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Sammanfattning 
 
Blandade åldrar i klassen är inget nytt fenomen utan har under hela den Svenska skolans tid 
funnits i olika former. I litteraturen går det att läsa om åldersintegreringens både för- och 
nackdelar. För att bredda min förståelse för arbetssättet gjorde jag först en litteratur-
genomgång som sedan följdes upp av en undersökning baserad på fem lärarintervjuer utförda 
på fyra olika skolor i en kommun i Mellansverige. 
 
Syftet var att försöka se om lärarnas uppfattningar stämmer överrens med vad som beskrivs i 
bearbetad litteratur, vad gäller åldersintegreringens eventuella för- och nackdelar. 
Aspekterna som har undersökts är organisationen kring arbetssättet, inlärning, social utveck-
ling, elever med inlärningssvårigheter samt lärarnas arbetssituation. Dessutom undersöktes 
huruvida lärarna gjort ett medvetet val att arbeta åldersintegrerat, hur länge de arbetat som 
lärare samt om de hade tidigare erfarenhet av åldershomogen undervisning. 
 
Undersökningen visar att dessa lärare är väl medvetna om arbetssättets för och nackdelar. 
Vad gäller inlärning, social utveckling, elever med inlärningssvårigheter samt lärarens arbets-
miljö visar resultatet att de intervjuade lärarna ser både positiva och negativa aspekter kring 
detta. 
 
Lärarnas uppfattningar om åldersintegreringen varierar mycket beroende på hur skolorna or-
ganiserar det åldersintegrerade arbetssättet. Trots viss kritik mot den åldersintegrerade under-
visningen förefaller det fortfarande finnas en stark tro på detta sätt att arbeta. Den största svå-
righeten verkar vara att hitta ett fungerande sätt att organisera den åldersintegrerade under-
visningen. 
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Bakgrund 
 
Skolan är ett ämne som debatteras nästan dagligen i olika media. Det kan vara alltifrån ut-
brändhet av lärare till elever som inte klarar sina betyg. Alltför sällan skrivs det något om alla 
de positiva förändringar som faktiskt sker i skolan. Tvärt om kan man förmoda att det sker 
förändringar hela tiden. Pedagoger på skolor provar sig fram med olika arbetssätt med syftet 
att försöka komma fram till de metoder som fungerar bäst för just dem. Det forskas också om 
olika arbetssätt och pedagogiska metoder. Vad som anses vara ”bäst” är väldigt varierande 
och man kan ibland se vissa ”trender” som slår igenom stort under olika perioder. Det finns de 
som påstår att åldersintegrerad undervisning är just en sådan ”trend”.  
 
I dag har man som förälder möjlighet att välja skola till sina barn. Det finns, förutom de 
kommunala skolorna, ett antal olika friskolor som arbetar på ett lite annorlunda sätt. (Montes-
sori, Walldorf etc) Många av de kommunala skolorna har idag valt att arbeta åldersintegrerat, 
samtidigt som det finns flera skolor som väljer att återgå till åldershomogen undervisning. 
Vad arbetssättet innebär, om det är bra eller ej, är för en utomstående ganska svårt att få grepp 
om. Inte heller är det något som jag har kunnat få insikt i under min lärarutbildning. 
 
Arbetsmarknaden för nyexaminerade lärare är idag väldigt bra. Det finns en stor lärarbrist i de 
flesta kommuner. Även om alla tjänster man söker är lärartjänster, blir arbetet väldigt olika 
beroende på vilket arbetssätt och organisation skolan har. En av många  viktiga frågor som 
måste tas ställning till är om man vill arbeta åldersintegrerat eller åldershomogent. Därför 
kändes det angeläget att genom litteraturstudier och egen undersökning, i den utsträckning det 
går, försöka ta reda på detta arbetssätts eventuella för/nackdelar. 
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Begreppsdefinition 
 
För att bringa klarhet i vissa begrepp som används i arbetet följer här nedan en definition av 
centrala begrepp. (Sundell, 1995) 
 
Åldersintegrerade klasser, åldersintegrerad undervisning, syftar till klasser som satts samman 
och  undervisas åldersblandat på grund av pedagogiska motiv 
 
 
Bb- form är den gamla och etablerade benämningen på åldersblandade klasser som upp-
kommit genom sammanslagning av årskurser på grund av ett litet elevunderlag. 
 
 
åldersindelade eller åldershomogena klasser är benämningen för klasser med i princip endast 
en åldersgrupp elever. Det kan dock finnas  enstaka elever som går om ett år eller har börjat 
tidigare i skolan. 
 
 
F-6, f-3, 4-6 etc. är benämningen för vilket år eleverna befinner sig i. F- står för förskoleklass. 
En åldersintegrerad klass kan exempelvis bestå av elever som går i fyran, femman och sexan. 

Idag talas det inte, som förr, om stadier såsom; lågstadiet, mellanstadiet eller högstadiet. En 
stadie- lös skola förespråkas. 
 
 
 
Det skall också tilläggas att de namn som används på lärarna i arbetet är fingerade. 
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Syfte 
 
Syftet med denna undersökning är att undersöka några lärares, som för närvarande arbetar 
åldersintegrerat, uppfattningar om det  åldersintegrerade arbetssättets för- och nackdelar. 
 
 
 
Frågeställningar 
 
I mitt arbete vill jag söka svar på följande frågor: 
 
Hur de intervjuade lärarna, utifrån sina erfarenheter, ser på arbetssättet vad gäller i huvudsak; 
 
 
Skolans organisation kring arbetssättet 
 
 
Elevers sociala utveckling 
 
 
Elevers lärande 
 
 
Möjligheter att hjälpa elever med inlärningssvårigheter 
 
 
Lärarens arbetssituation 
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Litteraturgenomgång 
 
 
En kort Historik 
 
 
Med 1842 års folkskolestadga infördes ett krav på landets kommuner att ordna undervisning 
för alla barn. Då blev åldersblandade klasser den vanligaste modellen, eftersom de stora pro-
blem man i första hand måste lösa i socknarna gällde lokaler, lärare och ekonomi. För att 
folkskolläraren skulle kunna undervisa många barn, användes i början ett system (ofta kallat 
”Lancastermetoden”) där duktiga elever fick agera lärare, dvs hjälpa de yngre eleverna 
(Sandqvist, 1994). Denna metod övergavs dock snart. Rekommendationerna till lärarna över-
gick till att de skulle undervisa alla barnen själva, och att dessa skulle vara indelade i klasser. 
Klassindelningen blev mera permanent och då de flesta barn började skolan i ungefär samma 
ålder blev ”klass och ålder” kopplade till varandra (Sandqvist, 1994). 
 
Men eftersom Sverige är ett glesbefolkat land har bristen på jämnåriga barn i enskilda skolor 
tvingat fram klasser som satts samman av två eller flera åldrar, så kallad Bb-form. Denna un-
dervisningsform handlade i första hand om en fysisk och inte om en pedagogisk integrering. 
(Sundell & Edlund, 1999)  
 
Det fanns sedan under en lång tidsperiod i skolan en strävan att göra undervisningsgrupper så 
homogena som möjligt, dvs att samla elever med likartade förutsättningar i samma klass 
(Skolöverstyrelsen, 1985). När man 1962 införde enhetsskolan, nuvarande grundskolan, bröts 
strävan att homogenisera undervisningsgrupper. Målet var inte längre att elever skulle skiljas 
från varandra utan att de skulle berika varandra med sina olikheter. Man började tala om indi-
vidualiserad undervisning (Nandrup & Renberg, 1992). När sedan Lgr 80 kom var det första 
gången i vår läroplans historia som det förordades ett samarbete mellan elever i olika åldrar 
oberoende av elevunderlag. 
 
Sedan slutet av 1970-talet har en annan form av åldersblandade klasser inrättats, så kallade 
åldersintegrerade klasser. Här är syftet att öka möjligheterna till utbyte av kunskaper och fär-
digheter, till social träning och ansvarstagande samt till omsorg och stimulans. 
Det fanns forskare och skolpsykologer som agerade som eldsjälar för detta arbetssätt. Speci-
ellt känd är den engelske pedagogen Henry Pluckrose, som för många har fungerat som inspi-
rationskälla. 
 
Skolöverstyrelsen införde 1984 – 86 ett stöd till försöksverksamhet på lågstadiet och mellan-
stadiet. Detta användes i många skolor till att organisera åldersintegrerade klasser (Sandqvist, 
1994). Det fanns dock många skolor och rektorsområden som började arbeta åldersintegrerat 
på eget initiativ utan särskilda bidrag. Under 1990- talets första hälft omorganiserades många 
grundskoleklasser från åldersindelade till åldersblandade. Detta skedde över hela Sverige och 
var ofta ett initiativ av skolledare och kommunalpolitiker. 
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I min litteraturgenomgång kommer jag att ta upp följande; 
 
 

Det åldersintegrerade arbetssättets utbredning  
 
 
1983 fanns åldersblandade klasser endast i en handfull av Sveriges ungefär 1300 rektors-
områden för grundskolan. Dessa klasser hade åldersblandats av pedagogiska skäl enligt en 
kartläggning som gjorts vid Lärarutbildningen i Stockholm. 1987 fanns det åldersblandade 
klasser i drygt 400 rektorsområden, framförallt på lågstadiet (Malmros & Sahlin, 1992). Hös-
ten 1993 fanns åldersblandade klasser i de flesta rektorsområden och många var på väg att 
införa det (Sahlin,1994). Enligt Malmros och Sahlin (1992), var vid den tidpunkten, åldersin-
tegrerad undervisning dock vanligast i de lägre stadierna. Detta är något som verkar stämma 
än i dag. Det finns få åldersintegrerade klasser i år 7-9. 
 
Till en början kom initiativet till införandet av åldersintegrerade klasser oftast från enskild 
lärare eller en grupp av lärare. Medan det sedan i början av 1990-talet i större utsträckning 
tycks ha skapats genom initiativ från skolledare eller kommunalpolitiker, oavsett vad lärare 
och föräldrar har tyckt. 
 
Även om det talas om pedagogiska motiv för införandet av åldersintegrering, hade det redan, 
enligt den andra undersökningen som utfördes av Malmros & Sahlin (1987/88), blivit rätt 
vanligt att kombinera pedagogiska och resursmässiga motiv. Den försämrade ekonomin som 
drabbat skolan under 90-talet har säkert påverkat och motiverat till att införa åldersin-
tegrering. Det kan vara mer ekonomiskt att ha två större åldersintegrerade klasser än att ha tre 
mindre åldershomogena klasser. ”Åldersintegreringen gör det lättare att sätta samman större 
klasser” (Sundell, 1995, s.19). De positiva idéerna om åldersintegrering sprider sig dock, trots 
att det vetenskapliga underlaget är svagt. En anledning till detta kan vara att skolan är i behov 
av förändring och förnyelse. Ibland har motiven för att börja med åldersintegrerade klasser 
berott på att lärare upplevt det alltmer betungande att ta emot nybörjarklasser. Ökad kontinu-
itet i barnets skolgång har varit ett annat skäl för att organisera åldersintegrerade grupper. 
 
Enligt den jämförande studie som gjordes av Ann-Charlotte Edlund och Knut Sundell för 
Forsknings och utvecklingsenheten (1999), saknas det idag statistik om hur vanliga åldersin-
tegrerade klasser är. Statistiska Centralbyrån samlar inte längre in information om hur många 
elever som går i åldersblandade klasser, på grund av tillförlitlighetsproblem.   
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Hur undervisningen i allmänhet organiseras 
 
 
Det finns olika motiv, pedagogiska och organisatoriska, som påverkar utformningen av den 
åldersintegrerade undervisningen. En del skolor arbetar med indelningen f-2, 3-4 och 5-6, 
medan andra skolor arbetar med en större indelning f-3, 4-6. Det finns även skolor som har en 
ännu bredare indelning f-5 (f står för förskoleklass). 
 
Oftast är det så att barn av olika åldrar ”hör till” samma lärare och klassrum. 
Eleverna placeras vanligtvis åldersblandat i klassrummen, ofta i grupperingar där det kan vara 
exempelvis elever från år 1-3. Detta för att kunna utnyttja möjligheterna med åldersin-
tegreringen optimalt (Skolöverstyrelsen, 1985). Det görs alltså både en fysisk och pedagogisk 
integrering i den åldersintegrerade klassen.  
 
Det är varierande på olika skolor hur länge läraren följer sina elever uppåt i åldrarna. Detta 
beror ofta på hur organisationen ser ut samt hur flexibla lärarkåren och arbetsledaren är. Det 
kan vara att läraren har en ett- tvåa, där halva gruppen byts ut varje läsår då det kommer nya 
ettor. Tvåorna går då upp ett steg och blir treor i en tre- fyra. Här följer läraren eleverna i två 
år. Ett annat sätt kan vara i en klass där man har tre åldrar, till  exempel 4-6, där byts en tred-
jedel av klassen ut varje läsår. Lärare och elever följer då varandra i tre år. 
 
Grupprummen används ofta flitigt i den åldersintegrerade undervisningen. Många gånger till 
genomgångar i mindre grupper som befinner sig på samma nivå. Generellt sett är det mindre 
lärarledd undervisning och mera så kallat ”eget arbete” i en åldersintegrerad klass, eftersom 
eleverna befinner sig på olika nivåer i sin kunskapsutveckling. 
 
”Det är sällan så att alla ämnen eller lektioner är åldersintegrerade” (Sandqvist, 1994, s.31). 
Engelskan är ett sådant ämne där många lärare säger sig ha erfarit att undervisningen fungerar 
bäst i åldershomogena grupper. Slöjd är också ett sådant ämne där det, tillexempel i en klass 
som består av år 1-3, blir en naturlig uppdelning eftersom slöjd ofta är förbehållet treorna.  
 
Tematiskt arbete är, enligt aktiva lärare, något som är vanligt förekommande på skolor som 
arbetar åldersintegrerat. I ett tematiskt arbete finns det stora möjligheter att anpassa ett stort 
övergripande ämne så att det passar alla åldrar. De yngsta barnen arbetar på sin nivå där det 
till största delen kanske handlar om att rita och skriva kortfattat, medan de äldre eleverna kan 
forska om ämnet på lite ”högre” nivå. 
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Åldersintegrerad undervisning; för- och nackdelar 
 
 
Det finns åtskilliga fördelar med åldersintegrering beskrivna i litteraturen (t ex;  Nandrup, 
Renberg, 1992). Framförallt betonas de sociala fördelarna, genom att eleverna få lära sig att 
respektera och samarbeta med äldre, yngre och jämnåriga kamrater. Författarna menar också 
att barnen kunskapsmässiga inlärning gynnas, eftersom åldersintegreringen underlättar för ett 
individualiserat undervisningssätt. Det gäller också elever med inlärningssvårigheter. Bland-
ningen av flera årskurser ger barnen ett tydligare perspektiv på den egna utvecklingen. Det 
skrivs också om fördelar för läraren, att åldersintegreringen ger en bättre arbetsmiljö samt att 
det blir ett större samarbete mellan lärarna. De fördelar som tas upp och beskrivs av olika 
forskare i litteraturen är desamma som av andra beskrivs som  nackdelar. 
 
 
Elevers sociala utveckling 
 
Vad det gäller de sociala fördelarna betonas gruppsammansättningens betydelse. I en ålders-
homogen klass behåller eleverna sina positioner i förhållande till sina kamrater under hela 
skoltiden. Det vill säga de elever som lyckas väl från början fortsätter att prestera bra också 
när de kommer längre upp i skolan. Elever som misslyckas när de börjar skolan fortsätter ofta 
att ha problem under hela grundskoletiden. I en åldersintegrerad klass blir förhållandena an-
norlunda. I en sådan klass förändrar den enskilde eleven på ett naturligt sätt sin position i 
gruppen (skolöverstyrelsen, 1985). Den elev som arbetar långsamt och behöver mycket hjälp 
får uppleva att dennes kunskaper växer i jämförelse med nytillkomna klasskamrater. ”Från att 
blir hjälpt och omhändertagen får varje elev utvecklas till att ta ett större ansvar och till att 
hjälpa sina yngre kamrater” (Sundell, 1995, s.33). Han/hon kan saker som de yngre eleverna 
inte ännu har lärt sig och kan hjälpa dem samtidigt som de yngre stimuleras av de äldres för-
måga när de ser vad de kan. Eleverna får  på så sätt större möjligheter att få pröva och finna 
olika roller under skoltiden (Nandrup & Renberg, 1992). 
 
Enligt de som förespråkar åldersintegrerade klasser blir den sociala fostran en naturlig del i 
verksamheten (Sundell, 1995). De äldre eleverna hjälper till att ”fostra” de yngre eleverna. 
”Dessa rollförändringar gör att konkurrens, självhävdelse och mobbning motverkas. I stället 
utvecklas positiva egenskaper som tolerans och öppenhet” (Edlund & Sundell, 1999, s.34). 
Eleverna får lära sig att respektera och samarbeta med äldre, yngre och jämnåriga kamrater på 
ett naturligt sätt då det sker i det dagliga skolarbetet. 
 
Ytterligare en fördel är att det bara är ett mindre antal nybörjare som tas emot i gruppen åt 
gången. Detta bidrar till att eleverna fortare känner trygghet och lättare lär sig de regler  och 
normer som finns i klassrummet. De yngre lär av de äldre. Barnen får också en ökad kontakt 
med elever från andra klasser och kan utveckla positiva relationer även med  andra barn på 
skolan. Eleverna får också fler vuxenkontakter, vilket bidrar till att de känner en ökad trygg-
het (Nandrup & Renberg, 1992). 
 
Sundell (1995), anser att det inte går att bortse från att det finns en tendens att överskatta ål-
derssammansättningens betydelse. Det finns lärare som erfarit att åldersintegreringen är bra 
under vissa betingelser men inte under andra (Sandqvist, 1994). Dessa lärare anser också att 
arbetssättet fungerar bäst i mindre barngrupper då det lätt blir rörigt med för många 
elever. Enligt en undersökning av Hemer (1991) värderar både föräldrar och elever den ål-
dersintegrerade undervisningen negativare jämfört med lärarna. Föräldrarna var oroliga för 
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om det var tillräcklig arbetsro i klassrummen och om lärarna hann med elever med inlär-
ningsproblem samt om elevernas kunskaper räckte till för nästa stadium. 
 
Ingenting i resultaten tyder heller på att självförtroendet skulle vara högre bland elever i ål-
dersintegrerade klasser. Vad det gäller upplevt behov av lärarens hjälp, ovänskap med andra 
barn i klassen samt upplevelsen av om andra i klassen ville arbeta tillsammans med dem, så 
svarade eleverna i genomsnitt exakt lika i åldershomogena och åldersintegrerade klasser (He-
mer, 1991). Det visade sig också i den här undersökningen att eleverna oavsett ålder föredrog 
att arbeta tillsammans med jämnåriga. 
 
Det talas mycket om att åldersintegreringen medför att det inte blir så tydligt vilken årskurs 
man tillhör. Många gånger delas undervisningen ändå upp just efter årskurser och eleverna 
blir dagligen påminda om vilken årskurs de går i. Det spelar liten roll att lärarna ger andra 
namn åt grupperna (Sandqvist, 1994). 
 
Det finns fördelar med åldersintegrerade klasser men, det finns inget som säger att det inte 
också finns fördelar med åldershomogena klasser. Till exempel individualiseringen av under-
visningen och eget kunskapssökande. Detta kan lika väl tillämpas i åldershomogena klasser. 
Skillnaden är bara att i åldersintegrerade klasser blir detta en nödvändighet för att det hela ska 
fungera (Sandqvist, 1994). Här finns det en risk för att de elever som är mycket osjälvständiga 
och saknar en inre motor, presterar under sin förmåga (Nandrup, Renberg, 1992). Det tyder 
också på utifrån den forskning som gjorts att det är stor variation i hur mycket tid som ele-
verna verkligen arbetar åldersblandat i de åldersintegrerade klasserna. I flertalet ämnen såsom 
engelska, idrott och slöjd bedriver man många gånger i stället åldershomogen undervisning. 
 
Det finns forskningsresultat som ifrågasätter om åldersblandningen verkligen fostrar till tole-
rans ( Sundell, 1995). De elever som gick i årskurs tre tyckte att de yngre eleverna fick mera 
uppmärksamhet av lärarna och upplevde orättvisa. De flesta elever kände sig trygga i klass-
rummet men bara hälften upplevde trygghet på skolgården. Det fanns även många elever som 
kände sig mobbade. Gruppkänslan var mycket svag i klasserna. Detta berodde förmodligen på 
att en del av eleverna byttes ut varje år.  
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Elevers lärande 
 
När man talar om elevens inlärning förväntas eleverna gynnas eftersom det blir lättare för 
läraren att gruppera eleverna efter sin mentala ålder. Det gör det lättare för läraren att ge varje 
elev en anpassad studiegång. Det blir lättare att individualisera samt att de yngre eleverna lär 
av de äldre. De äldre eleverna får också befästa sina egna kunskaper genom att förklara för de 
yngre. Planering av varje elevs studiegång blir oerhört viktig. Läraren har det övergripande 
pedagogiska ansvaret, men eleverna har också möjligheter att påverka planeringen (Edlund & 
Sundell, 1999). 
 
Det finns forskning som talar för att åldersintegrerade klasser missgynnar elevers räkne-
förmåga ( Englund, Källgården & Persson 1992; Hemer 1991; Korse 1989; Petterson & San-
tesson, 1992). I den forskning som också gjordes om läsutvecklingen av Taube ( 1996; 97; 98) 
visade det sig att eleverna i åldersintegrerade klasserna läste något sämre än de i de ålders-
indelade klasserna. Spridningen var också något större liksom andelen svagpresterande. 
Hemer (1991) kunde däremot inte finna någon skillnad som kunde kopplas till ålders-
sammansättningen. Konkurrens antas motverkas i åldersintegrerad undervisning. Den under-
sökning som gjordes av Lagerqvist och Theinsen-Grönmark (1990) visar dock på motsatsen. 
”Mer än hälften av eleverna upplevde till exempel att det förekom konkurrens. Eleverna var 
också medvetna om vilken position de hade när det gällde olika kunskaper och hur långt de 
borde ha hunnit i vissa böcker i en viss ålder” (Sundell, 1995, s. 92). 
 
Det är intressant att se på de jämförande studier som gjordes av Frits Wigforss, (1933; 1934). 
Enligt hans undersökning minskade elevernas räknefärdigheter med antalet årskurser som 
gick i samma klass. På den tiden handlade det dock om fysisk integrering i de åldersblandade 
klasserna och inte om pedagogisk.  
 
Vad det gäller individualisering fann Hemer (1991) i en undersökning av 18 åldersintegrerade 
klasser att den vanligaste formen av individualisering var hastighetsindividualisering. Ele-
verna arbetade i sin takt men med samma innehåll. Det kunde också vara innehållsin-
dividualisering där eleverna arbetade med olika innehåll utifrån egna intressen. 
Elever med särskilda behov fick ibland i samarbete med specialläraren arbetet svårighets- 
individualiserat. Det förekom däremot sällan att äldre elever med inlärningsproblem var med i 
de yngre elevernas genomgångar. 
 
I Uppsalaundersökningen (Korse,1989) genomfördes en jämförande studie med totalt 5 518 
elever som gick i åldersindelade, Bb- form samt åldersintegrerade klasser. Några veckor efter 
skolstarten undersöktes elevernas läs- och räknefärdigheter med hjälp av standardiserade test. 
Resultatet visade att det vid skolstarten inte fanns någon kunskapsmässig  skillnad mellan de 
tre grupperna. Eleverna testades igen i år tre på samma sätt. Då presterade eleverna i de ål-
dersindelade och Bb- klasserna bättre i både räkning och läsning i förhållande till eleverna i 
de åldersintegrerade klasserna.  
 
Det går att dra olika slutsatser av undersökningarnas resultat. Många gånger saknas informa-
tion om elevernas sociala bakgrund, som givetvis påverkar provresultaten. Andra faktorer som 
kan påverka testresultat är vilken tid på dagen eleverna testas och hur vana de är vid test-
liknande situationer. (Sandqvist, 1994)
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Möjligheter att hjälpa elever med inlärningssvårigheter 
 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Det finns också 
olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 
har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan inte utbildningen göras lika för al-
la”. (Lpo– 94) 
 
Elever med inlärningssvårigheter förväntas bli gynnade av åldersintegrerad undervisning ge-
nom att den individuella undervisningen bidrar till att läraren får mera tid att hjälpa dessa ele-
ver. Undervisningen i åldersintegrerade klasser delas ofta upp i mindre grupper vilket också 
gynnar dessa barn (Sundell, 1995). Det ges fler tillfällen att arbeta med svårare delar för ele-
verna eftersom de olika momenten i skolämnena återkommer flera gånger. Förstod inte eleven 
första gången, får denne chansen igen när samma moment återkommer då de yngre eleverna 
behandlar avsnittet (Sundell, 1995). 
 
Det går även att läsa i litteraturen att åldersintegreringen ger ett större utrymme för samarbete 
mellan klasslärare och speciallärare och att detta skulle gynna dessa elever (Sundell, 1995). 
Ytterligare ett skäl som anses gynna barn med inlärningssvårigheter är att de i en åldersin-
tegrerad klass har möjligheten att jämföra sig med de yngre eleverna och därmed inte alltid 
behöva uppleva sig som sämst. Deras självförtroende antas öka genom att de ges möjlighet att 
vara till hjälp för de yngre och att på så sätt uppleva att de är bra på något (Sundell, 1995). 
 
Om man ser på de elever som har inlärningssvårigheter talar inte heller här Hemers (1991) 
forskningsresultat för att åldersintegreringen skulle gynna barn med särskilda behov. De ele-
verna hade lägre självförtroende jämfört med kamraterna i samma klass. Ännu allvarligare var 
att i två av de tre skolor som undersökningen gjordes hade de svagpresterande eleverna i de 
åldersintegrerade klasserna sämre självförtroende än de i de åldershomogena.  
I Korses (1989) studie ökade andelen elever med behov av särskilt stöd i läs- och räkne-
inlärningen i åldersintegrerade klasser från en tredjedel vid skolstarten till ungefär hälften i 
årskurs tre, medan det i åldersindelade klasser sjönk över tid (Edlund & Sundell, Fou-rapport, 
1999:9). 
 
Svagpresterande elever behöver en strukturerad tillvaro och undervisning. Detta kan vara 
svårt att uppnå i en åldersintegrerad klass eftersom undervisningen många gånger grundar sig 
på att eleverna tar eget ansvar för sina studier. De är därför extra viktigt att varje elevs studie-
gång noggrant kartläggs. Planering och utvärdering av arbetet bör ske varje vecka med varje 
elev (Nandrup, Renberg, 1992). 
 
Enligt Uppsalaundersökningen var de elever som framförallt missgynnades av åldersin-
tegreringen de elever som bedömdes ha inlärningsproblem. ( Sundell, 1995) 
Vid en undersökning som gjordes av Lagerqvist och Theinsen- Grönmark (1990) var eleverna 
väldigt medvetna om var de ”borde” befinna sig kunskapsmässigt i en viss ålder och att detta 
kunde medföra att svagpresterande elevers självförtroende minskar när de märker att yngre 
elever kan mer än dem. ” I en åldersindelad klass kan barnet åtminstone leva med illusionen 
om att vara duktigare än yngre kamrater. I en åldersintegrerad klass finns inte den möjlig-
heten” (Sundell, 1994, s. 124).
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Lärarnas arbetssituation 
 
Tittar man på hur åldersintegrerad undervisning påverkar lärarens arbete nämns just förde-
larna  vid inskolningen av eleverna. Många lärare upplever det som oerhört påfrestande att 
möta en hel klass nybörjare (Sundell, 1995). Detta underlättas i en åldersintegrerad klass då 
det bara är några elever som är nya. Läraren har inte lika många barn som han/hon ska lära 
känna. De äldre eleverna kan också hjälpa till eftersom de redan är familjära med de regler 
och normer som gäller på skolan. Undervisningssättet antas också bidra till ökat samarbete 
mellan kollegor och bidra till större arbetsgemenskap. 
 
De lärare som arbetar med åldersintegrerade klasser förefaller i allmänhet vara mycket till-
freds (Adrae Thelin, 1991; Hemer, 1991). Detta beror säkert till stor del på att dessa lärare 
själva har  valt arbetssättet. Det finns dock inte några jämförelser med lärare som arbetar ål-
dershomogent. En annan möjlighet till ökad trivsel kan också vara att det överhuvudtaget har 
skett en förändring, vilket ofta leder till ökad arbetstrivsel (Sundell, 1995). 
 
Vad det gäller lärarnas arbetsmiljö tar Nandrup och Renberg, (1992) upp en del saker som det 
kan uppstå svårigheter med när man arbetar åldersintegrerat; 
 
• Det är ett mycket tidskrävande sätt att arbeta som kräver mycket arbete med planering,   

schemaläggning och utvärdering. 
• Varje elev måste noggrant kartläggas 
• Läraren måste vara flexibel för att kunna arbeta individualiserat på olika nivåer. 
• Det kan vara svårt att bli av med icke önskvärd anda, eftersom läraren aldrig får en helt ny 

klass. 
• Det finns vissa risker för att elever som är osjälvständiga och saknar en inre motor preste-

rar under sin förmåga. 
• Arbetssättet bygger på att de lärare som arbetar tillsammans har samma pedagogiska 

grundsyn.             
 
I Malmros och Sahlins (1992) kartläggning av åldersintegrerade klasser mellan 1982/88 och 
1987/88 visade det sig att 30 procent av de åldersintegrerade klasserna omvandlades till ål-
dersindelade. Vissa lärare upplevde så stora problem med arbetssättet att de valde att gå till-
baka till åldersindelade klasser. 
 
De intervjuer som Hemer (1991) genomförde med 26 lärare som arbetade med åldersin-
tegrerad undervisning visade att var fjärde lärare tyckte att undervisningssättet medförde 
merarbete, det vill säga att det krävdes mer planering. En tredjedel av lärarna tyckte att ele-
verna fick mindre kunskaper än elever i åldershomogena klasser. Dåligt klimat i klassen 
nämndes också av var femte lärare. Det var svårt att få bort dåliga normer. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att litteraturgenomgången visar att de förväntade fördelarna 
med åldersintegrerad undervisning oftast inte infrias, vad gäller inlärning samt elever med 
inlärningssvårigheter. De forskningsresultat som behandlats visar att de största fördelarna 
finner man i  elevers sociala utveckling samt lärarnas arbetssituation, men även här finns det 
resultat som säger det motsatta.  
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Metod/ Genomförande 
 
I litteraturstudien fick jag fram information om ett antal aspekter som undersökts vad gäller 
åldersintegrerad undervisning. Det är utifrån litteraturgenomgången som jag senare preciserat 
mina frågeställningar. 
 
Valet av undersökningssätt var för mig ganska enkelt. En öppen intervju anser jag ger rikare 
data än enkätfrågor, eftersom den ger ett maximalt utrymme för intervjupersonerna att svara 
inom. I den öppna intervju undersökningen är endast frågeområden bestämda, medan frågorna 
kan variera från intervju till intervju, beroende på hur den intervjuade svarar och vilka aspek-
ter denne tar upp. Man skulle kunna tänka sig att ha kombinerat lärarintervjuerna med elevin-
tervjuer. Jag ansåg det dock vara svårare för elever att tala om arbetssättets för/nackdelar ef-
tersom de inte har någonting att jämföra med. Mina tankar om detta stärktes också i den 
litteratur jag läste (Sandqvist, 1994). 
 
Eftersom undersökningen skulle baseras på intervjuer med lärare, var ambitionen att  få en så 
stor spridning som möjligt vad det gäller sättet de valt att organisera sin åldersintegrerade 
undervisning. Detta för att se om det har betydelse för lärarens sätt att se på arbetssättet. 
 
Undersökningen är baserad på fem lärarintervjuer på fyra olika skolor. För att få en så naturlig 
dialog som möjligt valdes stora öppna frågeområden och intervjuerna bandades. Jag var noga 
med att tala om vid varje intervju att det bara var jag som skulle lyssna på bandet och att de 
själva inte skulle komma att omnämnas vid namn i mitt arbete. Jag påpekade också att de inte 
behövde göra några särskilda förberedelser inför intervjuerna utan att de skulle berätta utifrån 
den vardag de befinner sig i. 
 
Även om det fanns öppna frågeområden förberedda, valde jag att i första hand låta lärarna 
berätta fritt utifrån sina erfarenheter. Intervjun inleddes med frågan hur länge de arbetat med 
åldersintegrerad undervisning och om det var ett medvetet val de gjort. Det var också av in-
tresse att få veta om de även hade erfarenhet av att arbeta åldershomogent. 
 
Intervjuerna skedde på de olika skolorna i ett avskilt rum. Därigenom fick jag som intervjuare 
en möjlighet att se lokalerna och kunde få en god bild över hur organiseringen runt åldersin-
tegreringen såg ut rent lokalmässigt. Intervjuerna transkriberades ordagrant och jämfördes 
sedan med varandra. På så sätt kunde jag få fram likheter och olikheter i de olika lärarnas sätt 
att se på arbetssättets eventuella för och nackdelar. 
 
Varje intervju tog ungefär en timme. Detta varierade lite beroende på hur mycket tid läraren 
hade till förfogande samt hur strukturerade de var i sitt sätt att berätta. 
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Resultat  
 
Skolornas belägenhet, utseende samt en kort redogörelse över lärarnas bakgrund 
 
Intervju nummer ett gjordes på en liten skola relativt centralt belägen i en stad i Mellansveri-
ge. Det är ett bostadsområde med hyreslägenheter, bostadsrätter och radhus, där det bor både 
svenskar och invandrare. På skolan har man förskolebarn och skolbarn i samma lokaler. Loka-
lerna  är uppbyggda som på en förskola. Skolbarnen har sin undervisning en trappa upp i 
mindre rum. Det finns inga klassrum. Här sker en del av integreringen ända från ”dagisbar-
nen” upp till elever i år tre. De har tjugoen skolbarn i år 1-3. Det finns ungefär lika många 
förskolebarn samt sex sexåringar. All personal på skolan ingår i ett arbetslag. Eva har arbetat 
med åldersintegrerad undervisning i fjorton år, men har även tidigare erfarenheter av att arbe-
ta åldershomogent. Det var ett medvetet val att gå över till åldersintegrerad undervisning. Hon 
fick möjlighet att, i samråd med rektor på sin förra arbetsplats, bygga upp en åldersintegrerad 
klass. Det var en skola där lärarna fick möjlighet att prova sina olika idéer det var dock ingen-
ting som genomsyrade hela skolan. På sin nuvarande arbetsplats har hon varit i nio år, sedan  
skolan öppnades. 
 
Intervju två och tre är utförda på en skola som ligger i ett villaområde i en förort till Norrkö-
ping. Skolan består av tre byggnader där man har elever från f-6, med indelningen; f, 1-2, 3-4 
och 5-6. På skolan går ca 250 elever. Det är en traditionell skolmiljö med klassrum som ligger 
i fil med varandra. Det finns tre arbetslag på skolan varav ett i varje hus. 
Helene, har arbetat med åldersintegrering i ungefär femton år. För henne var det också ett 
medvetet val hon gjorde efter att ha arbetat åldershomogent i några år. Hon försökte genomfö-
ra det på den skola hon arbetade på men eftersom det bara var ungefär hälften av lärarna som 
var intresserade blev det aldrig riktigt bra. Därför sökte hon sig till en skola som redan arbeta-
de åldersintegrerat. Där har hon arbetat i femton år. 
 
Karin, som arbetar på samma skola som Helene, har enbart arbetat med åldersintegrerad un-
dervisning och har gjort så i ungefär sju år. Att hon hamnade på en tjänst i en skola där de 
arbetade åldersintegrerat berodde dels på att skolan som helhet tilltalade henne, men också på 
att hon var nyfiken på arbetssättet, då det vid intervjutillfällena framstod som ett bra sätt att 
arbeta på. Sin nuvarande anställning har hon haft i tre år. 
 
Intervju nummer fyra är utförd i ett bostadsområde relativt centralt beläget i Norrköping. Det-
ta är ett område med mestadels hyreslägenheter och hög invandrartäthet. Själva skolan inryms 
i ett hyreshus på gatuplan. Klassrummen ligger i fil med varandra och har varsin ingång mot 
innergården. På skolan går ungefär etthundra elever som är indelade på två storklasser med 
drygt femtio elever. I varje storklass går det elever från f-5 och de har tre klassrum till sitt 
förfogande med intilliggande grupprum. Lärarkåren består av två lärarlag, ett till varje stor-
klass. Vid denna fjärde intervju träffade jag Ann som arbetat på den skolan sedan 1978. Från 
början var skolan åldershomogen, men på personalens initiativ växte det så småningom fram 
en åldersintegrerad undervisning. De startade upp arbetssättet när de tog emot de nya ettorna. 
De fick vara en klass första året men delades sedan upp i två när det fylldes på med nya ettor. 
De fortsatte att fylla på och det blev 1-3. Utvecklingen gick vidare och de arbetar nu sedan 
fem år tillbaka med integreringen f-5. 
 
Intervju nummer fem skedde på en skola i ett villaområde relativt centralt beläget i Norrkö-
ping. På skolan går det cirka 250 elever och består av en byggnad där det går elever från år f-
6. De har indelningen f-3 samt 4-6. Huset som skolan ligger i har tidigare varit ett för-
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samlingshem vilket gör att det inte blir den traditionella skolmiljö man annars möter. Persona-
len är indelade i två arbetslag på två olika avdelningar, där det finns två klasser i år 1-3 och 4-
6 på vardera avdelning. Agnetha har arbetat på samma skola sedan 1964. Från början var sko-
lan åldershomogen, men för ungefär tjugo år sedan fick skolan i två omgångar en summa 
pengar. Första omgången skulle pengarna gå till lågstadiet och de valde då att starta åldersin-
tegrerad undervisning i år 1-3. När sedan den summa pengar kom som skulle riktas mot mel-
lanstadiet var det den här lärarens tanke att de skulle införa åldersintegrerad undervisning 
även här. Det ville dock inte hennes kollegor och i och med det genomfördes det inte. ”Man 
kan inte tvinga kollegor in i någonting som de inte tror på, det blir inte bra”, menar hon. Åtta 
år senare var däremot personalen överrens om att föra in åldersintegreringen även på mellan-
stadiet, men då var det föräldrar som satte stopp för det. Det tog ytterligare ett år till innan de 
kunde få igenom åldersintegreringen fullt ut från år 1-6. 
 
 
Lärarnas uppfattningar vad gäller organisationen på respektive skola 
 
Helene och Karin som arbetar på den skola där man har indelningen; f-2, 3-4 och 5-6, ut-
trycker båda ett missnöje över skolans sätt att organisera den åldersintegrerade undervisning-
en. De upplever det som negativt att halva gruppen försvinner varje år. Varje läsår måste de 
börja om med att bygga upp gruppen. Det skall tilläggas att båda dessa lärare arbetar med år f-
2. De upplever ett väldigt stort glapp mellan 1-2 och 3-4, att det är som en stängd dörr emel-
lan. ”Jag släpper eleverna innan de är färdiga” säger Helene. Hon menar att eleverna inte är 
redo att klara av det som lärarna i år 3-4 begär. De har inte fått tillräcklig studieteknik. ”Just 
nu möter vi inte barnen där de står. Vi måste öppna upp och skapa flera länkar”, säger hon. 
Karin tror att det skulle bli bättre om de återgick till att ha indelningen 1-3 och  
4-6, som de haft tidigare. Helene, som arbetat där längst säger att de har, ett antal gånger, änd-
rat organisation på skolan. ”Just nu känner jag att vi har missat något. Vi arbetar med ål-
dersblandade grupper och inte åldersintegrerat. Så är läget just nu och det känns inte bra. Vi 
har börjat diskutera det och vi känner alla att vi måste börja fundera på hur vi jobbar”. 
Båda Karin och Helene menar dock att det är väldigt positivt att inte behöva ta emot en helt 
ny klass med bara ettor. Helene kan inte tänka sig att gå tillbaka till att ta emot 25 nya ettor. 
”Det gör jag aldrig mer. Det är inte människovänligt, varken för vuxna eller barn”.  
 
Agneta, arbetar i år 4-6. Hon tycker att intervallen är bra ur den synpunkten att hon följer ele-
verna i tre år och att endast en tredjedel av gruppen byts ut varje år. Hon ser dock ett problem 
med den stora åldersspridningen vad gäller undervisningen. ”Det är svårt att tillgodose alla 
åldrars kunskapsbehov”.   
 
Skolan i intervju ett är, som nämnts tidigare, väldigt liten. De har endast 21 skolbarn, år 1-3. 
De arbetar även med förskolebarnen som också befinner sig i samma byggnad. (Ettåringar 
upp till sexåringar) Eva anser att spridningen 1-3 är väldigt bra samt att närheten till de yngre 
barnen hjälper till att skapa en behaglig miljö där alla tar ansvar och visar hänsyn. 
 
Ann arbetar med intervallen f-5. Hon menar att den spridningen ger så mycket mer än om 
man bara har till exempel 1-3. Det ger, enligt henne, en mycket större flexibilitet. ”Däremot 
skulle jag inte vilja arbeta åldersintegrerat och ha en ett- trea och vara själv med bara någon 
person som kom in då och då. Arbetssättet innebär väldigt mycket merarbete och så mycket 
tycker jag inte att det skulle ge. Jag kan inte säga att åldersintegrerat alltid är bra, men så som 
vi har lagt upp det passar mig personligen väldigt bra”.  
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För- och nackdelar 
 
Lärarnas uppfattningar vad gäller elevers sociala utveckling 
 
Alla fem lärare som deltagit i denna undersökning anser att det är här den största vinsten lig-
ger med att arbeta åldersintegrerat. Det innebär en ökad trygghet för barnen i och med att de 
känner flera elever. De små behöver inte vara rädda för de äldre. Likaså är det okej för de 
äldre att leka med yngre elever. ”De blir mindre tuffa”, som Eva uttryckte det. Barnen lär 
känna olika åldrar, ”i en åldershomogen klass blir det lätt att man bara är med sin klass”. Hon 
säger också att ” det jag hört att eleverna tycker är bra är att de känner flera barn, de är inte 
rädda för de större barnen på skolan”. De flesta utav lärarna upplever att barnen leker fritt 
över åldersgränserna, medan Agnetha som arbetar i år 4-6, menar att eleverna söker sig till de 
i sin egen ålder. ”Trots att man har integreringen så känner eleverna att är jag en sexa så ska 
jag vara med sexorna. Det är svårt att bryta och få en stadie- lös skola. De är medvetna om sin 
skolålder”. 
 
Vad gäller det sociala klimatet i klassen finns det både för och nackdelar med åldersin-
tegrering. Två av lärarna talar om hur viktigt det är att få en positiv ”trend” bland eleverna 
och hur svårt det är att bryta en negativ sådan. De menar att har man en negativ trend bland de 
äldsta eleverna, så övertar de yngre eleverna deras roller när de har försvunnit. ”Att få en po-
sitiv cirkel i gruppen är A och O, eftersom de fostrar varandra så mycket”, säger Ann. Eva 
menar att äldre och oroliga barn oftast blir lugnare i en åldersintegrerad klass. De mår många 
gånger bra av, säger hon, att få leka med yngre barn. Hon menar också att eleverna tar större 
hänsyn till varandra i en åldersintegrerad klass då de är medvetna om att de beroende på ålder 
klarar av olika mycket. 
 
En stor fördel som det går att läsa om i litteraturen och som bekräftas i intervjuerna är att bar-
nen förflyttar sin position. Det vill säga att genom åldersintegreringen har man möjlighet att få 
en annan roll när det kommer in yngre elever i klassen. De barn som kanske är svaga kun-
skapsmässigt, får här chansen att känna sig duktiga gentemot de yngre eleverna. Som en utav 
lärarna uttryckte det, blir annan kunskap såsom normer och regler i klassen viktig och där kan 
även de svaga eleverna få känna att de kan. ”All kunskap är värdefull. Kunskap om att veta 
var saker är och rutiner, det blir ju också någonting fint”. Hon säger även ”genom att barnen 
förflyttar sin position är man inte alltid bäst eller sämst hela tiden vilket också är positivt ur en 
social aspekt”.  
 
Agnetha tar dock upp något som hon anser vara en fara i detta. Hon menar att det finns en risk 
att läraren ”utnyttjar” de äldre eleverna som ”hjälpfröknar” till de yngre eleverna. ”Att de små 
ska kunna fråga de stora om många saker det är en sak, men man får definitivt inte utnyttja  de 
äldre eleverna som någon form av hjälpfröknar. De är också elever och måste ha sitt”, säger 
hon.  
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Elevers lärande 
 
Vad gäller elevers inlärning och vad det innebär i åldersintegrerad undervisning, är det flera 
av lärarna som anser att det är positivt för eleverna att kunna se sin egen kunskapsutveckling. 
De yngre eleverna kan se vad de äldre kan och sporras av det, samtidigt som de äldre kan se 
på de yngre eleverna och se att det de gör nu det har jag lärt mig. Några utav lärarna anser det 
vara en fördel att även den ”svage” kan känna sig ”duktig” då det finns yngre elever i klassen 
som kan mindre, medan en del av dem anser att eleverna inte jämför sig med de yngre utan 
har ”full koll” på vilka som är lika gamla som de, och jämför sig med dem. De menar att det i 
stället kan vara förödande för en elev om han eller hon upptäcker att det finns yngre barn i 
klassen som kan mer än de själva.  
 
En annan fördel som nämns av flera lärare är, att i och med att de får förklara något för en 
yngre elev befästs kunskapen ytterligare. Det blir också kontinuerlig repetition i olika under-
visningssituationer. Eva och Ann är de som talar mest om flexibiliteten som arbetssättet med-
för. Främst vad gäller Ann som arbetar med spridningen f-5. De har enligt henne hittat ett 
arbetssätt som medför att de har stora möjligheter att individ- anpassa undervisningen. De 
arbetar mycket med mindre grupper och utgår hela tiden från vad varje individ behöver oav-
sett ålder. ”I och med att vi har en möjlighet att gruppera eleverna efter behov så tror jag att de 
har större förutsättningar att lyckas än vad de skulle ha om de gick i en åldershomogen klass, 
men jag har egentligen inga belägg för det”. 
 
Däremot anser Helene och Karin, som arbetar på samma skola, att de inte är tillräckligt flexib-
la. De upplever att det finns ett glapp mellan år 1-2 (där de båda undervisar) och 3-4. Karin 
uttrycker det på det här sättet; ”Jag kämpar med mina elever och ser att de gör framsteg men 
sen när de kommer upp i 3-4 får man bara höra hur dåliga de är. De vet inte hur vi har arbe-
tat”. 
 
Eget arbete nämns ofta i litteraturen i samband med åldersintegrerad undervisning. Det är 
dock flera av lärarna i undersökningen som är kritiska till detta. Speciellt Agnetha. Hon menar 
att det i varje klass finns lata barn, bekväma barn, barn som inte har någon ”inre motor” och 
att de barnen inte klarar av den fria arbetsformen. ”De gör allt annat än arbetar och blir oftast 
ett störande moment”. De har av erfarenhet märkt att det är bättre att ha en gemensam ”ram” 
och sedan individualisera inom den. Karin anser att individualiseringen har tagit över skolan 
alldeles för mycket och försöker arbeta mera i grupp, lite mera styrt. Eget arbete är bra efter-
som de kan arbeta i sin egen takt, men det är otroligt svårt som pedagog att fånga upp barnen 
och ha genomgångar hela tiden, menar hon. 
 
På samtliga fem skolor undervisar de åldershomogent i ämnet engelska. De har provat olika 
modeller men kommit fram till att det fungerar bäst. Det finns även andra ämnen som till viss 
del på de olika skolorna undervisas i åldershomogena grupper. Mycket beroende på vad man 
gör. Tema arbete till exempel fungerar väldigt bra att integrera. Medan det i ett ämne som 
svenska, enligt Agnetha, är väldigt olika vad eleverna behöver. Hon undervisar i år 4-6 och 
säger att fyrorna fortfarande behöver väldigt mycket bassvenska medan sexorna behöver en 
fördjupad grammatisk undervisning i och med att de börjar läsa ett språk till. En av lärarna 
säger; ”Det får alltså inte vara åldersintegrerat för sakens skull, utan man måste i varje ämne 
se vad man får ut av det”. 
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Elever med inlärningssvårigheter 
 
Vad gäller elever med inlärningssvårigheter har lärarna lite olika åsikter. Det som nämns som 
en fördel är, som sagts tidigare, att även de svaga eleverna kan få känna sig duktiga i och med 
att det finns yngre elever som kan mindre. ”Dessa elever får vara duktiga på annat och kan 
med det växa som individer”, som läraren i den andra intervjun uttrycker det. 
Men som Helene påpekar; ”så trollar man inte bort läs och skrivsvårigheter enbart för att man 
arbetar åldersintegrerat”. Hon säger att skillnaden mellan åldershomogen åldersintegrerad 
undervisning för dessa elever är att de inte alltid är ”sämst” i klassen och att de genom detta 
kan få ett bättre självförtroende som i sin tur kan bidra till att öka deras prestationsförmåga. 
 
Karin menar att dessa elever har det jobbigt när de arbetar individuellt eftersom de andra ele-
verna också vill ha mycket hjälp och man som pedagog blir väldigt dragen åt olika håll. Hon 
talar om den fria och rörliga skolan som förespråkas med eget ansvar. Hon anser att detta 
missgynnar de svaga eleverna eftersom de inte klarar eget ansvar och inte är självgående. ” 
Det är just det som är deras problem, de förstår inte och det går för fort”. Hon menar också att 
så som deras organisation är uppbyggd där gruppen splittras varje år och det kommer många 
nya barn som pratar och frågar mycket, blir ett störande moment för dessa elever som behöver 
lugn och ro. 
 
Ett par av lärarna nämner fördelen om ett barn måste gå om ett år. I en åldersintegrerad klass 
blir det inte lika märkbart. Extra positiv är Ann som arbetar i ett område med många invandrar 
elever. De har ofta ett dåligt språk när de kommer till skolan och det är inte ovanligt att en 
elev får gå om ett läsår. Hon menar att i och med deras breda organisation, f-5, så har de goda 
möjligheter att välja när de ska låta en elev gå om ett år. De försöker dock se till att det sker 
innan år fem, eftersom de nationella proven ligger där. 
Hon menar att de genom sitt arbetssätt gynnar elever med inlärningssvårigheter eftersom de 
individanpassar sin undervisning. ”När vi vet vilka barn vi skall ha till hösten sätter vi oss ner 
och tittar på antalet barn, vilka behov de olika barnen har och hur vi skall gruppera dem”. 
 
 
Lärarnas arbetssituation 
 
De lärare som arbetar med de lägre åldrarna i mina intervjuer talar mycket om fördelen med 
att inte behöva ta emot tjugofem nya ettor. Det ger enligt Eva en ökad trygghet för personalen 
samt att det blir lättare vad gäller rutiner, normer och regler man en gång byggt upp. ” Jag 
tycker att det blir en ökad trygghet både för oss vuxna och för barnen. Man vet att de äldre 
barnen kan ta ett visst ansvar och då blir man tryggare själv som lärare”.  
 
Helene, Karin och Agnetha säger att de tycker att det är arbetsamt att ha koll på  var alla ele-
ver befinner sig kunskapsmässigt och vad de behöver. ”Det blir många bollar i luften”, som en 
av lärarna uttrycker det. De nämner också att det blir mycket protokollförande av varje elev 
och att det kräver en hel del arbete. ”Det krävs ett helt annat tankesätt när man planerar lek-
tioner i en åldersintegrerad klass än i en åldershomogen”, säger Agnetha. Hon säger att det är 
jobbigt innan man lär sig och att ; ”det är ett grymt jobb att kunna anpassa till alla individer”. 
Hon menar att man som lärare gärna lägger undervisningen på någon slags ”mittemellan ni-
vå”. 
 
På den skola där jag gjorde min fjärde intervju har de gjort så att varje lärare har ansvarsbarn. 
Ann har, just nu, ansvar för ettorna och i huvudsak deras läsinlärning och matten. Hon behö-



 20

ver därmed inte i sin planering ” hålla koll” på vad alla de andra eleverna gör. De försöker 
dock ha en röd tråd när de arbetar tematiskt då de har samma ämne men arbetar på olika nivå-
er. Hon säger att hon inte skulle vilja arbeta med en ett- trea och ensam ha ansvar för all un-
dervisning eftersom det kräver så mycket mera arbete. Flera utav lärarna talar om vikten av ett 
fungerande arbetslag samt att diskussionen runt åldersintegreringen måste hållas levande. Det-
ta blir, som några lärare upplevt det, lidande om man byter mycket personal. ”Det handlar 
mycket om pedagogik och hur man ser på arbetssättet. Det blir lidande när man byter personal 
och de bara förutsägs veta”. Ann säger; ”Just nu har vi ett fungerande arbetslag där det är 
självklart vem som tar tag i saker. Vi behöver inte diskutera det så mycket. Fast det gör sig 
inte självt ska jag tala om utan det är mycket underarbete som är gjort i vårt arbetslag”. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis förefaller de lärare som arbetar med ett  ”vidare åldersspann”  vara mer 
tillfreds än de lärare som endast följer sina elever i två år vilket upplevs vara alldeles för kort 
tid. Detta gäller även lärarnas uppfattningar vad gäller elevernas inlärning i och med att en 
bredare organisation förefaller innebära en ökad flexibilitet. Det blir lättare att individanpassa 
undervisningen. 
 
Den sociala utvecklingen som sker i en åldersintegrerad klass nämns av samtliga, trots vissa 
svårigheter, som mycket positiv. Barnen lär känna varandra över åldersgränserna och detta 
bidrar till ett positivt socialt klimat. 
 
Vad gäller elever med inlärningssvårigheter nämns både för och nackdelar och återigen 
nämns sättet att organisera undervisningen som en avgörande faktor. Eleverna förefaller må 
bra av att inte alltid ”vara sämst” samtidigt som de har svårigheter med det individuella ar-
betssättet. 
 
Hur lärarna upplever sin arbetssituation beror även det till stor del på organiseringen samt hur 
väl arbetslaget fungerar. Ett utvecklat samarbete över alla åldrar förefaller vara det som sak-
nas på de skolor där de har en ”smalare åldersspann”. 
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Diskussion 
 
 
Metoddiskussion 
 
Studiens syfte var att låta de intervjuade berätta fritt om sina upplevelser och åsikter kring det 
åldersintegrerade arbetssättet. Intervjun inleddes med en fråga gällande hur länge de arbetat 
som lärare och om de gjort ett medvetet val att arbeta åldersintegrerat. Lärarna ombads sedan 
att fritt berätta hur de arbetar och deras tankar kring detta. Det fungerade väl och i de flesta 
intervjuerna kom lärarna själva in på tilltänkta ämnesområden. Det var dock bra att ha för-
beredda frågeområden till att styra tillbaka samtalen på rätt spår, då lärarna ofta kom in på 
andra ämnen som förde väl långt bort från studiens frågeställningar. Valet av intervjusätt 
gjorde att varje intervju blev väldigt olika.  
 
Det gjordes ingen provintervju eftersom det från början ej ansågs behövas. Om  en provin-
tervju hade gjorts skulle det funnits en möjlighet att utveckla, lägga till eller ta bort frågeom-
råden. Detta gjordes istället, till viss del,  efterhand vilket bidrog till att resultatet av de senare 
intervjuerna blev utförligare. Det var också olika hur ”professionella” lärarna var i sitt sätt att 
tala om åldersintegreringen. Ibland kunde det uppfattas som att lärarna återgav synpunkter 
från litteratur istället för sina egna åsikter.   
 
Tanken med att spela in intervjuerna på band var att dels minska arbetsbördan, men också för 
att få en så flytande dialog som möjligt utan avbrott. Det fungerade väl även om det kunde 
märkas en viss nervositet hos ett par av lärarna vid närvaron av bandspelaren. Den släppte 
dock under samtalets gång.  
 
En variation eftersöktes i undersökningsgruppen därför skapades förutsättningar för detta ge-
nom att, i den mån det var möjligt, välja skolor där organisationen kring arbetssättet såg olika 
ut i förhållande till varandra samt en spridning på olika typer av bostadsområden 
 
En fundering var att lärarnas olika bakgrund skulle återspegla sig i resultatet, att de lärare med 
liknande bakgrund också skulle ha liknande åsikter om åldersintegrerade arbetssättet. Så blev 
dock inte fallet, utan trots vissa gemensamma nämnare för en del av lärarna har alla fem givit 
olika bilder av hur de upplever det åldersintegrerade arbetssättet.  
 
Ambitionen var att intervjua fem lärare på fem olika skolor. Så blev det inte av rent praktiska 
skäl. Det var dock ingen nackdel att intervjua två lärare på samma skola utan det gav en bre-
dare bild av hur arbetssättet fungerade hos dem. Det kan diskuteras om det skulle ha utförts 
två intervjuer på samtliga skolor och om detta skulle bidragit till ett bättre resultat. Det  
är också möjligt att ytterligare intervjuer på fler skolor hade bidragit till att ge ett mera repre-
sentativt resultat av undersökningen.  
 
Eftersom det åldersintegrerade arbetssättet har sin största utbredning i år f-6 blev det också så 
att intervjuerna skedde med lärare som arbetar med denna inriktning. Hade möjlighet funnits 
hade det varit av intresse att se hur lärare som arbetar med år 7-9 upplever arbetssättet.    
 
Samtliga intervjuade lärare är kvinnor. Det kan, så här i efterhand, diskuteras om resultatet 
skulle ha blivit annorlunda om manliga lärare deltagit i undersökningen. Det var dock ingen 
ursprunglig tanke med undersökningen. Det föreföll naturligt att intervjua kvinnliga lärare då 
läraryrket domineras av just kvinnor. 
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Det kan också diskuteras huruvida resultatet hade blivit annorlunda om det också gjorts en 
jämförande studie där man även intervjuat lärare som arbetar åldershomogent eller lärare som, 
av olika anledningar, valt att återgå till att arbeta åldershomogent. Ett slumpmässigt urval av 
skolor kanske också hade givit ett annorlunda resultat. 
 
Viss förförståelse för åldersintegrering har jag skaffat mig vid praktik under lärarutbildningen. 
Min uppfattning av undervisningssättet var att det i ett åldersintegrerat klassrum ofta blev 
rörigt. Det var svårt att organisera undervisningen eftersom eleverna befann sig på så olika 
nivåer kunskapsmässigt. Det kan ha påverkat intervjun och resultatet både positivt och nega-
tivt. Förförståelsen kan ha gjort att jag gått in i uppgiften med förutfattade meningar och i 
intervjun omedvetet försökt få svar som bekräftar dessa. Detta skulle då påverka studiens tro-
värdighet negativt. Förförståelsen kan även ha ökat möjligheterna till lyhördhet för de olika 
nyanserna både i intervjun samt i bearbetningen av materialet. Därmed skulle studiens trovär-
dighet ha påverkats positivt. 
 
 



 23

Resultatdiskussion 
 
 
Undersökningens huvudresultat är att de intervjuade lärarnas uppfattningar om arbetssättets 
för/nackdelar varierar mycket beroende på deras respektive skolors organisation kring arbets-
sättet. Den största vinsten med arbetssättet är, enligt samtliga lärare, den sociala utvecklingen. 
Trots viss kritik mot åldersintegreringen förefaller det, enligt lärarna, fortfarande finnas en 
stark tro på arbetssättet. Den största svårigheten verkar vara att hitta ett fungerande sätt att 
organisera den åldersintegrerade undervisningen. Därutöver blir några teman i intervjuerna 
framträdande. Dessa belyses i det följande. 
 
 
Elevers sociala utveckling 
 
Enligt Edlund & Sundell (1999) fanns det, vid tidpunkten för deras rapportering, inte någon 
jämförande studie som visar att ålderssammansättningen har betydelse för elevernas sociala 
utveckling. Trots bristen på belägg för detta inom tidigare forskning, är det just den sociala 
utvecklingen som samtliga lärare i undersökningen framhäver som den största fördelen med 
att arbeta åldersintegrerat. Vad gäller leken och huruvida eleverna umgås med varandra ”över 
åldersgränserna” är det endast en lärare som hävdar att barnen söker sig till de i sin egen ål-
der. Övriga lärare menar att barnen gärna leker med varandra i klassen oavsett ålder och att 
detta bidrar till en positiv social utveckling. Det upplevs som positivt att barnen lär känna fler 
barn och vuxna. Det skall dock noteras att detta är lärares åsikter och inte elevers. Det är trots 
allt lärare och arbetsledare som bestämt att de vill arbeta åldersintegrerat. Eleverna har inte 
haft någon valmöjlighet. Det är inte heller säkert att pedagogernas intentioner kring arbetssät-
tet framgår till eleverna. Det kan diskuteras huruvida åldersintegreringen fungerar bäst i de 
lägre åldrarna. Ju äldre eleverna blir desto större blir skillnaden mellan dem. Sexorna är på 
väg in i tonåren medan fyrorna är ”väldigt mycket barn”. Det finns undersökningar baserade 
på studier av elever (t ex Hemer, 1991; Olsson, Cloven & Söderlund, 1985; Åberg- Bengts-
son, 1993) som visar att barn tycks föredra att umgås med jämnåriga i de åldersblandade 
grupperna. 
 
”Den teoretiska förklaringen till att åldersintegreringen skulle gynna den sociala utvecklingen 
är att eleven i dessa klasser får inta olika roller – först den svage som andra hjälper för att se-
nare blir den kunnige som hjälper andra” (Edlund & Sundell, 1999). Detta styrker det som 
skrivits i litteraturgenomgången där flertalet förespråkare av åldersintegreringen (t ex Nan-
drup & Renberg, 1992) nämner just rollförändringen som en fördel. Detta anser jag vara  vik-
tigt både för den sociala utvecklingen och för elevernas inlärning. Denna uppfattning delas av 
de flesta lärare som deltagit i denna undersökning samtidigt som några av dem nämner en 
nackdel med detta, om en yngre elev ”går om” en äldre elev kunskapsmässigt och att det då 
skulle vara ännu mer förödande än att vara ”sämst” bland jämnåriga. Risken finns att det bi-
drar till att den eleven då får en ännu sämre ”social status”.  
 
Några av lärarna talar om hur viktigt det är att få en positiv ”trend” i klassen. Att det är oer-
hört viktigt att de äldsta eleverna är stabila och fungerar som en positiv förebild för de yngre. 
De menar att om det finns en negativ ”trend” bland de äldre eleverna så övertar de yngre deras 
beteende mönster. Min egen reflektion över detta är dock att om man har en negativ ”trend” i 
en åldershomogen klass kan man förmoda att det är ännu svårare att bryta den, eftersom grup-
pen hela tiden är den samma. I en åldersintegrerad klass förändras gruppen varje år. Ur denna 
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aspekt kan man se både för/nackdelar vad gäller den sociala fostran som pågår mellan ele-
verna.  
 
Epstein (1989) menar att det sociala samspelet i skolan påverkas av fem olika faktorer; skol-
byggnadens arkitektur, skolans utrustning, elevernas sociala bakgrund, pedagogiska metoder 
samt hur raster och sportaktiviteter organiseras. Med detta i åtanke kan det diskuteras hur stor 
påverkan den åldersintegrerade undervisningen egentligen har för elevers sociala utveckling. 
Tryggheten som det åldersintegrerade arbetssättet förefaller medföra anser jag dock vara 
mycket positiv. 
 
Egna reflektioner 
 
Jag kan själv erinra mig en blandad känsla av respekt och rädsla inför äldre elever under skol-
tiden. Då förekom i stort sätt inget samarbete mellan klasser och man umgicks enbart med 
sina klasskamrater. Om det på ett naturligt sätt funnits umgänge med elever i olika åldrar kan 
det förmodas att man känt sig tryggare i äldre elevers sällskap. Jag kan även erinra det sociala 
samspel som pågick i klassen under min egen skoltid. Det var oerhört svårt att ändra på den 
bild som övriga klasskamrater och läraren hade om en själv. Det fanns en tydlig social hie-
rarki som bestod genom åren. De elever som från början var ”svaga” förväntades även vara så 
fortsättningsvis. Detta gällde både social kompetens samt kunskapsmässig.  
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Elevers lärande 
 
Det finns flera forskningsresultat i bearbetad litteratur som visar att åldersintegrerad undervis-
ning missgynnar elevers läs/ räkneförmåga (t ex; Taube, 1996-98). Även om de intervjuade 
lärarna nämner flera fördelar ger undersökningen ger inga direkta belägg för att inlärningen 
skulle gynnas i åldersintegrerad undervisning. Däremot ger den tydliga indikationer på vad 
som anses, av intervjuade lärare, vara  bra eller dåligt vad gäller individualisering. Fyra av 
fem lärare talar kritiskt om så kallat ”eget arbete”, vilket förespråkas i viss litteratur (t ex; 
Nandrup &Wiksell, 1992). De flesta av lärarna i undersökningen har arbetat åldersintegrerat i 
många år och har även provat på ”eget arbete”, men kommit fram till att individualisering 
kräver tydligare ramar. 
 
Detta bekräftar tidigare uppfattning som skapats vid praktik i åldersintegrerad klass, där det 
tydligt framgick att eleverna inte riktigt klarade av det fria arbetssättet. Individualisering före-
språkas i Läroplanen och skall tas hänsyn till oavsett det arbetssätt skolan valt. ”Undervis-
ningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…därför kan undervisningen 
aldrig utformas lika för alla” (Lpo- 94, s. 20). 
 
Resultatet visar att det i flera ämnen krävs åldershomogen undervisning för att eleverna skall 
få den kunskap som behövs. Samtliga skolor arbetar tematiskt, och det förefaller vara  är där 
som det åldersintegrerade arbetssättet fungerar bäst. Det kan diskuteras huruvida det inte vore 
bättre att i kärnämnena arbeta åldershomogent för att sedan arbeta åldersintegrerat vid tema-
dagar etc. Intentionerna med åldersintegreringen är goda men det finns trots allt mål att uppnå 
för de olika åldrarna på eleverna, vilket några av de intervjuade lärarna upplever vara svårt. 
 
De flesta av lärarna talar om det positiva i att kunna se sin egen kunskapsutveckling. 
De yngre kan se vad de äldre kan och sporras av det och de äldre eleverna kan se på de yngre 
och se att de redan kan det som de håller på med. Lärarnas uppfattning bekräftar det som 
skrivs i litteraturen att eleverna befäster sin kunskap när de förklarar för en yngre elev. Detta 
anser jag själv vara ett mycket bra sätt. Det är först när du skall förklara något för någon an-
nan som du märker om du har förstått. Det skall dock återigen noteras att detta är lärares upp-
fattningar. Det är inte säkert att eleverna upplever det så. Det är möjligt att eleverna upplever 
det som en belastning att behöva hjälpa de yngre. 
 
Elever med inlärningssvårigheter 
 
Det finns forskning som visar att förekomsten av svagpresterande elever ökar i åldersin-
tegrerade klasser (Korse,1989; Taube,1997;1998). I Edlund & Sundells (1999) jämförande 
studie visade det sig att de här eleverna mindre ofta fick särskilt stöd för sina problem. 
 
Den här undersökningen handlar om fem lärares uppfattningar kring åldersintegrerad under-
visning. Vad gäller elever med inlärningssvårigheter talar de, som resultatet visar, både om 
för/nackdelar. Organiseringen kring arbetssättet tycks ha stor betydelse. På de skolor där de 
ofta delar in eleverna i mindre grupper förefaller åldersintegreringen vara gynnsam för dessa 
elever.  
 
Resultatet visar att det finns svårigheter med att se till att elever med inlärningssvårigheter får 
tillräckligt med hjälp. Det verkar inte vara någon skillnad mellan åldersintegrerat och ålders-
homogent arbetssätt, enligt tidigare erfarenheter från praktik. Detta är många gånger ett pro-
blem oavsett hur man arbetar. Det är svårt att som lärare se till att varje elev får den hjälp den 
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behöver. Allt för ofta är klasserna alldeles för stora samtidigt som det inte finns tillräckligt 
med utbildad personal. 
 
Den lärare som talar om att gruppen splittras varje år och att det kan bli ett störande moment 
för dessa elever med allt vad det innebär bekräftar tidigare erfarenheter. I ett åldersintegrerat 
klassrum finns en stor rörlighet. Många gånger håller eleverna på med olika saker, det är inte 
ofta det är tyst och lugnt i klassrummet. Detta bekräftar även vad som skrev i litteraturgenom-
gången. Där det nämns att en strukturerad tillvaro kan vara svår att uppnå i en åldersintegre-
rad undervisning (Nandrup & Renberg, 1992). Det är inte enbart elever med inlärningssvårig-
heter som verkar blir lidande i detta. Även de elever som vill sitta tyst för sig själva och arbeta 
drabbas enligt min erfarenhet också av detta. Klassrumssituationen är i sig väldigt speciell. 
Jag anser att det inte är  många vuxna som skulle klara av att arbeta i samma rum som tjugo 
till trettio andra människor hela dagarna. Med detta i åtanke kan man reflektera över att vi 
begär ganska mycket av våra barn. 
 
 
Edlund & Sundell (1999), tar upp tre olika förklaringar till varför elever med inlärnings-
svårigheter skulle kunna missgynnas i den åldersintegrerade undervisningen. 
De menar att åldersintegreringen gör det svårare för läraren att utveckla kriterier för vad som 
är svagpresterande eftersom det finns för få barn i samma ålder att jämföra med. Risken finns 
också att läraren inte ser barnen som svagpresterande utan bara som ”sena i utvecklingen” och 
därför inte ser till att dessa elever får särskilt stöd. Den andra förklaringen de nämner är att det 
inte blir lika strukturerad undervisning i åldersintegrerade klasser, något som elever med in-
lärningssvårigheter behöver. Till sist nämner de dålig arbetsro som en orsak till att de ”svaga” 
eleverna missgynnas. I en åldersintegrerad klass är det vanligtvis mera rörelse i klassrummet 
och grupper förändras hela tiden. Detta nämns som en svårighet även av förespråkare av ål-
dersintegrerade klasser. (t ex Nandrup & Rehnberg, 1992; Andrae Thelin, (1991) 
 
De svårigheter som nämns av Edlund & Sundell  (1991) förefaller dock, enligt tidigare erfa-
renheter av undervisning i både åldersintegrerad samt åldershomogena klasser, vara sådant 
som uppstår oavsett arbetssätt. Det är för en lärare inte lätt att bedöma när en elev behöver 
särskilt stöd. Det finns inte heller någon garanti för att undervisningen i en åldershomogen 
klass blir mera strukturerad eller att elever får större arbetsro i en sådan klass. 
Det krävs oavsett arbetssätt att läraren är oerhört uppmärksam på sina elevers behov.   
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Lärarnas arbetssituation 
 
 
”De lärare som arbetar med åldersintegrerade klasser förefaller i allmänhet vara mycket till-
freds”. (t ex Andrae Thelin, 1991; Hemer, 1991) Detta antogs, av Sundell (1995), bero på att 
lärarna själva valt arbetssättet samt att det inte finns jämförelser med lärare som arbetar i ho-
mogena klasser. 
 
Lärarna som medverkat i denna undersökning har alla, utom en, tidigare erfarenheter av ål-
dershomogen undervisning och har gjort ett medvetet val att övergå till åldersintegrerad un-
dervisning. Tre av lärarna har varit med och startat upp arbetssättet på sina respektive skolor. 
De har, trots dessa gemensamma nämnare, olika åsikter om arbetssättets för och nackdelar. 
 
Organisationen kring det åldersintegrerade arbetssättet förefaller avgörande för hur positiva 
eller negativa de olika lärarna är till åldersintegreringen i denna undersökning. Mest positiva 
var de två lärare som arbetade på skolor där de hade ett ”bredare spann” mellan åldrarna på 
eleverna; Läraren i intervju ett där de hade barn tillsammans i åldrarna 1-9, samt läraren i in-
tervju fyra där de arbetade med år f-6.  
 
De flesta av lärarna upplevde att åldersintegreringen innebar mycket merarbete för dem. Detta 
bekräftar Hemers kartläggning av lärare som arbetade åldersintegrerat (1992) vilket nämns i 
litteraturgenomgången. Där det visade sig att var fjärde lärare ansåg att arbetssättet krävde 
mer planering. Enligt denna undersökning har lärare idag en mera realistisk syn på arbetssät-
tet. De är väl medvetna om att arbetssättet har både för och nackdelar. 
 
Arbetssättet har enligt resultatet en stor fördel vid skolstarten. Att som pedagog inte behöva ta 
emot tjugofem ”nya” ettor på en gång. Det kan, som nämnts tidigare, diskuteras om inte ar-
betssättet fungerar bäst i de lägre åldrarna. Det förefaller vara så att ju längre upp i åldrarna 
eleverna kommer desto svårare blir det för lärarna att klara av att ge eleverna den ämneskun-
skap de behöver.  
 
Vad gäller samarbete mellan lärare och ett fungerande arbetslag visar undersökningen att det 
åldersintegrerade arbetssättet inte innebär någon garanti för att det skall fungera. Detta var 
säkert en viktig drivkraft när man för ett antal år sedan på många skolor startade upp arbets-
sättet. Lärare eftersökte kontinuitet och bredare samarbete. Idag arbetar mer eller mindre alla 
skolor i arbetslag och dagens läroplan förespråkar samarbete. 
 
Som det står i Karin Sandqvists kunskapsöversikt; Åldersintegrerad undervisning (1994, sid. 
112) ”Svaret blir ”ja” om man ställer frågan ”kan åldersintegrerad undervisning verkligen 
fungera?”, för det gör det uppenbarligen på många håll. Svaret blir ”nej” om man ställer frå-
gan ”löser det alla problem?”, för det gör det ju inte.” Det är viktigt att bära med sig detta i sitt 
läraryrke. Det finns ingen perfekt metod som löser alla problem. Varje lärare måste göra sin 
egen tolkning och lägga upp arbetssättet så att det passar honom/henne samt de elever som 
man för närvarande undervisar. 
 
Slutlig kommentar 
 
Syftet med denna undersökning var att undersöka några lärares uppfattningar om det ål-
dersintegrerade arbetssättets för/nackdelar. De fem lärarintervjuer som gjordes gav en relativt 
god bild över detta. Det går, enligt vad som erfarits, att finna uttryck för både för- och nackde-
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lar i samtliga frågeområden som behandlades under intervjuerna. I lärarnas svar är organisa-
tionen kring arbetssättet, som nämnts tidigare, avgörande för hur den åldersintegrerade under-
visningen fungerar. 
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