjälpa 

till att hålla intresset uppe under hela intervjun (Doverborg & Pramling Samuelsson 2000, s.25).

Jag gjorde intervjuerna på höstlovet då barnen inte hade någon skola, det gjorde att jag hade gott om tid 

och att barnen inte var uttröttade av skoldagen. Jag berättade innan vad vi skulle samtala om och jag 

försökte just att hålla intervjun som ett samtal för att få barnen att känna sig avslappnade.

Bearbetning av materialet
Direkt vid intervjuerna upptäckte jag att jag var förvånad över vissa svar jag fick, de stämde inte alls 

överens med mina förväntade svar. Det var min första mentala registrering av resultatet. Jag gick från 

intervjuerna och kände en glädje och förhoppning om att ha fått bra svar och någonting konkreta att ta 

på i intervjuerna. När jag senare gjorde transkriberingen av intervjuerna fick jag det bekräftat, mina 

första aningar om resultatet verkade stämma. Under tiden jag transkriberade märkte jag att jag påbörjade 

en tankeprocess där jag parade ihop resultat från de olika personerna. Vissa företeelser hade de svarat 

lika på och vissa något olika på. Några svar stämde med mina förväntningar andra inte. 
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Transkriberingen från ljudfilerna till text var väldigt arbetsam och tog lång tid men den var absolut 

nödvändig. 

Jag läste sedan intervjuerna utskrivna på papper flera gånger så att jag fick en uppfattning av vad 

helheten i intervjuerna hade för budskap. Sedan kunde jag aktivt para ihop och gruppera svaren. Jag 

använde mig av ett vanligt textdokument på datorn och skapade olika kategorier utifrån de företeelser 

som kunde höra ihop med mitt syfte. Flera av pedagogernas berättelser använde jag i flera kategorier då 

innehållet var så fylligt och hade innehåll för flera kategorier. Andra stycken har jag inte alls använt mig 

av då de inte alls hör ihop med mitt syfte.

När jag sen analyserade varje kategori för sig försökte jag hitta det som verkligen stack ut och var 

beskrivande för just den kategorin. Jag provade olika citat och valde sedan ut de jag ville ha med. Det 

upplevde jag som svårt eftersom så mycket material var talande. När jag började sammanfatta resultatet 

i text upptäckte jag att det blev väldigt mycket och jag bestämde mig för att gå igenom kategorierna en 

gång till för att kunna komprimera texten vilket var svårt eftersom så många berättelser hade bra 

innehåll för resultatet. Det sista jag gjorde var att skriva in resultatet i min uppsats då valde jag de 

slutliga citaten.

Urval
De två pedagogerna som jag intervjuat är inte fritidspedagoger någon av dem, just ett av fritidshemmets 

problematik. Den ena är utbildad lärare och den andra är utan pedagogisk utbildning men jag väljer att 

kalla dem båda fritidspedagoger eller pedagoger ändå eftersom det är som fritidspedagoger de har 

arbetet. Jag valde just dessa båda pedagoger för att det är de som arbetat på fritidshemmet längst och de 

har båda varit med om de olika arbetsätt som jag beskrivit på fritidshemmet.

På fritidshemmet finns just nu 75 barn fördelade på en förskoleklass, en årskurs ett och en årskurs två. 

Eftersom jag inte kunde göra en så stor undersökning valde jag att göra ett stickprov men jag ville 

inkludera alla åldersgrupper och ha en jämn fördelning av könen. Jag ville att alla åldrarna skulle vara 

representerade i mina intervjuer så jag valde ut två barn från varje klass, en pojke och en flicka. 
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Validitet och reliabilitet
Med reliabilitet menas hur tillförlitliga metoderna man har använt i sin datainsamling är. För att vara 

trovärdig i sin studie betyder det att man måste vara noggrann vid insamlingen av materialet (Stukát 

2011, s.125). Jag valde att spela in mina intervjuer. Inspelningen gör att det blir en hög reliabilitet i 

undersökningen, eftersom en inspelning är som att ”lagra” verkligheten kan man gå tillbaka och 

kontrollera att jag uppfattat allt rätt (Patel & Davidsson 2011, s.104).

Validitet är centralt för att visa kvaliteten i datainsamlingsmetoder och analyser. Därför har jag 

kontrollerat mina intervjufrågor mot syftet i undersökningen, jag ville vara säker på att jag ställer frågor 

som kan ge svar på det jag tänker undersöka för att hålla en bra validitet. Frågorna till pedagogerna 

(Bilaga 1) var preciserade för att beröra åldersblandningen, men de var omfattande så att de berörde alla 

delar av verksamheten på fritidshemmet. Utifrån pedagogernas svar koncentrerade jag frågorna till 

barnen (Bilaga 2) så de endast berörde situationer som pedagogerna pekat ut som särskilt betydande. 

Detta för att barnintervjuerna inte skulle bli så långa men ändå relevanta.

Metoddiskussion
Intervjuerna jag gjorde med pedagogerna gick över förväntan bra. De var båda mycket engagerade i 

mina frågeställningar och ämnet och gav många bra beskrivningar på mina frågor. Barnen var däremot 

svårare att intervjua. Även att jag kände de flesta barnen var de lite blyga och situationen kändes ovan 

för dem. Men när frågorna handlade om sådant som verkligen berörde dem fick jag bra beskrivningar av 

situationerna. Vissa frågor kunde jag märka att de inte alls hade någon koppling till och fick då bara 

korta svar. Trots att jag valt ut ämnen noggrant för att hålla nere tiden kunde en del av barnen bli 

rastlösa på slutet. Intervjuerna tog cirka 10 minuter. Av 6 tänkta intervjuer fick jag ett bortfall vilket inte 

störde mig nämnvärt, jag fick ändå möjlighet att göra 5 intervjuer med barn.

RESULTAT OCH DISKUSSION

Resultatet som jag kommit fram till stämmer i stort inte överens med mina förväntade resultat. Min 

förväntan var att pedagogerna i större utsträckning skulle tycka att sexåringarna krävde mer 

uppmärksamhet, jag trodde också att tvåorna skulle efterfråga andra saker på fritidshemmet samt vara 
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mer negativa till lokalerna. Vissa delar har förbättrats på fritidshemmet vilket jag tror har gjort att 

resultatet blev något annorlunda än vad jag förväntat mig. 

Jag har delat in resultatet i fem olika analyskategorier vilka är samvaro och lek, sexåringarna, gruppen, 

lokalerna, överdragskläder. Jag kom fram till kategorierna genom att analysera svaren i förhållande till 

mitt syfte. De företeelser som stack ut mest i materialet grupperade jag, sedan försökte jag hitta 

passande namn på kategorierna. 

Samvaro och lek

Pedagogerna
Både Sofie1 och Emma, de båda pedagogerna som jag intervjuat menar att genom att umgås och leka 

tillsammans finns möjligheter på det åldersblandade fritidshemmet genom att barnen lär sig av varandra. 

Till exempel när det är storsamling då tvåorna blir som förebilder för de mindre.

Ja om det är så att man släpper frågan lös och de får säga om de har lite förslag, då är det ju oftast ettor och tvåor 

som räcker upp handen och möjligtvis några i förskoleklass som är lite mer pratsamma. Nu ska jag inte säga alla 

tvåor...  Men de är bra på att föra sin talan också. Men de har ju ändå varit med ett tag. Och då har de ju lite åsikter.

De säger också att förskoleklassbarnen får någon att se upp till som tar hand om dem och blir som en 

fadder. Men både Emma och Sofie säger att det finns tillfällen då det inte har gått bra eftersom det finns 

tvåor som beter sig dåligt och att en del små även tar efter sådant.

I leken kan de se att barnen blandar sig över åldrarna och att de leker tillsammans på olika platser på 

fritidshemmet men att det sker framförallt efter klockan tre då alla barnen får vara inne. Då leker de till 

exempel i lekvrån vilken är en plats som alla åldrar gillar, säger Emma, ”Det är okomplicerat, alla kan 

vara med och använda fantasin”. 

De leker mest med jämnåriga men de grupperar sig även i kompisgäng och om det är någon som har 

syskon leker de gärna med varandra och syskonens kompisar eftersom de ofta känner varandra 

hemifrån. Och det är de yngre syskonen som hänger på de äldre upplever Sofie. När de arbetade 

målmedvetet med åldersintegreringen såg hon att de blandade sig bättre över åldrarna än vad de gör nu.  

I och med att man tvingade till att de skulle umgås med yngre eller äldre beroende på vilken ålder de var så gjorde de 

det och när det sen var fritt så valde de att göra det också på ett helt annat sätt än vad de gjorde innan. Annars på 

vårterminen fanns det inte en chans att en tvåa skulle leka med en förskoleklassare, men då uppstod det.

                                               
1 Alla namn i texten är fingerade.
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Det var ett av målen med den verksamheten berättar Sofie, eftersom det är ett åldersblandat fritids ville 

de ha en aktivitet som var styrd åldersblandad. De ville att tvåorna skulle få chans att ta ansvar och att 

förskoleklassen inte skulle tycka att tvåorna var så läskiga. Hon tycker också att det gav resultat.

Tvåorna, vissa växte med sitt uppdrag att vara tillsammans med yngre och att vara en bra förebild. Det kan jag se är 

något positivt, de skärpte till sig.

Men det fanns också grupper där det istället var en etta som tog kommandot kunde hon se och menar att 

en del tvåor är ju mindre i sinnet än en förskoleklassare.

Det var inte alla som klarade av det, det fanns grupper där en tvåa inte klarade av att axla rollen som en god 

förebild, så det kunde vara negativt

Hela ”Uppdrag skogen” var ett hästjobb erkänner Sofie och Emma, de var stressade och det tog mycket 

tid och kraft men att det också gav mycket men det skulle underlättat med fler pedagoger. Nu när de 

utvärderat aktiviteten kan de se att det bästa nog är att arbeta med det som ett kortare projekt för att få 

det att leva kvar.

När de har planerade aktiviteter berättar Emma att de separerade ettor och tvåor för att tvåorna skulle få 

göra lite mer avancerade saker men att ettorna ändå gör dessa saker sen eftersom de är så pass duktiga. 

Däremot håller de förskoleklassen separat med ett eget pyssel. Emma tycker att det är tråkigt att de inte 

längre blandar åldrarna i aktiviteterna som under uppdraget. De kom bara ifrån det menar hon, ”Nu är 

det ju som liksom tre åldrar som delar lokaler bara.”

Utomhus kommer de olika åldrarna längre ifrån varandra om de leker mindre grupper eller två och två 

säger Emma spontant. Men när hon tänker efter så inbjuder utomhusleken till aktiviteter där många kan 

delta. ”När det blir stora grupper som leker exempelvis ”huskull” kan alla vara med och då kommer 

barn från alla åldrar”.

Barnen
Resultatet visar att barnen umgås över åldrarna men att det inte är medvetet utan det är något som blir 

genom att de är på samma fritidshem. De svarar att de brukar leka med jämnåriga som går i deras egen 

klass. När vi pratar vidare kommer det fram att de leker med barn i andra klasser också men det är inget 

aktivt val utan det bara blir så.  En flicka i tvåan säger: ”Ibland när vi är i dockvrån får vi hjälpa de 

yngre med svåra tal som de har fått av andra tvåor.” När de spelar bandy eller leker ”under hökens 

vingar” är alla med eftersom de flesta kan de lekarna. En pojke säger att det är bra med ettor och 
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förskoleklass på fritids, ”För då har man några att leka med om de andra är borta”. Samma pojke är 

den enda som säger att han saknar tvåorna från förra året eftersom han hade många kompisar där men 

han brukar träffa dem när han spelar bandy, ”då brukar vi prata ibland” säger han. Bara om det är 

någon som har ett syskon i en annan klass medger de att de brukar leka. 

En flicka i tvåan upplever att de får ta ansvar och hjälpa de yngre när de leker ”ja, om de vill vara med 

på en ny lek då får man ju förklara om de aldrig har lekt den, ja typ så”. Hon kommer också ihåg 

”Uppdrag Skogen” och om grupperna säger hon att det var roligt att få börja vara med andra och att de 

tvåor som var i hennes grupp var snälla.

Analys av kategorin samvaro och lek
Att pedagogerna ser samvaron som en lärande möjlighet på det åldersblandade fritidshemmet 

överhuvudtaget framgår av svaren. Men det är den medvetna åldersintegreringen som är att föredra för 

att verkligen uppmuntra samvaro över åldersgränserna. Barnen uppger att de väljer lekkamrater i sin 

egen ålder, de upplever inte direkt att de verkligen leker med de andra åldrarna men att de faktiskt gör 

det framgår av svaren. Vinterek (2003, s.121) menar att det vanligaste är att barnen väljer jämnåriga 

kamrater. På fritidshemmet får alla endast möjlighet att vara inomhus tillsammans efter klockan tre 

vilket blir en ganska kort tid. Många barn har dessutom redan gått hem då. 

Både Emma och Sofie framhäver att de äldre barnen är bra förebilder för de yngre men att de kan vara 

dåliga förebilder också då de små barnen hittar någon att se upp till som inte beter sig bra. Att få ta 

ansvar och vara den som hjälper ger annars en ökad självkänsla menar Di Meo och Zillén (1987, s.9). 

Framförallt måste tillfällena när de stora får visa sitt ansvar vara fler vilket var den stora vinningen vid 

det medvetna arbetet med åldersintegreringen som rådde förut på fritidshemmet. Där fanns de stora 

möjligheterna med det åldersblandade fritidshemmet menar båda pedagogerna. Men det var inte 

självklart att samarbetet fungerade, vissa grupper behövde mer hjälp med samarbetet, vilket kunde vara 

svårt att hinna med då barngruppen var stor och hela projektet tog tid och kraft. Di Meo och Zillén 

(1987, s.9) menar att om lärande ska kunna tas tillvara genom samarbete behövs lärare som hjälper 

barnen att samarbeta. Här spelar behovet av pedagogers närvaro stor roll. 

Att vissa grupper hade svårare att samarbeta än andra upplevde Sofie eftersom det kunde vara en tvåa 

som inte klarade av att ta ansvar. I åldersblandade grupper anses det vara självklart att det äldre barnet 

besitter mest kunskap vilket inte stämmer menar Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, 

s.79). Ett barns kunskap är istället beroende av erfarenheter och vilken kunskap det handlar om inte 
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vilken ålder barnet har. Pedagogerna nämner inte någonting om att de försöker blanda grupperna efter 

andra perspektiv än ålder. Det kanske de gör men det är ingenting som framgår av svaren. Skolverket 

(2007, s.28) menar att alla barn har sin egenhet som det gäller att ta tillvara på.

Barnen är ganska likgiltiga över att vara tillsammans med de andra åldrarna i aktiviteterna, de har rent 

generellt ingen närmare relation med de andra klasserna förutom de som ofta leker med syskon och 

syskonens kompisar. Och eftersom de inte heller har blandats medvetet på länge har de inget att jämföra 

med. Bara pedagogerna ser en klar pedagogisk fördel med att arbeta medvetet med åldersintegrering.

Sexåringarna

Pedagogerna
Resultatet visar att både Emma och Sofie tycker att sexåringar är små när de börjar och att det är bra att 

jobba separat med dem hela hösten. ”Eftersom förskoleklassen är ny i sig måste den gruppen lära 

känna varandra så att de känner sig trygga i sin grupp”, säger Sofie.  Pedagogerna, lokalerna och 

skolgården är nya och att då blanda dem med 40 andra barn på en gång vore kanske inte så lyckat menar 

Sofie. Emma säger att de ordnar verksamheten speciellt efter sexåringarna för att öka tryggheten för 

dem i början. Men att i den fria leken är det ju fritt fram för de som vill att ta kontakt med de större 

barnen.

Sofie och Emmas åsikter om sexåringar skiljer sig åt till viss del. Sofie tycker inte att det är svårt eller 

tar mycket tid från den andra verksamheten för att skola in sexåringar.

Nej, jag tycker inte att de behöver så mycket mer stöd de finner sig väldigt fort faktiskt, förvånansvärt fort. Jag tror vi 

vinner mycket på att det är samma lokaler och att någon från förskoleklassen alltid är kvar på fritids.

Sofie påpekar också att det beror på hur man är som pedagog, om man vill och törs släppa dem. Hon 

berättar också att de jobbar annorlunda nu än vad de gjorde för ett år sen eftersom de då var färre 

anställda. Då var förskolläraren väldigt aktiv i fritidsverksamheten och hade inget större fokus på just 

sexåringarna. Nu har förskoleläraren fokus på sexåringarna och är inte drivande i fritidsverksamheten 

på samma sätt. En förändring som blev möjlig i och med ytterligare personal.

Emma uttrycker mer än Sofie att sexåringarna tar extra tid i början för att de är små och nya, att det nu 

finns en förskollärare tillhands för sexåringarna är skönt. Hon säger att hon kan tänka sig att ha ett fritids 

med bara förskoleklass för att det skulle vara enklare att ha en anpassad nivå på verksamheten eftersom 
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en del bara är fem år när de börjar. Men hon kan också tycka att man då skulle mista möjligheten att de 

lär av varandra över åldrarna. Hon säger också att en del av barnen är rädda för tvåorna och att det 

skulle spädas på om man sluter sexåringar för sig själva. 

Barnen
Resultatet pekar mot att alla barnen trivs bra på fritidshemmet. Både ettorna och sexåringarna säger att 

det var pirrigt att börja fritids och förskoleklass eftersom det var nytt och obekant för dem. En sexåring 

säger att han varit rädd några gånger för andra barn på fritidshemmet och för stora barn som inte går här.  

Analys av kategorin sexåringarna
Enligt litteraturen ska en av fördelarna med åldersblandade grupper vara att de små barnen ska få ett 

tryggt och stöttande omhändertagande av de andra barnen (Östmar 1981, s.12-13). Det kan man inte 

säga att de på fritidshemmet drar nytta av eftersom de håller dem för sig själva i början. De jobbar på 

fritidshemmet medvetet med att ge sexåringarna extra stöd i början genom att en pedagog är fokuserad 

mer på dem än den övriga fritidsverksamheten. Det stämmer helt överens med vad Johansson (2010, 

s.18) menar att sexåringarna behöver vid övergången för att trygghet och kontinuitet ska upplevas. Att 

inget av barnen upplever att de är rädda eller otrygga, trots att ett barn berättar om några incidenter, är 

positivt och tyder på att de arbetar bra vid övergången.

Sexåringarna får extra stöd från förskoleläraren i början vilket blivit möjligt med en till pedagog 

anställd. Det gör att verksamheten inte blir eftersatt vilket annars kan vara fallet. Torstensson-Ed (2000, 

s.63) menar att det oftast är så att fritidsverksamheten blir eftersatt när sexåringarna behöver mer stöd 

och tid. En extra pedagog är en avsevärd förbättring på fritidshemmet.

Gruppen

Pedagogerna
Pedagogerna nämner vid flera tillfällen att hur man kan jobba på fritidshemmet beror på hurdana 

grupper man har. Sofie säger att ”Uppdrag skogen” var arbetsamt och tidskrävande men att de då hade 

svåra grupper att jobba med, ”de grupperna vi hade då var ju väldigt speciella barn”.  Emma säger 

samma sak om den gruppen när vi pratar om hur det var i våras 

“den tvåan var ju rätt...ha! vild ha!”. 
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Att de grupperna var ansträngande att jobba med visar resultatet och Sofie säger att det troligtvis skulle 

vara en helt annan sak att jobba med ”Uppdrag skogen” nu än det var då. Svårigheter som de hade då 

skulle troligtvis vara mindre dominerande nu.

En annan intressant aspekt framgår av Emmas intervju. Hon menar att det har varit trögt att komma 

igång med verksamheten i höst och först vid höstlovet känns det som allt sitter och det rullar. Hon 

tänker tillbaka på hur det var i våras och då hade de jättebra flyt trots att gruppen delvis var jobbig och 

nu har de jättelugna grupper men ändå känns det inte som det sitter.

Men då försöker jag tänka tillbaka på hur det var förra hösten, man kan ju kanske inte jämföra med våren för då hade 

vi ju jobbat ett år. Jag kommer inte ihåg, men det är nog lite struligt innan allt kommer på plats... det blir ju helt nytt 

så. Men det var nog därför, kanske.

Analys av kategorin “gruppen”
Hur gruppens sammansättning ser ut och vilka behov den har påverkar verksamheten och möjligheten 

till att låta fritidshemmet vara en positiv miljö för samspel och lärande (Skolverket 2007). Enligt 

resultatet hade fritidshemmet förut en grupp som behövde mycket stöttning i utvecklingen och 

verksamheten kan ha varit extra arbetstyngd på grund av det. 

På ett åldersblandat fritidshem sker uppbrott och nya inskolningar varje läsår vilket splittrar gruppen och 

gör det arbetsamt att jobba upp sammanhållningen igen. Det kan vara en faktor till att Emma kände att 

det var svårt att få verksamheten att rulla och att det var bra flyt på våren då de jobbat ihop gruppen 

under ett år. Vinterek (2001 se Sundell 2002, s.44) menar att den främsta nackdelen med åldersblandade 

grupper är att barn byts ut varje år. Förutsättningar för att barn kan samarbeta bra är att de känner 

varandra väl och har utvecklat djupa relationer (Ellis & Gauvin 1992, se Williams et al 2000, s.78-79).

Lokalerna

Pedagogerna
Pedagogerna tycker att lokalerna är svåra att disponera men att de verkligen försöker utnyttja varje del 

så gott det går. Nu har de också börjat använda klassrummet under fritidstid vilket inte var möjligt förut. 

Emma säger:

De som vill får va inne i ettornas klassrum och leka skola. Så vi har börjat använda klassrummen mer, det gjorde vi 

inte tidigare. Men vi har insett att det går inte. Närmare vintern då kan de inte va ute lika länge så det behövs. Lärarna 

har inget val, vi har inte plats så vi måste. Vi funderar på att öppna tvåornas klassrum som ett spelrum och så får 

ettornas klassrum vara.
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De tänker på att de har olika åldrar att ta hänsyn till.

Vi försöker tänka på att ha lokaler som ska passa de lite äldre, vi gjorde ju läsrummet. För att de är lite trötta på de 

här småbarnen som bara springer omkring ha ha...  Där kan de sitta och prata eller byta hemligheter eller vad man 

gör. De har kanske ett behov av att dra sig undan lite mer.

Men de tror inte de skulle kunna ta bort något om det till exempel bara var tvåor på fritidshemmet. 

Tvåorna har ett stort lekbehov och de älskar lekvrån säger Sofie. 

Analys av kategorin ”lokalerna”
Visst tycker de att lokalerna har vissa brister men att de har jobbat med det och utnyttjar alla möjligheter 

som finns framgår av intervjusvaren. Många fritidshem har betydligt sämre lokaler. Exempelvis finns 

fritidshem med bara två rum vilka i vissa fall bara kan vara klassrummen enligt Skolverkets enkät 

(1999, s.26).

Överdragskläder

Pedagogerna
När det gäller regler på fritidshemmet säger båda pedagogerna att de vill vara ett fritidshem därför har 

alla samma regler och de flesta reglerna är samma som under skoldagen. Men när vi börjar diskutera 

överdragskläder framgår att reglerna är lite olika. Sofie säger att de får tjata på tvåorna för att de ska klä 

på sig. 

kläderna är svårt och anledningen till att vi har varit så hårda, vilket är skittråkigt för att man få stå och tjata på 

tvåorna, det är ju för att om en tvåa blir dyngsur på förmiddagsrasten eller på fritids och ja vi ska vara ute nu i två 

timmar för vi kan inte vara inne av någon anledning, då måste den ungen klara sig. Och då ska man inte behöva... 

jaha du har inga kläder ja då måste du vara inne. Så det är ju för att ”torra barn är glada barn” eller vad man säger, 

den stilen och då har vi kört stenhårt på det.

Men de menar båda två att tvåorna kanske borde kunna ta ansvar själva men att de inte riktigt klarar det. 

Enligt Emma försöker de skola in tvåorna i eget ansvar vilket behövs för i trean när de flyttat till ett 

annat fritidshem är det ingen som bryr sig, där förväntas de klara sig själva helt. Detta ser de som ett 

tråkigt problem.

... det skulle nog behövas att det liksom fasades ut lite. Så att det inte helt plötsligt släpptes. För ofta blir det ju 

reaktion från dem som börjar trean att ”ha ha nu behöver inte jag ha regnkläder nu går jag i trean och det förra 

fritidshemmet var så tråkigt, där var man bara tvunget att ha det och det... nu behöver jag inte lyssna på dig längre för 

att nu går jag i trean”. Så då kutar de omkring i t-shirt fast det är minusgrader.
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De är överens om att sexåringarna inte kan bestämma själva och det är oftast inga problem att få dem att 

klä på sig men det är desto svårare för ettorna. De hamnar mittemellan att få ta ansvar eller att ta på sig 

utan att klaga vilket ger svåra diskussioner och sura miner.

Barnen
Enligt resultaten från barnen som går i ettan och tvåan framgår att de vet när överdragskläder behövs. 

Men ingenting säger att de verkligen tar på sig då och alla tre tycker att det tjatas om överdragskläder, 

vilket tyder på att de kanske inte tar på sig när det behövs. Men ett barn säger att han leker aldrig så att 

han blir smutsig och därför skulle han klara sig utan. En pojke i tvåan säger:

Ibland om det är typ såhär soligt och det inte är några moln på himlen och fröknarna säger att man ska ha jacka och 

man är jätte jättevarm, då blir det ju jätte jätte varmt såhär inuti kroppen så då tycker jag...inte man ska ha jacka när 

det är jätte jätte soligt och jätte jätte varmt

En flicka i tvåan tycker att de kan få vara utan om det inte regnar, för ibland så måste de ha 

överdragskläder ändå. Hon säger ”då får man gå med på det”.

Analys av kategori överdragskläder
Det märks på barnen att de blir berörda av problemet med överdragskläder när vi pratar om det. Det 

märks också på pedagogerna och jag förstår deras situation helt och fullt. De vill vara ett fritidshem och 

vill då ha samma regler. Men problem som med överdragskläderna där de stora barnen bör få ta eget 

ansvar är svåra att angripa eftersom det kan verka orättvist att ha olika regler för olika åldrar. 

Blandningen av olika åldrar i klassen sägs utveckla eleverna till att ta ett större ansvar när elevernas 

roller förändras i gruppen menar Östmar (1981). Men enligt pedagogerna kan eget ansvar för vissa saker 

inte lämnas helt och hållet. De berättar om hur ett dåligt beteende gentemot fritidshemmet har uppstått 

efter att ha flyttat till ett fritidshem för treor. Dessa problem är då inte endast beroende av hur det egna 

fritidshemmets regler ser ut, utan det hänger ihop med reglerna på hela skolan. Hedlund menar att en 

stark sammanhållning inom en homogen grupp kan ge ett utpräglat gruppbeteende menar han, det kan 

leda till främlingskap och fördomar gentemot andra grupper (Hedlund 1995, s.27).

SLUTDISKUSSION

Att det åldersblandade fritidshemmet har både möjligheter och svårigheter framgår av denna 

undersökning. Att det går att tillgodose alla åldrar menar jag också har visat sig men att det dock inte är 

lätt. Undersökningen har visat att det krävs mycket arbete och ”klurande” i arbetslaget för att få till en 
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utvecklande miljö för alla åldrar. Det krävs inte minst engagerad personal som vill och vågar prova olika 

aktiviteter och lösningar för att utveckla verksamheten. 

Visst fungerar det ålderblandade fritidshemmet bra utan att man nämnvärt blandar åldrarna men ska det 

verkligen ge det som det är tänkt, det pedagogiska syftet, behöver man verkligen arbeta medvetet med 

åldersintegreringen. Men att åldersintegrera verksamheten är ingenting man ”hux flux” bara gör enligt 

min undersökning. Svårigheter finns, pedagogerna berättar om hårt arbete och stress och att det 

dessutom behövs resurser för att det ska genomföras väl. 

Den medvetna åldersintegreringen som jag har beskrivit i både inledningen och resultatet ger mycket bra 

möjligheter i att föra samman åldrarna och ta del av varandras kunskaper. Det ger en ökad bredd och 

spridning av kunskapen på fritidshemmet. Pedagogerna säger efter att ha utvärderat den verksamheten 

att den kan vara bra som ett projekt men det får inte vara för länge. Jag menar att som resultatet visar 

väljer barnen i största grad jämnåriga att leka med vilket också stämmer överens med Vintereks (2003) 

och Sundells (2002) studier. Det kan vara en anledning att inte hålla sådana projekt för långvariga. Då 

får barnen inte lika mycket tid att leka med de kompisar de faktiskt helst skulle välja eftersom de kanske 

inte är i samma grupp. Om man då varje dag håller dessa gruppindelningar får inte barnen sina mest 

önskade kompisar att leka med. Men jag tror att de också kan hitta nya kamrater som de annars inte hade 

upptäckt.

Men även om barnen inte blandas målmedvetet sker en åldersblandning och spridande av erfarenheter 

visar mina resultat. Barnen leker och tar del av varandras kunskaper ändå men upplever inte att de gör 

det. Men det blir mer en slumpmässig blandning än en planerad och kunskaperna kanske inte breddas så 

mycket eftersom barnen då ofta blandar sig utifrån intresse. De som gillar lekvrån möts där, de som 

gillar lego möts i legohörnan och de som gillar bollsport möts ute. Blandningen sker inte heller så ofta 

men när den sker kanske den är mer genuin och äkta än den inplanerade åldersintegreringen. Men 

resultatet visar att pedagogerna är medvetna om att barnen inte blandas så mycket. De jämför också med 

hur det var förut, vilket ger en aning om att de funderar på ett annat arbetsätt.

Det som Östmar (1981)  menar är en fördel med åldersintegreringen är bland annat att de små barnen får 

förebilder som hjälper och stöttar dem. Det kan jag se i mina resultat. Pedagogerna och en tvåa som har 

varit med i ”Uppdrag skogen” har positiva erfarenheter. Men jag ser också att mina förväntade resultat 

stämmer överens med det verkliga resultatet. De dåliga förebilderna finns och pedagogerna berättar om 

svårigheter som kan uppstå när tvåorna inte klarar av att ta ansvar. Det som Skolverket (1999) menar 
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med att resurserna har skurits ned under många år och barngrupperna blivit stora kan här ses som en 

konsekvens i verkligheten. För att få vissa grupper att fungera hade behövts mer personal som funnits 

tillhands och stöttat precis som Di Meo och Zillén (1987) menar är av vikt när barn i olika åldrar ska 

lära sig att samarbeta. Det menar också Johansson (2010) när han påpekar att fritidshemmet har en låg 

grad av yttre struktur många gånger utan vuxnas närvaro där social samvaro träna. Denna svårighet med 

samarbetet i grupperna hade troligtvis förbättrats med fler pedagoger.

Men problemet med för få pedagoger har förbättrats på fritidshemmet. Ett av mina resultat som visade 

sig inte stämma överens med de förväntade resultaten och också motsäger Skolverkets enkät från 1999, 

där en brist i kvalitén på fritidshemmen anses vara för få pedagoger. Att fritidshemmet har fått en extra 

personalresurs är en klar förbättring, vilket har möjliggjort ett annat förhållningssätt mot sexåringarna. 

De behöver särskild uppmärksamhet i början menar Johansson (2010, s.18). Det har fritidshemmet 

uppnått med att en förskollärare finns tillhands i första hand för förskoleklassen. Att fritidshemmet har 

fått mer resurser kan ses som en förbättring av kvalitén. Men det gäller också för fritidshemmen att ta 

tillvara resurserna om de ges menar jag. Här har fritidshemmet gjort ett val att ge extra mycket 

uppmärksamhet till sexåringarna vilket enligt resultatet är ett klokt val. Inget av barnen nämner något 

om rädsla, oro eller otrygghet på fritidshemmet trots att de inte gått där länge. Det här pekar på att den 

ökade personalresursen ger mer trygghet för sexåringarna än vad de äldre barnen förväntas göra, vilket 

Östmar (1981) menade var en av fördelarna med åldersblandad verksamhet. 

Ett annat sätt att ta tillvara extra personalresurser är att verkligen ta sig tid till att skapa relationer och bli 

delaktiga i ”barnens värld”, vilket jag menar är viktigt i fritidspedagogiken. Framför allt för att de stora 

barnen anses ha ett större behov av att samtala med de vuxna på fritidshemmet. Det kan med ökade 

personalresurser i större utsträckning bli möjligt (Skolverket 1999, s.30). Men det beror på var 

pedagogerna anser att det största behovet finns för tillfället, hos sexåringarna eller hos de större barnen. 

Att tillgodose alla åldrars behov är en svårighet på det åldersblandade fritidshemmet menar jag.

Samarbetet i gruppen spelar också roll för verksamheten har resultatet visat. När Emma funderar över 

varför det är så vårt att komma igång på hösten tolkar jag det som att nya barn har börjat och de barnen 

som är vana från förra läsåret har fått nya positioner. Alla behöver arbeta in sig i det nya vilket kan ta 

tid. Det är också det som Ellis och Gauvin (Williams et al 2000, s.79) hävdar när de diskuterar om att en 

väl inarbetad grupp som har utvecklat djupa relationer har lättare att samarbeta. Jag kan inte dölja min 

åsikt om att det är synd att grupperna splittras varje höst. Både för barnen men också för pedagogerna. 

Enligt Vinterek (2003) och Sundell (2002) säger barnen att de tycker det är jobbigt att gruppen splittras 
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varje år. Mitt resultat visar att bara ett av barnen saknar kompisar från förra året, vilket inte är så farligt, 

men det är ändå en indikation på att det händer att kompisar är saknade. Det jobb och den tid som det tar 

att varje höst arbeta ihop gruppen och ta emot de nya barnen och skapa förtroende hos dem är ett avbrott 

i verksamheten tror jag. Det är visserligen inte lika många att lära känna som när en hel grupp är ny. 

Enligt Hedlund (1995, s.36) är det lättare att ta emot nya barn när de inte är så många. 

Men det är inte bara åldrarnas olikheter man här kan dra vinning av på ett fritidshem. Att sätta ihop 

grupper med barn som annars inte brukar leka tillsammans ger en bredd av erfarenheter och kunskaper 

att ta tillvara på i ett annat perspektiv också. Det gäller att inte bara bli låst i perspektivet ålder eftersom 

det på ett fritidshem finns många andra kunskaper att ta tillvara på som inte är kopplade till ålder menar 

jag. Till exempel etnisk tillhörighet, religion och olika intressen. Jag tror att se varje barns olika 

kunskaper som en tillgång utan att bli låst i perspektivet ålder kan ge en mångfald av erfarenheter att ta 

vara på i ett fritidshem. Precis som Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000, s.79) menar att 

kunskaper inte har med ålder att göra utan med erfarenheter och vilken kunskap det handlar om.

Ett annat resultat som inte stämmer överens med mina förväntade resultat är att tvåorna skulle vilja ha 

andra saker och vara besvärade av de små barnen vilket Vinterek (2003, s.122) menar. Emma nämner i 

intervjun att det kan vara så men jag tolkar det som att Emma tänker på tidigare grupper som tagit större 

plats på fritidshemmet och varit vildare än de nuvarande grupperna. I mitt resultat finns ingenting som 

pekar på att det är så nu. Jag vill också tillägga att min undersökning utifrån det perspektivet inte har 

gjorts i den bästa tiden. På hösten är allting fortfarande ganska nytt och tvåorna har kanske inte riktigt 

fattat att de är tvåor än. Om undersökningen gjorts på våren kanske det hade gett ett annat utslag. Det 

kan tänkas att tvåorna då känner sig större och faktum att de snart ska lämna fritidshemmet för en annan 

avdelning gör sig mera påmind. Om fallet är sådant kan det vara bra att ta i betänkande och ge tvåorna 

mer utmaningar och uppmärksamhet på våren. Dessutom kan det vara bra att de får arbeta ihop sig med 

de andra tvåorna på skolan eftersom de sen ska vistas tillsammans på ett annat fritidshem som treor.

Och om man vågar prova och utvärdera verksamheten kan man hitta former för samarbete. Till exempel 

när sexåringarna hålls lite för sig själva på hösten ger det stora chanser för ettor och tvåor att arbeta ihop 

sig. Detta samarbete kan sedan behöva brytas på våren och låta tvåorna arbeta ihop sig med andra tvåor 

inför trean. Varianterna är många och det kan vara spännande att prova. Ombyte och utmaningar kan 

vara spännande och givande för barnen, men att hålla ett stabilt samarbete i en väl inarbetad grupp talar 

för bättre sammanhållning.
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På ett åldershomogent fritidshem splittras aldrig gruppen. Där finns större chanser att arbeta ihop barnen 

eftersom de går tillsammans hela tiden och har chans att utveckla djupare relationer vilket främjar 

samarbetet menar Ellis och Gauvin (Williams et al 2000, s.79). 

Slutsatser och förslag till fortsatt forskning
Att få undersöka det åldershomogena fritidshemmets möjligheter och svårigheter skulle nu vara mycket 

spännande. Ett förslag till fortsatt forskning. En studie där man fick chans att följa ett åldershomogent 

fritidshem från förskoleklass till trean och se deras utveckling från sexåringar till treor för att ta reda på 

och se hur deras behov förändrades under åren. Att också undersöka pedagogernas sätt att arbeta och ta 

tillvara de olika kunskaper och erfarenheter som finns på ett fritidshem utan att bli låsta av perspektivet 

ålder. Frågorna om det åldershomogena fritidshemmet är många som skulle vara spännande att 

undersöka.

Mina slutsatser av denna undersökning är att både den åldersblandade och åldersintegrerade 

verksamheten har både konkreta svårigheter och möjligheter. Men det är den medvetna 

åldersintegreringen som ger de bästa möjligheterna men också de mesta svårigheterna. Sexåringarna på 

det åldersblandade fritidshemmet är också en svårighet men fungerar mycket bra med en pedagog som 

har möjlighet att lägga fokus på dem. Det ger trygghet och den uppmärksamhet de kräver i början. 

En annan slutsats är också att det åldersblandade fritidshemmet har svårigheter med att komma igång 

varje höst då gruppen har splittrats och måste arbetas upp igen. Det är det långvariga samarbetet som har 

chans att arbeta upp de djupa relationer som främjar samarbete. 

Den här studien har gett mina funderingar om det åldersblandade fritidshemmet kan tillgodose alla 

åldrars behov, en förståelse och klarhet över att det går, men att det är väldigt svårt. Men 

fritidsverksamhet är generellt svårt idag, vilket diskuterats i min litteraturgenomgång. Att detta 

fritidshem har goda förutsättningar för att lyckas visar studien. Det finns engagerade pedagoger, 

förbättrade lokaler och personalresurser. På det sättet blir svårigheterna lättare att brottas med vilket ger 

förutsättningar för att öka möjligheterna till en god verksamhet. Men studien har också gett mig andra 

perspektiv som jag tycker är viktiga att framhålla. Det gäller att inte bara bli låst av ålder när man jobbar 

i det åldersblandade fritidshemmet. Att ta hänsyn till att kunskap inte bara är kopplad till ålder utan 

också till erfarenhet ökar möjligheterna till en större mångfald i fritidsverksamheten.
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BILAGOR

Bilaga 1

Intervjufrågor till pedagogerna
1. När ni började arbeta åldersintegrerat med ”Uppdrag skogen” hur tänkte ni då?

2. Kan du ge exempel på några speciella situationer i den åldersintegrerade verksamheten då det fanns 

speciella svårigheter?

3. Kan du ge exempel på några speciella situationer i den åldersintegrerade verksamheten då det fanns 

speciella möjligheter?

3.  Berätta om hur samlingen har sett ut i de olika formerna åldersblandat och åldersintegrerat?

4. Hur sitter barnen placerade i matsalen vid mellanmålet?

5. Berätta hur ni tänker när ni planerar upp aktiviteter?

6. Har ni någon speciell tanke när ni köper in material till lek och pyssel?

7. Berätta hur ni tänker för att disponera lokalerna på bästa möjliga sätt?

8. Ser du ett samband med att det är ett åldersblandat fritidshem och svårigheter med lokalerna?

9. Hur brukar barnen gruppera sig i den fria leken?

10. Har du sett samarbete mellan åldrarna när det gäller att hjälpa varandra med ytterkläderna?

11. Ser du möjligheter respektive svårigheter med utomhusleken på gården?

12. Berätta lite om reglerna ni har på fritidshemmet?

13. Är det samma regler för alla barn när det gäller överdragskläder?

14. Berätta hur det är när de nya sexåringarna skolas in på hösten?

15. Upplever du att det finns en viss otrygghet hos dem?

16. Hur upplever du att tvåorna som ska lämna fritidshemmet känner eller agerar på våren?

17. Tycker du att det åldersblandade fritidshemmet har potential att utvecklas till något ännu bättre?

18. Ser du att det idag skulle finnas tid och resurser för att förbättra samarbetet mellan barnen på det 

åldersblandade fritidshemmet?

19. Vill du tillägga något?
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Bilaga 2

Intervjufrågor till barnen
Frågor till sexåringar, ettor och tvåor

1. Vad brukar du leka med på fritids?

2. Vilka brukar du leka med på fritids?

3. Brukar du leka med barnen i de andra klasserna?

4. Skulle du vilka leka med barnen i de andra klasserna mer?

5. Kommer du ihåg hur det var att börja på fritids?

6. Vilket rum på fritids tycker du bäst om att vara i?

7. Är det några saker som du skulle vilja ha på fritids som inte finns här?

8. Vad tycker du om att det är andra klasser här på fritids?

9. Har du lärt dig något av barnen i de andra klasserna?

10. Har du fått hjälp av någon i de andra klasserna?

11. Berätta om hur det är att leka i lekvrån?

     12. Har du varit rädd för något på fritids?

    13. Hur är det när ni har storsamling?

14. Vill du ändra på något på fritids?

      15. Är det något som är extra bra på fritids?

Frågor till ettor och tvåor

16. Hur kändes det när de förra tvåorna slutade?

17. Berätta hur det var när det kom nya sexåringar?

18. Hur är det när ni pysslar på fritids?

19. Berätta om reglerna för överdragskläder?

Frågor till tvåorna

20. Berätta om hur det var på ”Uppdrag skogen”?

21. Hur är det att vara äldst på fritids?
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Bilaga 3

Hej föräldrar med barn på Fritidshemmet xxxxxx!

Jag heter Linda Bengtsson och går tredje och sista året på lärarutbildningen på Södertörns högskola med 

inriktning mot fritidshem. Under en tio veckors period skriver jag ett examensarbete på C- nivå om 

fritidshem. Målet för mig är att ta reda på hur pedagoger och elever upplever sin vistelse på fritidshemmet. 

Jag undrar därför om jag skulle kunna få intervjua ditt barn för att få en djupare insikt och förståelse om hur 

barnen upplever sin fritidstid. Jag vill ställa frågor om vad de brukar göra på fritids och hur de trivs.

Under min utbildning har jag gjort praktik på xxxxxx så jag är väl bekant med miljön och de flesta av 

barnen, flera av er föräldrar har säkert träffat mig också.

Svaren jag får kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast jag som kommer att sammanställa och 

analysera materialet. Intervjuerna kommer att spelas in på band. Efter min bearbetning kommer dessa att

förstöras.

Om ni undrar över något är ni välkomna att höra av er till mig. Det går också bra att maila till xxxxxx 

xxxxxx om du undrar något. (xxxxxx.xxxxxx@xxx.xxxxxxxx.se)

Jag skulle vara väldigt tacksam om ni kunde hjälpa mig med min undersökning.

Ett varmt tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Linda Bengtsson

Tel mobil: xxxxxxxx

Tel hem: xx-xxxxx

mail: xxxxxxx.xxxxx.@student.sh.se

…............................................................................................................................................................................................

Härmed godkänner jag att mitt barn får medverka vid intervjun. 
Barnets namn och klass

……………………………………………………………………………………………. 
Förälders underskrift

…………………………………………………………………………………………………... 
OBS! Talongen lämnas till läraren senast fredagen 28 oktober 2011.


