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Sammanfattning 

 
Mitt syfte med arbetet har varit att med hjälp av litteratur om åldersintegrerad 
undervisning få inblick i vad denna organisationsform kan innebära. 
 
I min litteraturstudie redogör jag för de olika motiv som ligger bakom införandet 
av åldersintegrerade klasser. Dessa motiv kan vara både pedagogiska och resurs-
mässiga. Jag försöker också ge en bild av hur spridd den åldersintegrerade 
undervisningen är idag i Sverige.  
 
Arbetssättet i åldersintegrerade klasser är ofta individualiserat och eleverna 
planerar själva en del av arbetet, annat bearbetas åldersblandat och då ofta inom 
ramen för temaområden. Avslutningsvis tar jag upp en del av den forskning som 
genomförts om åldersintegreringens för- och nackdelar. Den forskning som 
finns tillgänglig idag räcker inte för att ge en rättvis bild av om åldersintegrering 
i våra svenska skolor gynnar eller missgynnar eleverna. 



             3
 

Innehållsförteckning 
 

1 Inledning/Bakgrund......................................................................................4 
2 Syfte och frågeställningar .............................................................................5 
3 Metod och genomförande.............................................................................6 
4 Litteraturstudie .............................................................................................7 

4.1 Viktiga begrepp ......................................................................................7 
4.2 Historik ..................................................................................................8 
4.3 Förekomst och spridning av åldersintegrerade klasser...............................9 
4.4 Motiv för att införa åldersintegrerad undervisning ..................................11 

4.4.1 Vem har tagit initiativ till åldersintegrerad undervisning och vilka 
drivkrafter finns bakom detta ?.................................................................12 
4.4.2 Motiv och förväntningar vid införande av åldersintegrerad 
undervisning............................................................................................12 
4.4.3 Bakomliggande idéer för åldersintegrterad undervisning ...................14 
4.4.4 Utveckling – Roller .........................................................................15 
4.4.5 Vuxenmotiv ....................................................................................15 

4.5 En beskrivning av åldersintegrerad undervisning utifrån litteratur skriven 
av verksamma lärare...................................................................................16 

4.5.1 Organisation....................................................................................16 
4.5.2 Klassens sammansättning ................................................................17 
4.5.3 Är alla ämnen åldersintegrerade då man går i åldersintegrerad klass? 17 
4.5.4 Några olika modeller för arbete i åldersblandade klasser ...................17 
4.5.5 Elevmedverkan i undervisningen: ....................................................18 
4.5.6 Individualisering och egen planering kännetecknar åldersintegrerade 
klasser.....................................................................................................19 

5 Forskning om den åldersintegrerade undervisningens inverkan på 
kunskapsutvecklingen och den sociala utvecklingen hos elever .......................22 

5.1 Slutlig kommentar ................................................................................24 
Litteraturförteckning .....................................................................................26 
   
 
  

 
 
 
 
 
 

 



             4
 

 1 Inledning/Bakgrund 
 
 

Åldersintegrering är ett sätt att organisera undervisningen i våra svenska skolor 
och har så varit de senaste 20 åren. Det har kommit att bli allt vanligare med 
tiden och är därför ett aktuellt ämne att studera närmare. Åldersblandade klasser 
är något som funnits i Sveriges glesbygder sedan 1800-talet, den s.k. b-formen, 
men då har inte undervisningen varit integrerad. Den åldersintegrerade 
undervisningen inriktar sig mycket på ett individualiserat arbetssätt samt att 
uppnå samverkan mellan elever med olika ålder. Det är av stort intresse att få 
kännedom om hur detta går till praktiskt.  
 
Jag tycker också att det finns anledning att granska vilka bakomliggande motiv 
som fått så många lärare att börja med åldersintegrering. Jag har själv ställt mig 
lite tveksam till om åldersintegrerad undervisning är en bra organisationsform. 
Jag har haft negativa såväl som positiva erfarenheter av åldersintegrerad under-
visning under olika praktikperioder under utbildningens gång. Intresset för 
denna organisationsform har växt fort i Sverige vilket gör att jag som blivande 
lärare mycket väl kan komma att arbeta enligt denna form, det gör mig 
intresserad av att sätta mig in i frågan vad den åldersintegrerade undervisningen 
står för och hur man arbetar praktiskt i klassrummet då man har en åldersin-
tegrerad klass. 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Att med hjälp av en litteraturstudie ge en inblick i vad åldersintegrerad under-
visning kan innebära. Vidare att ge exempel på hur åldersintegrerad under-
visning kan fungera praktiskt vad gäller arbetsätt och metoder på en viss skola. 
Att få kunskap om varför många väljer denna organisationsform och om möjligt 
se vad undersökningar visar om den åldersintegrerade undervisningens fördelar 
respektive nackdelar. 
 
Frågeställningar:   
 
• Hur ser den åldersintegrerade undervisningen ut i ett historiskt perspektiv? 
• Hur utbrett är det med åldersintegrerad undervisning? 
• Hur definieras begreppet åldersintegrerad undervisning? 
• Vilka motiv finns för att införa åldersintegrerad undervisning? Vad vill man 

vinna genom denna organisationsform? 
• Hur beskrivs arbetssättet utifrån litteratur skriven av lärare där de ger 

praktiska exempel utifrån sitt arbetsfält? 
• Vad säger forskningen om resultat hos elever i åldersintegrerade klasser i 

fråga om negativa/positiva effekter för inlärning samt social förmåga? 
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3 Metod och genomförande 
 

Jag kommer i mitt arbete att försöka ge en allmän bild av åldersintegrerad 
undervisning utifrån den litteratur som jag hittat och granskat. Jag har spenderat 
åtskilliga timmar med att söka litteratur på bibliotek. Jag har använt mig av 
Universitetets biblioteks databas. Jag har också tagit hjälp av referenslistor i de 
böcker jag funnit och i ett par examensarbeten som skrivits i detta ämne tidigare 
för att få ytterligare litteraturtips. Den litteratur som jag hittat och läst har gett 
mig idéerna till de frågeställningar och rubriker som jag har i mitt arbete. Det 
finns mycket litteratur skriven av lärare som beskriver hur de arbetar med 
åldersintegrerad undervisning på deras specifika skolor. Data från dessa böcker 
skall jag använda då jag sammanställer en beskrivning av arbetssätt i ålders-
integrerad undervisning. Jag har också funnit en del böcker med samman-
ställningar av resultat utifrån olika undersökningar vilka ligger till grund för svar 
på övriga frågetällningar. Det har dock varit mycket svårt att hitta material om 
huruvida åldersintegrerad undervisning är bra eller inte rent kunskapsmässigt 
och socialt. De undersökningar som gjorts verkar inte kunna ge ett riktigt rättvist 
resultat. 
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4 Litteraturstudie 
 

 
4.1 Viktiga begrepp 

 
Åldersblandade klasser:  Detta är en neutral benämning som innefattat både 
klasser som satts samman som följd av lågt elevantal och klasser som satts 
samman för att man förväntat sig att det skulle ge pedagogiska fördelar. 
 
B-form:  En gammal och etablerad benämning på åldersblandade klasser som 
uppkommit som följd av ett litet elevunderlag, man har alltså tvingats slå 
samman årskurser för att få ihop en klass. Elevernas undervisning har inte 
integrerats utan läraren har undervisat varje årskurs i klassrummet var för sig. 
 
Åldersintegrerade klasser, åldersintegrerad undervisning och årskurslös 
undervisning: Alla dessa benämningar syftar till klasser som satts samman 
åldersblandat på grund av pedagogiska motiv. 
 
Åldersindelade, åldershomogena klasser eller A-form: Klasser med i stort 
sett bara elever ur en åldersgrupp. Det kan dock finnas enstaka elever som fått 
börja skolan ett år för tidigt eller som fått gå om en årskurs. (Sundell, 1993). 
 
Definition av begreppet åldersintegrering: 

 
Åldersintegrering kan definieras som ett samspel mellan barn 
i olika åldrar. Det finns mer eller mindre klart uttalade idéer om 
vilka möjligheter man har att utnyttja detta samspel, t ex: 

 
• Äldre och yngre elever kan arbeta och undervisas tillsammans då de behöver 

lära sig och träna på samma saker. Möjligheterna att arbeta på sin egen nivå 
ökar.  

 
• Yngre elever kan lära sig av och få hjälp av äldre elever. De äldre kan 

stimuleras av att dela med sig av sina kunskaper och att ta ansvar för de 
yngre. (Kommentarmaterial till Lgr 80, Sid. 25). 
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4.2 Historik 
 
I Sverige har vi haft skolplikt sedan 1842 då folkskolan infördes. Minst lika 
länge har diskussionen om årskurslös kontra årskursindelad undervisning pågått. 
(Thelin 1992). Då folkskolan infördes var den vanligaste modellen att man hade 
elever i flera åldrar i samma klassrum och med en gemensam lärare. (Sandkvist, 
1995). 
 
Till en början fanns en motvillighet i socknarna till att överhuvudtaget hålla 
igång en skola men detta ändrades med tiden. Samtidigt som attityden till skolan 
ändrades började man också ställa högre krav på t. ex. lokaler, lärare och skol-
materiel, därmed ökade också statens intresse och ansvar. Kommunerna blev 
tvungna att tänka efter hur deras skolor skulle organiseras till följd av de bidrag 
som nu gavs från staten. Ett mål började ta form, den åldersindelade skolan, 
även kallad Aa-form. (Thelin, 1992). Klassindelningen blev nu mera permanent 
och som följd av att de flesta barn börjar skolan i samma ålder blev nu ”klass” 
och ”ålder” kopplade till varandra. (Sandkvist, 1995). I landsbygdens skolor 
däremot fanns inte elevunderlag nog för att kunna bedriva Aa-form utan man 
tvingades ha årskurslösa klasser den s.k. Bb-formen. De seminarieutbildade 
lärarna rekryterades till skolor med Aa-form och man såg de skolor som fort-
farande hade Bb-form som en nödlösning vilket förmodligen är skälet till Bb-
formens sämre rykte under senare tid. (Thelin, 1992).  
 
Att ha Bb-form i glesbygden p.g.a. för få barn var alltså vanligt förr men finns 
faktiskt kvar än idag, till och med i storstäder, där ett visst område som tidigare 
varit barnrikt nu inte längre är det och skolans enda valmöjlighet för att överleva 
är att gå över till B-form. (Di Meo & Zillén, 1987). 
 
I mer än hundra år var den årskursindelade organisationen i skolan en norm, 
man strävade mot att ”göra klassens kunskaper mera homogena”. De ålders-
integrerade klasserna som är på frammarsch idag har helt motsatt mål, de vill i 
stället öka heterogeniteten i våra svenska klassrum. (Sandkvist, 1995). 
 
 Olikheterna mellan elever ses inte längre som ett problem, 
 utan som en fördel som skall tas tillvara i undervisningen. 
 (Sandkvist, 1995, Sid. 12). 
 
I Lgr 80 skriver man följande: 
 
 Arbetsenheten behöver inte bestå av klasser ur samma årskurs. 
 Man kan exempelvis bilda en enhet av elever från årskurs 1, 2 
 och 3. Arbetsenheten kan också bestå av klasser från olika stadier. 
 Ofta kan en sådan organisation ha stora fördelar. Äldre elever kan  
 hjälpa yngre. (Sid. 42). 
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Allt sedan mitten av 1970-talet har den åldersintegrerade undervisningen ökat i 
Sverige. Läsåret 1987/88 kunde man se en fortsatt spridning av ålders-
integrerade klasser i såväl glesbygd som storstadsområden. (Malmros & Sahlin, 
1992). Trots att denna organisationsform bryter mot en mer än hundra år lång 
tradition verkar det som föräldrar har accepterat den, inga debatter eller 
insändare har förekommit. Inte heller våra politiker har tagit parti för eller emot 
på ett sätt som kan knytas till partipolitiska åsikter. (Sandkvist, 1995).  
 
Åldersblandade klasser är inget nytt fenomen i Sverige. Dessa klasser har 
funnits lika länge som vi har haft skolplikt. Sedan slutet av 70-talet har vi dock 
sett en ökning av dessa klasser, de har då ofta satts samman av pedagogiska skäl.  
 
 

4.3 Förekomst och spridning av åldersintegrerade klasser 
 
Det har alltid funnits åldersblandade klasser i grundskolan i Sverige. Orsaken till 
detta är att Sverige är ett glesbefolkat land och detta har tvingat fram klasser 
som består/bestått av två eller flera årskurser, s.k. B-form. Detta är en form av 
fysisk integrering och skall ej blandas ihop med den pedagogiska integreringen. 
I B-formen har undervisningen skett utifrån varje åldersgrupp. (Sundell, 1993). 
 

Det var i slutet av 1970-talet som de första åldersintegrerade klasserna inrättades 
i ett lågstadium i Stockholmsområdet. 
 
 Den grundläggande tanken bakom dessa klasser har varit 
 att de ökar möjligheterna till utbyte av kunskaper och färdig- 
 heter, till social träning och ansvarstagande samt till omsorg 
 och stimulans. Kort och gott att åldersintegreringen innebär  
 pedagogiska fördelar. (Sundell, 1993, Sid. 17). 
 
I dessa klasser hade man en pedagogisk integrering såväl som en fysisk. Det 
vanliga var att eleverna arbetade över årskursgränserna samt att de också satt 
åldersblandat i klassrummet. (Sundell, 1993). 
 
Den åldersblandade undervisningen blev allt vanligare under 1980-talet. 
 

Den pedagogiskt baserade idén om åldersintegrerade klasser 
 som introducerades vid slutet av 1970-talet vid några enstaka  
 skolor fick under en tio-årsperiod en sådan spridning att ca 15 
 procent av grundskolans rektorsområden i sin organisation in- 
 fört sådana klasser utifrån enbart pedagogiska överväganden. 
 (Malmros & Sahlin, 1992, Sid. 14). 
 
Läsåret 1987/88 kunde man se en fortsatt spridning av åldersintegrerade klasser. 
Skälen till att lärare övergår till denna form varierar. Skolor som arbetar ålders-
blandat har också mycket varierande arbetssätt, det skiljer sig åt från skola till 
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skola. Men en gemensam sak är att elever kan ge och ta mer från varandra. 

Genomslagskraften var densamma i storstadsområden såväl som på glesbygden. 
(Malmros & Sahlin, 1992).  

 
De åldersintegrerade klasserna fick ett mycket positivt mottagande trots att det 
saknades ett starkt vetenskapligt underlag för inrättandet av åldersintegrerade 
klasser. Man hade alltså inga forskningsresultat som visade att detta under-
visningssätt gynnade en kunskapsmässig samt social utveckling hos några 
elever. (Sundell, 1993). 
 
Det är svårt att bedöma hur vanliga de åldersintegrerade klasserna verkligen är, 
orsaken till detta är att det kan finnas andra bakomliggande faktorer till in-
förandet än pedagogiska; t ex ekonomiska, lågt elevantal, vill kunna göra större 
klasser/få jämnare fördelning av antal barn i varje klass osv. I skolstatistik 
skiljer man inte heller de åldersintegrerade klasserna från de med B-form. 
(Sundell, 1993). 
 
Åldersintegrerad undervisning har fortsatt att öka sedan 1970-talet. Från att 
nästan inte alls ha förekommit 1977/78 var ungefär en procent åldersintegrerad 
år 1982/83 och fyra procent 1987/88. (Malmros & Sahlin, 1992). 
 
Allt talar för en fortsatt ökning av åldersintegrerade klasser. 1987 fanns det 
många rektorsområden som planerade att inrätta fler åldersintegrerade klasser. 
Det beslut som tagits om en mer flexibel skolstart har gjort att många skolledare 
planerar att låta sex- och sjuåringar få gå i samma klass. Den försämrade 
kommunala ekonomin kan också den leda till att motivera fler kommuner att 
införa åldersintegrerade klasser i hela skolor eftersom det i sin tur skulle under-
lätta för att sätta ihop större klasser. (Sundell, 1993). 
 
Det har varit vanligast med åldersintegrerade klasser på lågstadiet och då 
omfattar de oftast stadiets samtliga klasser, år 1-3. Under slutet av 1980-talet 
ökade antalet åldersintegrerade klasser på mellanstadiet. Det finns dock endast 
få åldersintegrerade klasser på högstadiet. (Malmros & Sahlin, 1992). Det är 
ungefär dubbelt så vanligt med åldersintegrerade klasser på lågstadiet som på 
mellanstadiet. (Sundell, 1993). 
 
Tio procent av alla grundskoleelever gick i åldersintegrerade klasser 1992 (då 
har man även räknat med B-form). (Sundell, 1993). 
 
Eftersom det på de flesta skolor bara funnits en minoritet av lärarna som 
intresserat sig för att införa åldersintegrerade klasser så har också bara en del av 
skolorna genomgått en omorganisation. Ibland har bara ett stadium gått över till 
åldersintegrerad undervisning, ibland bara en arbetsenhet. Det är alltså inte 
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ovanligt att en skola bestått av både åldersindelade- och åldersintegrerade 
klasser. Här har dock en förändring skett under 1990-talet. Det finns många 
exempel på skolledare som gjort hela skolor åldersintegrerade oberoende av vad 
lärare och föräldrar tyckt om saken. Det finns även exempel på kommuner där 
politikerna fattat beslut om att alla kommunens skolor skall vara åldersblandade. 
Motiven för detta har varit att gynna elevers inlärning och utveckling. (Sundell, 
1993).  
 
De första åldersintegrerade klasserna inrättades i slutet av 70-talet, dessa hade en 
pedagogiskt baserad idé till skillnad från tidigare åldersblandade klasser. De 
åldersintegrerade klasserna fick ett positivt mottagande i Sverige och vi har 
kunnat se en relativt snabb spridning av dessa klasser. 
 
4.4 Motiv för att införa åldersintegrerad undervisning 
 
Enligt skolöverstyrelsen finns det två övergripande pedagogiska syften med 
åldersintegrerade klasser i grundskolan. För det första vill man skapa bättre 
möjligheter i undervisningen, för det andra vill man bidra till en ökad och bättre 
samordning mellan olika verksamheter för att därmed få bättre kontinuitet i 
barnens skolgång, men också i övergången från förskola till grundskola. 
(Sundell, 1993).  
 
Man kan göra en fördelning av de olika motiven för start av åldersintegrerad 
undervisning enligt följande: 
 
1) Enbart pedagogiska  57% 
2) Enbart resursmässiga  27% 
3) Pedagogiska och resursmässiga  16% 
(Malmros & Sahlin, 1992). 
 
Läsåret 1987/88 genomfördes en riksomfattande kartläggning av länskol-
nämnderna om varför man infört åldersblandad undervisning på de skolor där 
detta förekom. Enkätformuläret skiljde endast mellan "pedagogiska" och 
"resursmässiga" motiv för de skolor som hade ålderblandade klasser. Att döma 
av svaren var det "pedagogiska" motiv som dominerade på lågstadiet medan 
resursmässiga motiv dominerade på mellanstadiet. Det var också ganska vanligt 
att dessa två huvudmotiv kombinerades. Enkäten gav också möjlighet till mer 
fria svar och bland dessa fanns många som rörde "elevsociala vinster". 
(Sandkvist, 1995). 
 
Nandrup och Renberg (1992) skriver följande: 
 



             12
 

 Utgångspunkten för den åldersintegrerade undervisningen är  
 emellertid att organisera undervisningen på ett sådant sätt att alla  

barn kan delta på sin nivå så mycket som möjligt och lära av varandra. 
 (1992, Sid. 10). 
  

 
4.4.1 Vem har tagit initiativ till åldersintegrerad undervisning och 
vilka drivkrafter finns bakom detta ? 

 
Det vanliga är att det är lärarna själva som tar initiativet till att starta 
åldersblandade klasser. De flesta har också fått starkt stöd av skolledningen. Det 
finns också fall där det är skolledningen som har tagit initiativet, i vissa fall då 
beroende på krympande resurser och att det redan är eller kommer att bli aktuellt 
med B-form. (Thelin, 1992). 
 
Drivkraften för de flesta lärare har varit en önskan att förnya och förbättra det 
egna pedagogiska arbetet samt arbetssituationen för såväl sig själva som för sina 
elever. Man har haft som mål att försöka finna arbetssätt som stimulerar 
elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling mer än vad tidigare sätt gjort 
samt att eleverna skall uppleva arbetet som mer meningsfullt och stimulerande.  
(Kommentarmaterial till Lgr 80). 
 
4.4.2 Motiv och förväntningar vid införande av åldersintegrerad 
undervisning 
 

Man förväntar sig att genom undervisning i åldersintegrerade  
klasser få ökade möjligheter att nå läroplanens mål, t ex en ökad  
hänsyn till det enskilda barnets förutsättningar och att skapa en  
trygg och stabil inlärningsmiljö där barnen får knyta positiva  
sociala kontakter med såväl kamrater som vuxna. Dessutom för- 
väntar man sig att i den åldersintegrerade klassen få större möjlig- 
het att stimulera barnen till både självständighet och samarbete.  
(Andersson, Malmros, Zillén (red). 1985, Sid. 20). 

 
I kommentarmaterialet till Lgr 80 kan man läsa om två huvudgrupper av motiv; 
glesbygds- och resursmotiv samt pedagogiska motiv. Det är vanligt att dessa 
båda motiv kombineras. 
 
Det första motivet skulle man kunna säga är av organisatorisk art. Detta motiv 
aktualiseras då man får t ex lågt elevantal, mindre basresurser, man riskerar att 
behöva införa B-form, man vill inte tvingas stänga skolan och av "egoistiska" 
lärarmotiv som att de inte vill att skolan skall stängas så att de måste flytta och 
hitta jobb på annan ort. (Thelin, 1992). 
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Pedagogiska motiv däremot innefattar kunskapsmässig och social utveckling hos 
eleverna, detta är helt i sin ordning eftersom begreppet "pedagogik" faktiskt 
innefattar såväl "uppfostran" som "undervisning". (Sandkvist, 1995). 
Sandkvist skriver vidare: 
  
  

Modellen med åldersintegrerade klasser attackerar problematiken 
 "jämlika och olika" med att utgå ifrån att olikheter är bra och alla 

barn duger lika bra fastän de har kommit olika långt med förvär- 
vandet av skolkunskaper. (Sid. 16). 

 
Att barn är olika innebär att somliga lär sig snabbare än genomsnitt- 
ligt. Individualisering är lösningen också för detta problem. I en ålders- 
blandad klass kan barn som redan läser flytande vid skolstarten lätt få  
uppgifter som motsvarar förmågan. (Sid. 16). 

 
I många av de böcker jag läst till min litteraturstudie har det ordnats listor i 
punktform över en mängd olika fördelar som förväntas uppnås genom ålders-
integrerad undervisning, de flesta av författarna är ganska överens om vilka 
fördelar som förväntas så jag kommer nu att i punktform sammanfatta detta 
utifrån Sundell (1993), Thelin (1992), Östmar (1981) och Nandrup & Renberg 
(1992). 
 
Förmodade fördelar med åldersintegrering/Pedagogiska motiv: 
 
• Stimulera barnens sociala och känslomässiga utveckling 
• Den kunskapsmässiga inlärningen gynnas 
• Fördelarna gäller också elever med inlärningssvårigheter 
• Skolstarten underlättas 
• Självtilliten ökar 
• Toleransen ökar 
• Ökad ansvarskänsla 
• Initiativförmågan ökar 
• Tryggheten ökar 
• Mobbningen minskar 
• Reglerna blir tydligare 
• Konkurrensen minskar 
• Samverkan ökar 
• Gruppkänslan blir bättre 
• Kontakterna över åldrarna ökar 
• Individualiseringen ökar 
• Större möjlighet att stimulera barn till både självständigt och samarbete 
• Skapa engagerande arbetssätt för eleverna 
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• Skapa en trygg och stabil inlärningsmiljö där barnen får möjlighet att lära av 
och fostra varandra 

• Ger tillfälle för naturliga repetitionstillfällen 
• Arbeta i egen takt 
• Stärker självkänsla då man kan bidra med kunskaper i gruppen 
• Större möjlighet att möta och stötta nybörjare på ett positivt sätt 
• Större möjlighet att bibehålla ett inarbetat normsystem i gruppen 
• Prova olika roller i klassen på ett naturligt sätt 
(Sundell (1993), Thelin (1992), Östmar (1981) och Nandrup & Renberg (1992)). 
 
Fördelarna med åldersintegrerad undervisning förväntas vara många. Motiven 
varierar men kan delas in i två huvudgrupper av motiv; glesbygds- och 
resursmotiv samt pedagogiska motiv. 
 
4.4.3 Bakomliggande idéer för åldersintegrterad undervisning 
 
Den granskning som genomfördes av skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna 
läsåren 1989/90 och 1990/91 kom fram till att de bakomliggande idéerna för 
åldersblandad undervisning inte skiljde sig åt bland de skolor som infört det av 
renodlade pedagogiska skäl och de som infört det som en kombination av 
resursmässiga och pedagogiska skäl. Man har i rapporten sammanfattat de 
bakomliggande idéerna enligt följande punkter på sidan 27: 
 
• Att låta eleverna få möjlighet att arbeta i egen takt och efter egen förmåga. 
• Att låta eleverna lära sig att samverka och hjälpa varandra på ett naturligt 

sätt. 
• Att stödja elevernas sociala utveckling genom att ha klasskamrater i olika 

åldrar. 
• Att stärka elevens självförtroende och status genom att ingen elev ständigt 

behöver vara svagast. Att ge goda baskunskaper. 
• Att utveckla självständighet, kreativitet, ansvar och tolerans hos såväl elever 

som lärare. 
• Att utveckla lärarlagstanken och få ett större samarbete mellan lärarna. 
• Att utveckla kontakten med föräldrarna. 
• Att skapa ett mjukare klassrumsklimat. 
• Att göra övergången mellan förskola – skola, låg- och mellanstadier och 

mellan- och högstadier lättare. 
(Thelin, 1992, Sid. 27). 
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4.4.4 Utveckling – Roller 
 
Om man har en grupp där eleverna kommer från minst tre olika årskurser får de 
känna på att vara såväl yngst som ”mellanbarn” som äldst. Detta underlättar för 
dem att uppfatta sin egen personliga utveckling. (Kommentarmaterial till Lgr 
80). 
 
Eleverna får tydligare perspektiv på den egna utvecklingen och fastnar inte lika 
lätt i en och samma roll under hela skoltiden då de går i ålderblandade klasser. 
De får känna på hur det är att vara såväl yngst som äldst. Detta är av stor vikt för 
att utveckla en allsidig personlighetsutveckling. De äldres framsteg syns 
tydligare för dem då de kan jämföra sig med de yngre eleverna. De yngre får å 
andra sidan visioner om den egna kommande utvecklingen. Rollförändringarna 
gör att konkurrens, självhävdelse och mobbning motverkas. (Sundell, 1993). 

 
4.4.5 Vuxenmotiv 
 
Många lärare upplever det som mycket jobbigt att ta emot en ny ”etta”. Att skola 
in tjugo till tjugofem nya elever samtidigt är en påfrestande uppgift. (Sandkvist, 
1995). 
 
Lågstadielärare anser att åldersintegrerad undervisning underlättar inskolningen 
av nya elever eftersom bara ett mindre antal nybörjare tas emot varje år då man 
arbetar åldersblandat. Därmed är det lättare för dessa nybörjare att ta till sig de 
normer som finns inom gruppen vilket i sin tur leder till att eleverna lättare och 
snabbare känner trygghet i gruppen. En annan sak som är positiv är att den 
åldersintegrerade undervisningen kräver att undervisningen blir mer struk-
turerad. Detta utvecklar i sin tur en flexibel syn på undervisning och elevers 
behov. Denna undervisning kräver också ett ökat samarbete lärare emellan vilket 
bryter lärarnas isolering. (Sundell, 1993). 
 
Ett annat motiv  kan vara att man vill minska skillnaderna i arbetsbelastning för 
lärarna på en och samma skola. Fördelningen av elevantal samt grad av 
”stökighet”/problem skiljer sig mycket åt olika årskullar emellan, för att jämna 
ut detta och få en mer jämnt fördelad arbetsbörda bland lärarna på en viss skola 
är åldersintegrerade klasser en lösning. (Thelin, 1992). 
 
Ytterligare ett motiv kan vara att man har mycket varierande elevunderlag vilket 
gör att eleverna tvingas gå i B-form bara vissa år och därmed inte får kontinuitet 
i sin skolgång. (Sandkvist, 1995). 
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4.4.6 Speciellt gynnade av åldersintegrerad undervisning antas 
barn med särskilda behov vara 
 
Barn med särskilda behov blir gynnade av detta arbetssätt eftersom 
individualiserad undervisning frigör mer av lärarens tid åt dessa elever. Man kan 
också organisera åldersintegrerad undervisning så att ett stort antal lektioner sker 
i reducerad klass, vilket gynnar dessa barn. Den åldersintegrerade undervis-
ningen antas också öka samarbetet mellan klasslärare och speciallärare så att 
specialläraren blir mer förtrogen med vad som sker i klassrummet och därmed 
lättare kan påverka planering och bidra med egen erfarenhet och kunskap. En 
annan sak som gör att den åldersintegrerade undervisningen underlättar för svag-
presterande elever är att momenten i skolämnena ständigt återkommer. Man får 
alltså fler tillfällen att arbeta med delar som känns svåra. Dessa elever slipper 
också att alltid känna sig sämst eftersom det kommer yngre elever in i klassen 
varje år. Att de då kan hjälpa de yngre kommer att leda till ett ökat självför-
troende, det är viktigt att de får känna att det inte alltid är de själva som behöver 
hjälp. (Sundell, 1993). 
 
 
4.5 En beskrivning av åldersintegrerad undervisning 
utifrån litteratur skriven av verksamma lärare 

 

4.5.1 Organisation 
 

Den övergripande organisationen har haft stadiet som bas. Det  
innebär att det vanligaste har varit stadieavdelningar med elever 
från åk 1-3 eller åk 4-6.(Thelin, 1992, Sid. 28). 

 
Åldersintegrerad undervisning innebär att barn i olika åldrar hör till en och 
samma klass, ett och samma klassrum samt en och samma lärare. Ofta är 
indelningen i dessa klasser år 1-3 eller år 4-6, följaktligen elever från tre 
årskurser. Klasserna kallas ibland också för ”stadieklasser” eftersom eleverna 
kommer från antingen hela lågstadiet eller hela mellanstadiet. (Sandkvist, 1995). 
 
Elevernas placering i klassrummet bör styras av synen på hur undervisningen 
skall bedrivas. För att utnyttja den åldersintegrerade undervisningens möjlig-
heter maximalt bör eleverna integreras i integrerade grupper. (Kommentar 
material till Lgr 80). 
 
Det vanligaste i en åldersintegrerad klass är att man blandar elever från olika 
årskurser vid klassrummets bord, eller med bänkarna satta intill varandra i 
grupp. Det finns vanligen också ett grupprum intill klassrummet, detta används 
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flitigt vid åldersintegrerad undervisning, t ex då läraren skall ha en genomgång 
med endast en av årskurserna i klassen. (Sandkvist, 1995). 
 
4.5.2 Klassens sammansättning 
 
 Den åldersintegrerade klassen är sammansatt så att olikheter 
 blir uppenbara och naturliga. Det gynnar arbetssätt som bygger 
 på ett utbyte av kunskaper och erfarenheter mellan eleverna. 
 (Kommentarmaterial till Lgr 80, Sid. 26). 
  
Även i åldersintegrerade klasser har barnen en och samma lärare som följer dem 
under de tre år de går i år 1-3 eller år 4-6. Den stora skillnaden är att ca 1/3 av 
eleverna i klassen byts ut varje år, t ex 3: orna flyttar upp till år 4 och i deras 
ställe kommer nya förstaårselever. I vissa klasser finns också 6-åringar, dessa 
kallas i vissa fall för ”nollor”. (Sandkvist, 1995). 

 
4.5.3 Är alla ämnen åldersintegrerade då man går i 
åldersintegrerad klass? 
 
All undervisning i åldersintegrerade klasser behöver inte vara integrerad. 
Faktum är att det är sällan som alla ämnen has åldersintegrerat. Slöjd, idrott och 
engelska är exempel på ämnen där man ofta delar upp klassen i respektive 
årskurs. (Sandkvist, 1995). 
 
Engelska är det ämne där man utnyttjar åldersintegration allra minst, olika 
ämnen lämpar sig helt enkelt olika bra för åldersintegrerad undervisning. 
(Hedlund, 1995). I kommentarmaterialet till Lgr 80 står det t.o.m. att det är 
viktigt att lärare inte känner sig pressade att genomföra alla aktiviteter ålders-
blandat. 
 
Åldersintegrerad undervisning är alltså en organisation där basorganisationen är 
åldersblandad men eleverna arbetar dock ofta enskilt eller individuellt. Detta 
förekommer mest i matematik som ofta är ganska läromedelsstyrt och minst i 
arbetet med orienteringsämnena. Man arbetar ofta tematiskt med orienterings-
ämnena och det lämpar sig bra att arbeta åldersintegrerat och också att arbeta 
över ämnesgränserna. (Thelin, 1992). 
 
4.5.4 Några olika modeller för arbete i åldersblandade klasser 
 
Individualisering: Barn i samma ålder ligger ofta på olika nivå vad gäller social 
och tankemässig förmåga. Detta blir inte lika synligt i en åldersblandad klass där 
en stor spridning är naturlig. Det är också naturligt att man i den åldersinteg-
rerade klassen arbetar med olika saker och på olika nivåer. Självkänslan stärks 
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hos äldre elever då de hjälper de yngre, de får då känna sig viktiga och betydel-
sefulla. Även svaga elever kan hjälpa de yngre genom att ha erfarenhet om hur 
saker och ting går till, vilka rutiner man har i klassen, de kan således också få 
känna sig betydelsefulla. Då en äldre elev förmedlar kunskap till en yngre be-
fästs också kunskapen hos den äldre eleven bättre, den tvingas ju att bearbeta 
kunskapen. För att denna modell skall ge ett positivt utslag måste eleverna ges 
tid för samverkan och de måste tränas i olika sätt att samverka som gör att både 
den yngre och den äldre eleven gynnas av samarbetet, inte bara den som blir 
hjälpt skall tjäna på det hela. (Di Meo & Zillén, 1987). 
 
Nivågrupper: Denna modell bygger på individualiseringstanken. I stället för att 
låta eleverna arbeta enskilt utvecklar man nivågrupper. Elever från olika års-
kurser men som befinner sig på samma nivå i ett speciellt ämne sätts samman i 
en nivågrupp som undervisas för sig av en lärare. Risken med denna metod kan 
vara att det missgynnar de svaga eleverna, det är knappast roligt att ständigt 
tillhöra den svaga gruppen. Risk finns för att gapet mellan duktiga och svaga 
elever ökas. (Di Meo & Zillén, 1987). 
 
Årskursuppdelat: En åldersblandad klass som får uppgifter och genomgångar i 
årskurserna var för sig. Om det förekommer någon samverkan här beror på om 
eleverna tillåts tala med varandra och spontant hjälper varandra eller om lärare 
organiserar eleverna så att de hjälper varandra. (Di Meo & Zillén, 1987). 
 
De första åldersblandade skolorna hade en modell vars mål var ”ett arbetssätt 
som  gynnar barnens personliga och sociala utveckling” jämsides med 
kunskapsinhämtandet. De arbetssätt som gynnar dessa mål brukar beskrivas med 
uttryck som ”elevansvar”, ”hjälpsamhet”, ”utgå från elevernas verklighet”, 
”medinflytande”, ”undersökande” och ”elevaktivitet”. Eleverna arbetar utifrån 
sin individuella nivå, men ofta i en grupp där deltagarna har olika ålder och 
förmåga. Man lägger stor vikt vid att eleverna hjälper varandra (inte ovanligt 
med fadderverksamhet inom en klass). Samtliga arbetar utifrån samma 
arbetsområde men på sin personliga nivå. (Di Meo & Zillén, 1987). 
 
Det finns många faktorer som påverkar vilken modell en viss skola utvecklar. 
Av stor betydelse är lärares och rektors inställning och prioritering av målen och 
arbetssätten, elevernas bakgrund och behov, samt närsamhällets lokala förut-
sättningar. (Di Meo & Zillén 1987). 
 
4.5.5 Elevmedverkan i undervisningen: 
 
 Läraren skall utgå från att eleverna kan och vill ta ett  
 personligt ansvar för sin inlärning och för sitt arbete i skolan 
 samt tillsammans med eleverna planera och utvärdera under- 

visningen. (Lpo-94, Sid. 14). 
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Elevmedverkan handlar om att eleverna skall lära sig följande:  
 
• planera 
• påverka 
• lyssna 
• tala 
• acceptera andra lösningar än sina egna 
• ta ansvar för sitt eget arbete 
• ta ansvar för sin del i ett arbetskollektiv 
• utveckla sin kreativitet 
• stärka sitt självförtroende 
• inse att det finns påbud om vad skolan är till för 
(Johansson, 1995, Sid. 14). 
 
 
4.5.6 Individualisering och egen planering kännetecknar 
åldersintegrerade klasser 

 
Åldersintegrerad undervisning förknippas med att eleverna planerar sitt eget 
arbete i stor utsträckning, typiskt är också att man undviker katederundervisning. 
(Sandkvist, 1995). 
 

Att lära sig ta ansvar för sitt eget arbete är viktigt och  
nödvändigt. Att fostra till detta är ett av målen enligt läro- 
planen. Ökad individualisering innebär att rätta undervis- 
ningen efter varje individs mognadsnivå, inte ålder.  
(Nandrup & Renberg, 1992, Sid. 24). 

 
I åldersintegrerad undervisning blir elevernas egna initiativ och intressen 
viktiga. Läraren fungerar mer som en slags handledare, någon som bekräftar och 
uppmuntrar eleverna i deras arbete. Då man har en individualiserad undervis-
ning måste man regelbundet planera och utvärdera arbetet för att det skall 
fungera. Det är läraren som har det övergripande pedagogiska ansvaret men 
eleverna får ändå vara med vid planering och ge sina synpunkter och eventuella 
förslag till förändringar. (Sundell, 1993). Många lärare blir mycket duktiga på 
att finna nya arbetssätt och metoder/ uppgifter. De finner lösningar på de 
undervisningsproblem som kan uppstå. (Sandkvist, 1995). 
 
Man individualiserar ofta mycket i åldersintegrerade klasser men det är viktigt 
att inte överdriva individualiseringen så att man missar de positiva tillfällen som 
ges för samarbete över åldersgränserna och möjligheten att utnyttja de olikheter 
som finns bland eleverna. (Nandrup & Renberg, 1992). 
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Vad gäller planering kan man i ”Kommentarmaterialet till Lgr 80” läsa följande: 
  

Läraren har det övergripande ansvaret för den pedagogiska  
planeringen och måste därför vara noga med att redovisa både  
sina krav och sina motiv för dessa, så att eleverna i sin tur blir  
medvetna om vad de kan påverka och inte påverka. (Sid. 52). 

 
Läraren gör ofta en grovplanering för en termin i taget i ämnena No och So. 
Därefter får eleverna se denna och har möjlighet att påverka och ge egna 
önskemål men de måste hålla sig inom den ram som staten anger i styr-
dokumenten för vad skolan skall förmedla i form av kunskaper. När man 
gemensamt gått igenom terminsplaneringen lägger läraren upp en vecko-
planering med en rimlig mängd stoff per vecka. Eleverna får sedan åter vara 
med och ge förslag på i vilken ordning vissa saker skall göras och när genom-
gångar och redovisningar skall ske. Den tid som blir kvar på schemat går till 
Eget arbete, ofta under rubrikerna svenska och matematik. Detta är en beskriv-
ning av hur det kan gå till utifrån Ann Catrin Johanssons bok om hur man 
arbetar åldersblandat i år 4-6. (Johansson, 1995). 
 
Nandrup & Renberg beskriver i sin bok mer detaljerat hur man kan arbeta med 
just planeringen för det egna arbetet. Deras elever får varje vecka göra en egen 
planering utifrån rubrikerna; läsa, skriva och räkna. Även andra rubriker kan 
förekomma. Planeringen görs tillsammans med läraren, oftast en "familje-
grupp" i taget. Nandrup & Renberg skriver:  

 
Genom planeringsarbetet och den individuella handledningen  
lär vi verkligen känna eleverna och deras behov. (Sid. 26). 

 
Det viktiga med arbetet med planering och utvärdering ligger i att  
eleverna blir medvetna om sin egen inlärningsprocess. (Sid. 27). 

 
Eleverna antecknar sina planeringar i en planeringsbok som visas upp och 
godkänns av läraren. Vid slutet av varje vecka får eleverna utvärdera sitt jobb 
under veckan skriftligt i planeringsböckerna. De kan i värderingen utgå ifrån 
dessa frågor:  

- Hann jag, om inte, varför? 
- Var det något som var svårt som jag behöver träna mer 
på och kanske få hjälp med? 
- Planerade jag lagom mycket, för mycket eller för lite? 

 
Planeringsboken visas också upp hemma och används dessutom som kontaktbok 
mellan barn - hem och hem - lärare. (Nandrup & Renberg, 1992). 
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Jan-Erik Östmar ger även han förslag på hur arbetet med egen planering kan gå 
till. Han brukar i sina samtal med eleverna ställa följande frågor: 
 
-Var står du nu? 
-Vad behöver du göra? 
 
Östmar skriver att dessa frågor får fram elevernas behov och färdigheter som 
sedan tillsammans med lärarens kunskaper vävs ”samman till realistiska och 
utvecklingsbefrämjande överenskommelser". Detta gör att ”inriktning och 
innehåll blir viktigare än kvantitet”. (Östmar, 1981, Sid. 39). 
 
Utifrån den granskning som gjorts av skolöverstyrelelsens och länskolnämnd-
erna och som sammanställts av Thelin beskrivs den egna planeringen som något 
eleverna kan påverka inom en ram som läraren gjort. Eleverna kan påverka i 
vilken ordning de vill arbeta med olika arbetsområden samt hur mycket tid de 
vill lägga ner på respektive område. Man är inte längre lika bunden av läromedel 
men de styr vanligtvis ändå ganska mycket. (Thelin 1992). 
 
Åldersintegrerad undervisning kännetecknas av ett individualiserat arbetssätt där 
eleverna får vara med och ta ansvar för sin veckoplanering men också vara 
delaktiga i beslut gällande vilka arbetsområden som tas upp och hur mycket tid 
varje som spenderas på varje sådant område. 
 



             22
 

5 Forskning om den åldersintegrerade under-
visningens inverkan på kunskapsutvecklingen och 
den sociala utvecklingen hos elever 
 
43 svenska undersökningar om åldersintegrerade klasser i grundskolan gjordes 
före 1989. Deras allmänna slutsats är att den åldersintegrerade undervisningen är 
positiv för barns sociala och känslomässiga utveckling samt för  kunskaps-
utvecklingen. Dessa undersökningar baserades på intervjuer med lärare som 
arbetar åldersintegrerat. Det kan vara så att dessa har upplevt den ålders-
integrerade undervisningen som mer positiv än den egentligen varit. (Sundell, 
1993). 
 
I slutet av 1980-talet kom flera jämförande undersökningar där åldersintegrerade 
klasser ingick. Den allmänna bild som dessa undersökningar ger av den ålders-
integrerade undervisningens effekter skiljer sig från de första utvärderingarna. 
(Sundell, 1993). 
 
Barns sociala och känslomässiga utveckling förmodas gynnas i åldersintegrerade 
klasser, något som många lärare upplever men som ingen jämförande studie har 
kunnat visa. Alltså är det svårt att värdera antagandet. Man kom fram till att 
elever och föräldrar inte värderar den åldersintegrerade undervisningen lika högt 
som lärarna. Där fanns också en skillnad mellan föräldrar med barn på mellan-
stadiet och föräldrar med barn på lågstadiet. De med barn på mellanstadiet var i 
allmänhet mer negativa än de med barn på lågstadiet. Föräldrar var oroliga för 
att deras barn inte skulle få tillräcklig arbetsro, att lärarna inte skulle hinna med 
elever med inlärningssvårigheter samt för att elevernas kunskaper inte skulle 
räcka till för nästa stadium. (Sundell, 1993). 
 
Vad gäller självförtroendet som förväntades högre i åldersintegrerade klasser 
fanns inget som tydde på detta i undersökningarna, snarare tyckte elever i 
åldersintegrerade klasser sämre om att berätta saker inför klassen och att svara 
på frågor under lektionerna. I två av tre klasser hade de svagpresterande sämre 
självförtroende jämfört med de svagpresterande i de åldershomogena klasserna. 
Undersökningarnas resultat talar alltså inte heller för att åldersintegrerad 
undervisning skulle gynna elever med särskilda behov. (Sundell, 1993). 
 
Det finns också undersökningar som visar att åldersintegrerade klasser presterar 
sämre än åldersindelade klasser. En av de jämförande utvärderingar som gjorts 
är Uppsalaundersökningen som utförts av Korse, se (Sundell, 1992). Detta är en 
av de bästa undersökningar som gjorts, enligt Sundell. Korse använde sig av 
standardiserade test för att undersöka elevernas läs- och räknefärdigheter. 
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Elevernas lärare var ej medvetna om att ålderssammansättningens betydelse 
skulle granskas. Resultatet av testen visar att den största kunskapsmässiga 
skillnaden mellan åldersintegrerade klasser och åldershomogena klasser finns 
inom räkning där de åldersintegrerade klasserna presterade sämre, de låg också 
efter vad gäller läsning men skillnaden här var inte lika stor. Vad man också 
fann som var negativt för de åldersintegrerade klasserna var att det i dessa var 
större spridning mellan de bäste och de svagaste eleverna. (Sundell, 1992). 
 
En utbredd uppfattning har varit att åldersintegrerade klasser är bättre än 
åldershomogena men det finns inga vetenskapliga bevis som stöder detta. 
Faktum är att de (få) jämförande utvärderingar som finns visar på en del 
problem i de åldersintegrerade klasserna. Först och främst är det elevernas 
matematikkunskaper som har uppmärksammats som sämre i de åldersinteg-
rerade klasserna. Och de förväntade sociala vinsterna får inte heller något stöd 
av resultatet i denna undersökning. (Sundell, 1992). 
 
De slutsatser som finns måste ses som preliminära för det finns ett stort behov 
av mera avancerade undersökningar. Det finns också många andra faktorer 
förutom Åldersintegrering / Åldershomogent som kan påverka de utslag som 
dagens utvärderingar ger, t ex att lärarna använder olika pedagogiska metoder, 
arbetar mer/mindre förebyggande för ett bra klassrumsklimat o.s.v. (Sundell, 
1992). 
 
 När det gäller att jämföra elevresultat i åldersintegrerade 
 skolor med andra skolor, är det dock viktigt att veta om de  

var annorlunda från början. Här måste konstateras, att på  
denna punkt finns ingen systematisk information. (Sandkvist, 
1995, Sid. 51). 

 
Sandkvist skriver att det är svårt att få en rättvis bild av olika undersökningar 
som gjorts om bl a elevers skolkunskaper i åldersintegrerade klasser jämfört 
med åldershomogena klasser. Sandkvist är lite kritisk mot t ex Uppsalaunder-
sökningen som genomförts av Karl-Gerhard Korse, f.d. chefspsykolog vid 
skolförvaltningen i Uppsala kommun. Sandkvist skriver att Sundell ger en miss-
visande bild av undersökningens resultat. Några av de saker som Sandkvist 
anser gör att undersökningen inte är helt pålitlig är t ex att proven bara berörde 
mycket begränsade kunskapsområden. Vad som också är intressant är att man i 
Skolöverstyrelsens och länskolnämndernas gemensamma granskning kon-
staterade att matematik är det skolämne där arbetssättet är minst ålders-
integrerat. (Sandkvist, 1995). 
 
Våren 1989 gjordes en nationell utvärdering av åldersintegrerad undervisning. 
Thelin redovisar några mönster i resultatbilden för år 2 och år 5. Resultaten är 



             24
 

dock preliminära. Matematik, svenska och musik studerades i år 2, och i  år 5 
studerades matematik, svenska , engelska, naturorienterade ämnen och bild. 
Då man jämför resultat mellan åldersblandade skolor och icke-åldersblandade 
skolor finner man att resultaten oftare är lika än olika. Undersökningen stöder 
således den bild som lärares bedömningar gett av att åldersblandade klasser 
presterar lika bra i de centrala ämnena som de åldershomogena klasserna. 
Man kan kanske t.o.m. säga att det finns vissa tendenser som t.o.m. pekar mot 
att de åldersblandade klasserna lyckats bättre, detta gäller främst på lågstadiet 
och ämnena svenska och engelska. Vad gäller matematik förefaller det som om 
tendenserna varierar efter stadie, man kan enligt Thelin se en fördel vad gäller 
matematik i åldersblandade klasser på lågstadiet men på mellanstadiet är 
tendensen  istället att åldersblandade klasser presterar lite sämre. (Thelin, 1992). 
 
Faktum är dock att det behövs fler jämförande undersökningar för att kunna ge 
en rättvis bild. Sandkvists skriver: 
 
 Efter en rätt detaljerad granskning av tillgängliga undersökningar, 
 blev slutsatsen att det idag inte finns några undersökningar som ger 
 en pålitlig bild. (Sid. 111). 
 
Åsikterna om åldersintegrerad undervisning är många. Det finns dock inga 
undersökningar idag som kan fastställa huruvida åldersintegrerad undervisning 
är sämra/bättre än åldershomogen undervisning. 
 
5.1 Slutlig kommentar 

 
Det har i sverige funnits åldersblandade klasser lika länge som vi har haft 
skolplikt. I slutet av 70-talet började man införa åldersblandade klasser av 
pedagogiska skäl, därefter har vi fått en ökning av dessa klasser och de fortsätter 
att sprida sig än idag. Många lärare känner behov av att förändra och utveckla 
sitt arbete, den åldersintegrerade undervisningen har blivit ett alternativ för 
många av dessa lärare. Motiven är många och varierande, men att öka 
samarbetet över åldersgränserna som ett led i att utveckla den sociala och 
känslomässiga utvecklingen hos eleverna återfinns hos många. Att barn 
utvecklas olika snabbt och därför är i behov av en individualiserad undervisning 
är också ett starkt motiv. De flesta åldersintegrerade klasserna har stadiet som 
bas, alltså klasser med år 1-3 respektive klasser med år 4-6. Eleverna i dessa 
klasser är både fysiskt och pedagogiskt integrerade. Ett individualiserat 
arbetssätt med egen planering är mycket vanligt förekommande i de ålders-
integrerade klasserna. Man tar tillvara på elevernas egna initiativ och intressen, 
läraren fungerar mer som en slags handledare. Man utnyttjar också de olikheter 
som finns i klassen och låter eleverna ge och ta av varandra. Huruvida det är 
positivt/negativt eller helt enkelt saknar betydelse för elever att gå i ålders-
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integrerade klasser jämfört med åldershomogena klasser kan man idag inte ge ett 
rättvist svar på. Det återstår mycket forskningsarbete för att kunna besvara den 
frågan. 
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