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Examensarbetet handlar om fördelar/möjligheter, nackdelar/svårigheter med åldersblandad undervisning i 
skolan. Arbetet är sammanställt efter en litteraturstudie där syftet var att utveckla kunskap om åldersblandad 
undervisning. Litteraturstudien bygger på olika författares syn på åldersblandning i skolan, om dess 
fördelar/möjligheter och nackdelar/svårigheter. Den empiriska delen av arbetet är utförd på en skola med 
åldersblandat arbetssätt där följande frågeställningar har sökts svar på: Hur organiseras och bedrivs 
åldersblandad undervisning på en skola? Vilka fördelar och nackdelar finns med åldersblandad arbetsform på 
en skola? Vad tycker eleverna om åldersblandat arbetssätt på en skola? Studien visade bl.a på att gruppens 
förändring, i och med det årliga uppbrottet, kändes jobbigt för både elever och läraren. Det finns inte någon 
enkel lösning på vilket arbetssätt som är det bästa. För att få bästa möjliga resultat, bör man vara öppen för 
olika arbetssätt. 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag började lärarutbildningen hösten 1998, med inriktning på SO-ämnena i år 4-9. 
Redan under första terminen läste vi en kurs som skulle ingå i det s.k ”lärarstråket”, 
där skulle vi få metodik och pedagogik utöver de valda ämnesstudierna. Under den här 
första kursen kom vi i kontakt med åldersblandad undervisning i en föreläsning och i 
litteratur, jag kom att bli mycket intresserad av den här undervisningsformen.  
 
Åldersblandade klasser blev under 90-talet allt vanligare i skolan, men det finns 
samtidigt mycket att fundera omkring denna organisationsform. Det råder många 
oklarheter på området och den forskning som finns idag saknar t.ex. nästan helt fokus 
på elevernas erfarenheter av åldersblandning i skolan. Införandet av åldersblandade 
klasser  i svenska  grundskolor kan liknas vid en trend som pågått sedan slutet av 70-
talet. Heta debatter om att pedagogiska mål nås bättre i en åldersblandad klass än i en 
åldershomogen har väckt starka känslor. 
 
Då, i början av utbildningen tyckte jag det mesta av alla de tips, idéer och metoder som 
vi fick presenterade för oss var bra, allt verkade så klokt och genomtänkt. Frågan var 
bara hur jag själv skulle få in allt detta i min egen kommande yrkesroll. Nu, så här i 
slutet av utbildningen har jag blivit mer kritisk till vad som sägs och skrivs. Jag har 
utvecklats under utbildningen, börjat reflektera mer över mig själv, min lärarroll och 
det jag ser och hör.  
 
Åldersblandad undervisning var för mig då det optimala sättet att arbeta på, det kanske 
fortfarande är så. Men just nu har jag alldeles för lite kunskap inom det här 
ämnesområdet för att ta ställning. Det är en av anledningarna till varför jag valde det 
här området i mitt examensarbete. Jag har ställt mig många frågor om åldersblandning 
i skolan, under de här utbildningsåren. Hur fungerar åldersblandning i verkligheten? 
Skulle jag klara av att arbeta åldersblandat? Krävs oanade talanger? Är 
åldersblandning bra eller dåligt? Vilka möjligheter och svårigheter finns med 
arbetssättet? Jag hoppas, i och med mitt examensarbete och min slutpraktik på en skola 
med det här arbetssättet, få svar på flera av dem. 
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1.2 Syfte 
 
Huvudsyftet med min studie är att utveckla kunskap om åldersblandad undervisning. 
Genom att läsa vad många olika författare har för syn på åldersblandad undervisning 
vill jag skapa mig en så bra bild som möjligt rent teoretiskt, för att sedan på fältet 
undersöka vad en lärare och några elever har för syn på den åldersblandade 
verksamheten på en skola med den aktuella arbetsformen.   
 
1.3  Problemformulering 
 
- Hur organiseras och bedrivs åldersblandad undervisning på en skola? 
- Vilka fördelar/möjligheter och nackdelar/svårigheter finns med åldersblandad 

arbetsform  på en skola? 
- Vad tycker elever om åldersblandat arbetssätt på en skola? 
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2. Litteraturgenomgång 
 
2.1 Begreppet åldersblandning 
 

”Kärt barn har många namn”   
 
Det ser man inte minst i all den litteratur som finns om åldersblandning. Det finns 
många benämningar på klasser och undervisningsformer som innefattar barn i olika 
åldrar. De många termerna används ofta synonymt, men för den som är djupt 
engagerad i utvecklingen gör man en åtskillnad mellan åldersblandning och 
åldersintegrering (Sandqvist, 1992).  
 
- Åldersblandade grupper, är det mest neutrala av de begrepp som används. Ofta 

använder man den benämningen i början av ett projekt (Nandrup, Renberg, 1992). 
Det säger egentligen inte mer än att barn i olika åldrar finns i samma grupp. 
Sundell (1995) skriver att benämningen kan  innebära  både klasser som satts 
samman på grund av att det finns för få barn och även på grund av förväntande 
pedagogiska fördelar.  

 
- Bb-form,  är den gamla och etablerade benämningen på åldersblandade klasser 

som uppkommit genom sammanslagning av årskurser på grund av ett för litet 
elevunderlag (Sundell, 1995). I en B-skola kan det dock finnas precis samma 
pedagogiska grundsyn som i en åldersintegrerad klass (Nandrup, Renberg, 1992). 
Att arbeta i Bb-form innebär att läraren vänder sig till en årskurs elever åt gången, 
samtidigt som de andra eleverna jobbar självständigt årskursvis. Läraren strävar 
efter att skapa så likartade undervisningsgrupper som möjligt. 

 
- Åldersintegrerad undervisning, innebär att man ser elevens skolgång som en 

helhet, åldern är inte avgörande för på vilken nivå undervisningen ska ligga för den 
enskilde eleven. Integrerad betyder dock även ett samspel, i det här fallet ett 
samspel mellan barn i olika åldrar (SÖ, 1985). Vid åldersintegreringen drar man 
nytta av åldersspridningen. Eleverna arbetar med samma sak men på olika nivåer 
(Sandqvist, 1994). Läraren utnyttjar mångfalden av olikheter och ser möjligheten i  
att låta eleverna samverka och lära av varandra (Nandrup, Renberg, 1992). 

 
- Åldersintegrerade klasser, är klasser som alla har satts samman på grund av 

pedagogiska motiv (Sundell, 1995). 
 
2.2 Begreppet åldershomogent 
 
- Åldersindelade, åldershomogena klasser och Aa-form, är benämningen på de 

klasser med endast en åldersgrupp av elever. Undantaget är de enstaka elever som 
går om ett år eller börjar skolan tidigare (Sundell, 1995). 
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2.3  Åldersblandningens skolhistoria 
 
För att förstå åldersblandningens utveckling vill jag ge ett historiskt perspektiv på den 
svenska skolans historia.  
 
1842 års folkskolestadga innebar för landets kommuner en skyldighet att ordna 
undervisning för alla barn. I undervisningsgrupperna var åldersspridningen stor och 
homogena undervisningsgrupper var inte aktuellt i någon större utsträckning. Man 
hade i socknarna problem med lokaler, lärare, ekonomi och även med motståndet till 
en allmän obligatorisk skola. Föräldrarna behövde barnens arbetskraft hemma. 
Problemet med ekonomin gjorde att man bara kunde ta in nya elever vartannat år och 
följden blev grupper med stora ålderskillnader. Under den här tiden handlade det om 
vad eleverna skulle lära och inte så mycket om hur. Det var en förmedlingspedagogik 
som tillämpades, läraren stod i centrum och undervisade från katedern, eleverna 
lyssnade och gjorde sedan som de blev tillsagda. Det var inte lätt att nå ett gott resultat 
med en så oenhetlig grupp elever som det oftast handlade om under 1800-talet och en 
bit in på 1900-talet.  
 
Skolorganisationen kom under årens lopp att stabiliseras och många praktiska frågor 
löstes, läraren kunde fokusera mer på undervisningens form och effektivitet. Med 
industrialiseringens framväxt under 1900-talet kom tillvaron att rationaliseras allt mer, 
så även skolan. Kunskap skulle förmedlas effektivt och nu växte Aa-formen fram 
vilken innebar att varje klass skulle bestå av elever från samma årskurs. I glesbygden 
var dock detta ett mål som inte helt kunde nås och Bb-formen var ett faktum. Det var 
till den årskursindelade skolan man rekryterade de seminarieutbildade lärarna och 
landsbygdsskolorna fick stå tillbaka och sågs som en nödlösning. Bb-formens sämre 
rykte som skolform i senare tid har förmodligen sitt ursprung i detta utvecklingsskede, 
ett rykte som många gånger var befogat (Andræ Thelin, 1991). 
  
Katederundervisningen som skulle bedrivas, fungerade dock inte heller så bra som 
man tänkt sig. Det var många elever som fick svårigheter då undervisningen lades på 
en medelnivå, flera hade svårt att hänga med och halkade långt efter. Den medelelev 
som läraren riktade sig till fanns inte och det blev inte så effektivt som man hade 
hoppats på. Istället inrättades specialklasser, t.ex. läsklasser, obs-klasser, matematik-
klasser och hjälpklasser för att lösa problemen. För de barn som ville studera vidare 
fanns ett parallellt skolsystem, läroverket. Men i praktiken blev det endast de elever 
som hade föräldrar med studieambitioner eller de som var duktiga som hade chans att 
vidareutbilda sig. Att gå i läroverk kostade dessutom pengar. Det blev ett 
misslyckande med dessa åtgärder och strävanden och den nu utvecklade skol-
segrationen ledde till ökade klyftor mellan barn från olika samhällsklasser. Under 
1960-talet ersattes specialklasserna med kliniker, namnet antyder synen på eleverna. 
Att skicka iväg dem till en klinik för att bli botade (Nandrup, Renberg, 1992). 
  
I och med införandet av enhetsskolan, från 1962 benämnd grundskolan, bryts trenden. 
Nu är målet att elever inte längre ska skiljas ifrån varandra utan med sina olikheter 
berika varandra (SÖ, 1985). Det mest centrala begreppet i 1962 års läroplan är ”Eleven 
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i centrum”, det är elevernas behov som ska styra individualiseringen. En förändring 
sker med 1969 års läroplan där det betonas att elever med svårigheter, så långt det är 
möjligt, ska gå i vanliga klasser.  
 
Under mitten av 70-talet kom SIA-propositionen, regeringens proposition om skolans 
inre arbete, där det stod att kliniker inte bör förekomma. Specialläraren ska istället 
berika klassrumsarbetet med sina kunskaper och resurser. Lgr 80 säger samma sak om 
specialläraren som en berikande resurs i klassrummet. Läroplanen säger även att en 
elevs svårigheter i skolarbetet måste undersökas i om skolan kan ändra sitt arbetssätt. 
Här finner vi samverkan som ett viktigt ord och nu även samverkan mellan elever och 
inte bara mellan de olika lärarna. För första gången i vår läroplanshistoria uttrycks 
alltså att ett samarbete mellan elever i olika åldrar ska ske och detta inte på grund av 
ett för litet elevunderlag (SÖ, 1985).  Integrationstanken uttrycks på flera sätt, 
timplanerna är inte årskursvisa utan berör hela stadiet. Lgr 80 ger nu stöd för en 
årskurslös organisation, något som redan påbörjats. Olikheter ska ses som möjliga 
resurser och inte som begränsningar. Synen på människan som aktiv och skapande blir 
nya honnörsord inom pedagogiken.  
 
I och med Lpo 94 försvinner skolans uppdelning av stadier och årskurser helt. Inom 
timplanens ramar får lärarna själva fördela undervisningstiden mellan ämnena och 
styrningen ligger i stället på kursplanernas kunskapskrav som man stämmer av i år 5 
och i år  9. 
 
2.4  Förekomst av åldersblandade klasser 
 
Monica Vinterek (2001), har granskat den åldersblandade klassens förekomst de 
senaste 30 åren. Skolöverstyrelsen gjorde en kartläggning i samarbete med Lärar-
högskolan i Stockholm läsåret 1982/83. Den kartläggningen visar att 70 av landets alla 
kommuner, ca 25%, hade åldersblandade klasser  inrättade av pedagogiska skäl. 
Vanligast var det på lågstadiet i årskurserna 1 till 3. 
 
Lärarhögskolan i Stockholm, nu tillsammans med Skolverket, gjorde en senare 
kartläggning läsåret 1987/88. Antalet kommuner med åldersblandade klasser hade 
stigit till 206, vilket motsvarar 75%. I den här undersökningen ingick alla klasser som 
var åldersblandade oavsett vilket motiv som låg till grund för arbetsformen. Resultaten 
visar också att 8 % av  landets låg- och mellanstadieklasser var åldersblandade. 
 
Läsåret 1992/93 gjordes ytterligare en undersökning, den visar att 13% av landets låg- 
och mellanstadieklasser nu är åldersblandade. Den här typen av organisation fanns i 
238 av landets 286 kommuner, det motsvarar ca 83%. Ytterligare 33 kommuner 
planerade att införa åldersblandning. 
 
Statistiska centralbyrån (SCB), har sedan 1960-talet samlat in de här uppgifterna. De 
har skett inom ramen för ett projekt som heter ”Utvärdering genom uppföljning”. SCB 
begär årligen in uppgifter från ett speciellt urval och det man bland annat frågar är om 
eleven tillhör en åldersblandad grupp. Monika Vinterek har tittat på materialet som 
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finns och utifrån det skapat en bild av de förändringar vad gäller förekomst av 
åldersblandade undervisningsgrupper i Sverige under senare år. Av de elever som 
undersöktes gick 15 %, under det tredje skolåret år 1992, i åldersblandade under-
visningsgrupper. Efter fem år hade andelen stigit till 36%. Organisationsformen har 
varit den mest vanliga i de tidigare åren i skolan och det ser ut som det förhållandet 
fortfarande råder. Men för de som går i år 4-5 ökar siffran betydligt. 1993 till 1995 var 
andelen 12-14% men hade nära på fördubblats 5 år senare medan det i år 6 bara skett 
en ökning på ett par procent. Den nya läroplanen, Lpo 94, med sina avstämnings-
perioder för mål att uppnå under bl.a det femte skolåret kan vara en orsak till detta. 
Sjätte skolåret har knutits till de högre åren och där är åldersblandade 
undervisningsgrupper fortfarande få. 
 
De 20 000 elever som ingått i SCB:s studie har lämnat uppgifter som gör att man kan 
uppskatta att ca en av tre elever går i åldersblandad klass sina första skolår 2001. I 
skolåren 4-5 går ca en av fyra i en åldersblandad klass och i det sjätte skolåret bara en 
av sex. I de tre sista grundskoleåren är det antagligen inte fler än en eller två av hundra 
som ingår i den har typen av klasser. 
 
2.5  Motiv bakom åldersblandad undervisning  
 

”Barn är jämlika och olika” 
 

Det här är ett problem som den svenska skolan brottats med under lång tid. Alla barn 
är lika värda och det finns kunskaper och färdigheter som alla måste ta till sig. Alla 
barn är olika, en del lär sig snabbt andra tar längre tid på sig. I åldersintegrerade 
klasser kan man attackera den problematiken, jämlika och olika,  på ett bättre sätt. Att 
utgå från att olikheter är bra, att alla duger fastän de har kommit olika långt med sina 
kunskaper är en viktig tanke med åldersintegreringen. Barn i olika åldrar i samma 
klassrum undervisas tillsammans, men det betyder inte att alla ska göra samma saker. 
Elevernas produkter under en lektion ska vara olika, det är det som kan vara en form 
av  individualisering. Det har blivit allt vanligare att klasser på låg- och mellanstadiet 
består av barn i olika åldrar. En väl beprövad undervisning- och organisationsform har 
återinförts och etablerats i åldersintegrerade klasser, en förändring som ger större 
möjligheter att nå de mål som gäller för skolans verksamhet. Motiven och inten-
tionerna är många bakom detta och i den litteratur jag läst nämns flera orsaker 
(Sandqvist, 1994). 
 
I Skolöverstyrelsens kommentarmaterial (1985:15) beskrivs flera olika motiv. Här nämns två 
huvudgrupper, dels glesbygds- och resursmotiv och dels pedagogiska motiv. Antalet barn av 
samma årskull har inte räckt till en egen klass utan Bb-formen har varit nödvändig i 
glesbygden för att få ha en skola nära hemmet. De pedagogiska skälen har varit att man har 
större möjligheter att bedriva bra undervisning i åldersintegrerade klasser, initiativet har oftast 
tagits av skolpersonalen själva. Drivkraften har varit att förnya och förbättra det pedagogiska 
arbetet och arbetssituationen för både lärare och elever. För många har det också varit ett stort 
problem att ta emot hela nybörjarklasser, det kommer man ifrån med den här indelningen. 
Ökad kontinuitet i barnets skolgång har varit ett annat skäl. 
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Nandrup och Renberg (1992) skriver att de skäl man anger till att en åldersintegrerad 
undervisning ska ta form är tre. De pedagogiska, ekonomiska och de organisatoriska. 
Under 70-talet var de pedagogiska motiven mest vanliga och det var på initiativ av 
lärare. Många lärare valde den här arbetsformen då de upplevde att de lättare skulle 
kunna uppnå målen i att skapa en skola för alla. Under 80-talet blev de åldersblandade 
grupperna en lösning på ett för litet elevantal och initiativet kom då från skolledningen 
och länsskolnämnden. De organisatoriska skälen såg man under 70-talet då man ville 
skapa en samverkan mellan förskola och skola. Under 80-talet minskade detta intresse, 
men med ett senare beslut att fritidsverksamheten skulle in i skolan så ökade intresset 
för integrationen mellan dessa. Nandrup och Renberg skriver också att de flesta lärare 
som arbetar åldersintegrerat gör det för att de vill förbättra sitt eget pedagogiska 
arbete. Arbetssättet förnyar och upplevs av barnen som mer meningsfullt och det 
stimulerar också barnens sociala utveckling. Med åldersintegrerad undervisning vill 
lärarna skapa en trygg och stabil inlärningsmiljö, där barnen har stor möjlighet att lära 
av och fostra varandra. 
 
Di Meo och Zillén (1987) berättar om entusiastiska lärare som själva tagit initiativet 
till åldersblandningen då man sett en ökad möjlighet till att förverkliga pedagogiska 
mål. Men de nämner också att det finns flera exempel där politiker eller skolledning 
tryckt på detta. Ibland kan också huvudskälet vara ett sviktande barnunderlag. För att 
få behålla klasserna på skolan är enda chansen att åldersblanda dem. Det kan då bli ett 
påtvingat arbetssätt för läraren som inte har beredskapen för den nya klass-
organisationen. Författarna nämner just vikten av tid, möjligheter till förberedelser och 
till inställningen från både skolledning och sig själv. Att motivationen och en 
gemensam inriktning finns till arbetssättet för att det ska fungera. 
 
Sandqvist (1994) menar att under hela 1900-talet har det vanligaste skälet till 
undervisning av barn i olika åldrar i samma klassrum varit strävan att göra klassens 
kunskaper mer homogena. Men att den nu aktuella utvecklingen mot åldersintegrerade 
klasser är raka motsatsen, nämligen den att man vill öka heterogeniteten i 
klassrummet. Olikheterna ses som en fördel som skall tas tillvara  i undervisningen. 
 
Edlund & Sundell (1999) nämner i sin rapport att teorier om barns utveckling och 
resultat från fallstudier har skapat stora förväntningar om fördelarna med 
åldersblandade klasser. Fördelarna handlar om att åldersintegreringen underlättar ett 
individualiserat arbetssätt och en bättre samordning i övergången mellan förskolan och 
grundskolan. 
 
Skolöverstyrelsen (1985) framhåller att det finns två övergripande pedagogiska syften 
med åldersintegrerade klasser i grundskolan. Det ena är att skapa bättre möjligheter i 
undervisningen och det andra är att bidra till bättre samordning mellan olika 
verksamheter som i sin tur skapar flera fördelar.  
 
De förväntade fördelarna är fyra, enligt Sundell (1995): 
1. Den sociala och känslomässiga utvecklingen stimuleras.  
2. Den kunskapsmässiga inlärningen gynnas. 
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3. Elever med inlärningssvårigheter gynnas. 
4. Lärarna får en bättre arbetsmiljö. 
 
Men mot dessa förväntade fördelar har även en del kritik framförts, bland annat av 
Knut Sundell och Monica Vinterek. Under dessa fyra förväntade fördelar har jag 
sammanställt vad litteraturen säger om både fördelar/möjligheter och 
nackdelar/svårigheter med åldersblandning i skolan. 
 
2.5.1   Barnens sociala och känslomässiga utveckling 
 
De sociala målen betonas starkt i den åldersintegrerade undervisningen (Nandrup, 
Renberg, 1992). 
 
•  Fördelar/möjligheter: 
 
Nandrup, Renberg (1992) framhåller att eleverna får lära sig samarbeta med både 
äldre, yngre och jämnåriga kompisar och lära sig respektera varandra. Det gör att de 
utvecklas från att vara den som blir hjälpt till att bli den som tar ett allt större ansvar 
och hjälper andra. I och med gruppens förändring varje år förändras också rollerna, det 
har stor betydelse för personlighetsutvecklingen. Alla har en chans att få en 
betydelsefull roll, kunskaper och erfarenheter kommer till nytta för yngre kompisar. 
De äldre kan jämföra sig med de yngre och det gör att de kan se sina framsteg 
tydligare och deras självförtroende stärks.  
Det blir fler trygga vuxenkontakter i och med åldersintegreringen. Nandrup och 
Renberg nämner också att de många olika relationerna skapar trygghet och minskar 
risken för mobbning, det blir mindre konkurrens i den åldersblandade gruppen. Det är 
en naturlig del av vardagen att man jobbar med olika saker på olika nivåer.  
 
Östmar (1981), ser den ökade tryggheten som den mest centrala fördelen i och med 
åldersintegrerad undervisning. Avsaknaden av rädsla för de äldre kompisarna är 
påtaglig enligt författaren som låtit eleverna skriva ner vad de var rädda för i skolan 
(se i Östmar 1981, Underlag för utvärdering. Vad jag är mest rädd för i skolan.) Den 
visar att de flesta inte är rädda för något. Det framkom också att stämningen i klassen 
har blivit lugnare och mjukare sedan skolan gått över till åldersintegrerade klasser. De 
äldre visar mer hänsyn och omtanke mot de yngre kompisarna. De som kommer nya 
varje år kommer snabbt in i rutinerna. Det är dock inte bara de yngre som vinner på 
detta utan även de äldre eleverna har påverkats positivt av de yngres spontanitet och 
fantasi, det är numera accepterat att leka och skapa på rasterna. 
 
•  Nackdelar/svårigheter: 
 
Det är många lärare som upplever att det gynnar barnens sociala och känslomässiga 
utveckling när man arbetar åldersintegrerat, menar Andræ Thelin (1991). Men  Sundell 
(1995) svarar att det saknas jämförande undersökningar för att kunna dra den 
slutsatsen. Lärare som jobbar med åldersindelade klasser har inte tillfrågats och 
därmed är det svårt att värdera antagandet att det skulle gynna elevers sociala och 
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känslomässiga utveckling med åldersintegrerad undervisning. Man kan inte heller 
bortse från den möjligheten att lärarna i de åldersintegrerade klasserna har överskattat 
ålderssammansättningens betydelse för elevernas sociala utveckling. I sin bok 
”Åldersindelat eller åldersblandat?” kommenterar Sundell flera studier och forsknings-
resultat.  
 
I en första studie har Hemer (1991) och Sundell (1994d) gjort jämförande under-
sökningar om social och känslomässig utveckling och de har inte kunnat visa att 
ålderssammansättningen i klassen påverkar barn i allmänhet.  
Att självförtroendet skulle vara högre bland elever i åldersintegrerade klasser än i 
åldersindelade klasser visar inget av resultaten i den undersökningen Hemer (1991) 
gjort. Sundell (ibid) skriver om att eleverna i både åldersintegrerad och åldersindelad 
klass svarade ungefär likadant vad gäller behov av lärarens hjälp, ovänskap och 
samarbete. Men i åldersintegrerade klasser visade resultat att eleverna tyckte mindre 
om att svara på frågor och berätta saker inför klassen. Åldersintegreringen innebär inte 
automatiskt att de svaga eleverna får  bättre självförtroende, resultatet visade att de 
hade sämre självförtroende än sina klasskamrater. Och i jämförelse med 
svagpresterande i en åldersindelad klass hade de svaga i en åldersintegrerad klass ännu 
sämre självförtroende. 
 
En andra jämförande undersökning som gjorts av Sundell (1994d) handlar om 
mobbning. Resultaten där visar att det fanns fler mobbade elever i de åldersintegrerade 
klasserna i 3 av de 4 klasserna som var med i undersökningen. Förekomsten av 
mobbare och mobbade påverkas enligt resultaten inte direkt av ålders- 
sammansättningen. Enligt Olweus (1991) finns det helt andra saker som är viktiga för 
att minska mobbningen som positivt engagemang och intresse för eleverna, fasta 
gränser osv (Sundell, ibid). 
 
Sundell (ibid) presenterar i sin bok ytterligare en undersökning som gjorts av 
Lagerkvist och Thinesen-Grönmark (1990). Den visar att åldersintegration varken 
gynnade samarbete eller minskade konkurrensen mellan eleverna. Eleverna var väl 
medvetna om var de låg i förhållande till andra i vissa böcker. Självförtroendet 
minskar när man märker att yngre klasskompisar har hunnit längre. Det blir motsatt 
effekt på självförtroendet som antas bli bättre i en åldersintegrerad klass.  
 
Ett annat resultat som kom fram i den här undersökningen var att de äldre tyckte att de 
yngre fick för mycket uppmärksamhet av läraren och att det i sin tur leder till minskad 
tolerans mot kompisarna. Att hjälpa andra i arbetet gjorde många för att visa sin 
överlägsenhet. Tryggheten var det si och så med. Majoriteten kände sig trygga i 
klassrummet men alldeles för många kände sig otrygga på skolgården. Många beskrev 
sig också som mobbade i den här undersökningen. En svag gruppkänsla fanns i klasser 
med åldersintegrerat arbetssätt, antagligen för att en tredjedel av eleverna byts ut varje 
år (Sundell, ibid). 
 
Lindberg Leffler & Lindström (1992) intervjuade elever som gått i åldersintegrerad 
klass men som nu bytt till åldershomogen klass i och med ett stadiebyte. De var mest 
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positiva till åldersintegreringen men de nämnde saker som var mindre positiva med 
arbetssättet. Det ansvar som lades på dem var många gånger tungt och det att man 
jämförde sig med andra upplevdes som jobbigt. En tjej berättar om att hon tyckte det 
var hemskt när en fyra låg före henne i matten. En annan berättar att det gick lättare att 
arbeta med jämnåriga, när man gjorde samma sak i samma ämne. Resultatet talar för 
att det finns grupper som missgynnas av åldersintegreringen (Sundell, ibid). 
 
Sundell (ibid) redovisar en annan undersökning som gjorts av Åberg-Bengtsson (1993; 
1994). Den visar att eleverna valde att arbeta och leka ihop med jämnåriga. En 
förklaring till resultaten i undersökningen som forskaren ger är den stora skillnaden i 
mognad i dessa åldrar. Samma resultat finner man i en annan studie gjord av Inger 
Andersson, de äldre var helt enkelt ”trötta på småbarnen” i klassen. Det här kan få 
sociala konsekvenser för samvaron mellan eleverna. 
  
Igenkännande är trygghetens grundpelare, poängterar Vinterek (2001). I de intervju- 
undersökningar hon gjort med elever ser man tydligt vad eleverna sätter främst när det 
gäller trygghet. Det är kamrater som finns kvar även vid olika klassbyten. 
Åldersblandning  bygger bland annat på känslan av att få vara yngre och äldre, hjälpa 
och bli hjälpt, men de förväntade positiva effekterna slår inte helt igenom då årliga 
uppbrott sker. I ett barnperspektiv kan de här uppbrotten bli problematiska, i ett barns 
värld kan mycket hända från ett år till ett annat. Känslan av oro då man möter nya 
individer finns där även fast man kanske inte är rädd. När man lärt känna varandra, då 
först kan man utveckla en trygg relation i klassen. Det är något som tar tid och måste 
underhållas för att känslan ska bestå.  
 
När eleverna i Vintereks studie berör sådant som har med gruppkänsla att göra, visar 
resultaten att eleverna känner mer samhörighet när de arbetar med ett gemensamt 
innehåll och detta sker bäst med jämnåriga kompisar. Det framgår också att det som 
eleverna betraktar som sin grupp och sin klass är de som följts åt under hela skoltiden, 
det är den ”riktiga” klassen. Det visar tydligt på den roll som relationerna har.  
 
Det umgängesmönster som framträder i Vintereks studie visar att eleverna umgås med 
kompisar födda ungefär samtidigt som de själva. De intervjuade eleverna säger att de 
föredrar jämnåriga kompisar, något som Vinterek vill betona, då det framkommer att 
många elever ser det som ett hinder att det inte finns fler jämnåriga i de åldersblandade 
klasserna. Det är med de jämnåriga som kompisrelationerna består, då det är svårt att 
behålla en relation med de äldre och även de yngre när klassen förändras varje år. 
Förklaringar till varför eleverna väljer jämnåriga tycks vara intressen och 
mognadsnivå, det är viktigt med gemensamma erfarenheter för att en relation skall 
hålla. 
 
2.5.2 Kunskapsmässig inlärning 
 
•  Fördelar/möjligheter: 
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Edlund & Sundell (1995) skriver om elevens inlärning. När en äldre elev ska förklara 
för en yngre och måste göra sin kunskap synlig genom att sätta ord på den, påverkas 
lärandet positivt för båda. 
 
Nandrup & Renberg (1992) berättar i sin bok om målen för den personlighets-
utveckling och den kunskapsinhämtning som eleverna får i och med arbetssättet i 
åldersintegrerad klass. De menar att alla får en möjlighet att arbeta och utvecklas i sin 
egen takt. Eget ansvar för planering och genomförandet av sitt eget individuella arbete 
bidrar även det till utveckling. Det blir också naturliga repetionstillfällen när läraren 
har olika genomgångar eller när det finns tid att lyssna på äldre kamraters 
redovisningar. Självkänslan och självförtroendet stärks när man kan bidra med sin 
egen kunskap och erfarenhet till kompisarna. Att sedan utveckla sina egna tankar 
utifrån egna erfarenheter och även lyssna på vad både yngre och äldre kompisar har för 
lösning på ett problem gör att man växer och lär sig att alla kan ha olika lösning på ett 
problem. 
 
•  Nackdelar/svårigheter: 
 
Den andra förväntade fördelen som förknippats med åldersintegrerad undervisning har 
inte heller lyckats att bekräftas i de nyare jämförande studier som gjorts (Sundell, 
1995). Resultaten från fyra undersökningar som Sundell har studerat visar att 
inlärningen missgynnas och en femte att det bara finns små skillnader mellan 
åldersintegrerade och åldersindelade klasser. 
I en studie som Hemer (1991) gjort visade resultatet på att det som eleverna upplevde 
som mest negativt med den här typen av undervisning var den dåliga arbetsron och att 
en del äldre elever upplevde idén med att hjälpa varandra som ett hinder i deras eget 
arbete. Det i sin tur påverkar inlärningen.  
 
Monika Vinterek (2001) hänvisar till en undersökning som Anders Gerpelin gjort. Han 
menar att elevers ställningstagande till olika ämnen underordnas de relationer som 
finns. Det sociala klimatet påverkar alltså vad elever känner för ämnet och även den 
kunskap som ska läras.  
Att den individualisering som framhålls som ett mål och även som en nödvändighet i 
ett åldersblandat arbetssätt skulle innebära mer ansvarstagande och större 
självständighet än vad som behövs i ålderhomogena klasser har inte kunnat beläggas i 
Vintereks studie. Inte heller att eleverna tar ett större ansvar för sina studier. Belägg 
finns däremot i Vintereks studie för att många elever får för lätta uppgifter just för att 
de skall kunna arbeta självständigt, också det att många äldre elever inte klarar av att 
hjälpa de yngre på ett bra sätt. Hur påverkar det elevernas kunskap. 
 
2.5.3 Elever med behov av särskilt stöd 
 

” Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov./…/ 
Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. 

Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.” 
(Lpo 94, s. 6) 
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”Att alla skall känna sig delaktiga i varandras problem måste vara 
en central målsättning i arbetet. Utan en sådan strävan kan fördelarna 
med den årskursintegrerade undervisningen aldrig till fullo utnyttjas.” 

(Östmar, 1981, s. 49) 
 

•  Fördelar/möjligheter: 
 
Sundell (1995) skriver att den grupp elever som förväntas bli speciellt gynnade av 
åldersintegreringen är de elever som har särskilda behov. Flera skäl finns till detta. 
Den individualiserade undervisningen gör att läraren får mer tid åt dessa elever, 
undervisningen kan organiseras så att många lektioner kan ske i mindre klass, något 
som gynnar dessa barn. Utrymmet förväntas bli större för samarbetet mellan 
klasslärare och speciallärare.  
 
Östmar (1991) menar att ett samarbete kräver inblandning av alla parter och det gäller 
planeringen i allra högsta grad. Speciallärarens och klasslärarens arbete har integrerats 
bättre i och med de tankarna. Han menar att specialläraren blir mer förtrogen med 
klassen och kan därför påverka planering och bidra med sina erfarenheter när denna 
vet vad klassen jobbar med. Elever som har svårigheter behöver tid oavsett om det 
gäller inlärningssvårigheter, omognad eller andra avvikelser. Positivt med tankarna 
kring åldersintegrerade klasser är möjligheten att arbeta i mindre grupp över hela 
stadiet. En lösning kan ha ett långt perspektiv och kan tas tillvara på när eleven är mer 
mogen att ta emot den. Specialundervisning går givetvis att genomföra på ett 
traditionellt sätt, både enskilt och i grupp, men möjligheterna finns till andra 
grupperingar.  
 
Sundell (1995) tar upp i sin bok, att elever med särskilda behov har nytta av att olika 
moment återkommer flera gånger  i och med åldersintegreringen. Det ges ett nytt 
tillfälle varje år när de som kommit nya ska behandla ämnet och de som inte hunnit 
tillgodogöra sig avsnittet får så en ny chans. Att klara av att hjälpa yngre kompisar och 
inte själv alltid behöva be om hjälp ökar självförtroendet. De elever som inte har det så 
lätt i skolan får också en möjlighet att jämföra sig med de yngre barnen och behöver 
därmed inte alltid behöva uppleva sig som sämst. 
 
•  Nackdelar/svårigheter: 
 
De elever som löper störst risk att förlora sin trygghet i ett åldersblandat skolsystem är 
de barn med en socialt utsatt position, skriver Vinterek (2001). Många elever från just 
den här kategorin som hon intervjuade påtalade tydligt ett behov av att få träffa de 
kamrater de känt sedan tidigare. Vinterek hänvisar till en undersökning gjord av 
Anders Garpelin, som tydligt visar på den betydelse kontinuitet i relationer spelar och 
då särskilt för de elever som kommer från miljöer som är mindre fördelaktigt rustade 
ur en socioekonomisk synvinkel. Att ha en utsatt situation i sina andra sociala världar 
gör att skolvärlden med ständigt nya möten kan bli väldigt påfrestande. 
 
Lärarna förlorar referenspunkter när det gäller normal social, känslomässig och 
kognitiv utveckling då man ser olikheter som något helt naturligt. Det blir svårare för 
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läraren att upptäcka om det finns barn som far illa eller har inlärningssvårigheter i en 
åldersblandad grupp (Sundell, 1995). 
 
2.5.4 Lärares arbetsmiljö och arbetssätt 
 
•  Fördelar/möjligheter 
 
Östmar (1981) tar upp flera tankar om lärarrollen. Läraren är ett väldigt betydelsefullt 
komplement till föräldrar och andra vuxna runt eleven. Sättet som en lärare bemöter 
eleven på, genom att lita på, ge ansvar, lägger viktiga grunder för en elevs 
självförtroende. På en skola, där Östmar själv var verksam och där åldersintegrerat 
arbetssätt höll på att införas, uppkom en diskussion om avvägningen mellan lärares 
uppgifter, i det här fallet diagnostisera, planera/organisera och undervisa. Många lärare 
på skolan upplevde att de inte hann organisera arbetet, gruppera eleverna osv. Lärarna 
kom fram till att man skulle tona ner den undervisande delen av lärarrollen och lägga 
mer tid till de andra två bitarna under en tid. Det är just en av de vinster med den 
åldersintegrerade undervisningen, att handleda mer än att undervisa. Många lärare har 
problem med den nya rollen, det handlar mycket om att som lärare våga lita på sina 
elever.  
 

”Måste jag (som lärare) vara med överallt?  
Varför litar jag inte på att en elev kan ge tillfredsställande hjälp?”  

(Östmar, 1981, s. 47). 
 
Nandrup och Renberg (1992) skriver om att lärarrollen förändras i åldersintegrerad 
undervisning. Man blir en handledare som ska leda, formulera problem, bekräfta och 
uppmuntra, men att det blir bäst om det sker i lärarens egen takt. Som lärare är det 
viktigt att hela tiden medvetet ifrågasätta och bearbeta sin roll. Att som lärare få sin 
roll nedtonad kan kanske för många kännas frustrerande, men här gäller det att våga 
låta elevernas kunskaper och utveckling stå i centrum. Att våga använda det samspel 
som finns mellan eleverna och utnyttja den kunskap som klassen har med sig. Det 
krävs mycket av planering och organisation för att få arbetet att fungera. Planeringen 
är högst central, både med klassen och med varje enskild elev. Tydlighet om vad som 
gäller med ramar och krav. Detta ställer höga krav på lärarens kompetens och hon eller 
han måste ha stor kännedom om varje elevs kunskaper och färdigheter. 
Samplaneringen med kollegor inom arbetslaget blir särskilt viktig. Många diskussioner 
om mål, innehåll och arbetssätt tar tid men är väldigt utvecklande. Fungerar ett 
arbetslag går det att strukturera om arbetsuppgifterna och vid sjukdom kan man på så 
sätt undvika att ta in vikarie för en dag. 
 
Det finns många sociala vinster även för läraren i och med det ett åldersintegrerat 
arbetssätt, Nandrup och Renberg (1992) skriver bland annat om: 
- att man får en större arbets- och värdegemenskap i arbetslaget och tätare vuxen-

kontakter 
- alla barn är allas barn 
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- läraren får inte en helt ny klass utan får bara ett fåtal nybörjare som gör arbetet och 
inskolningen lättare. De äldre lär de yngre vad som gäller, det inarbetade 
normsystemet bibehålls lättare. 

 
•  Nackdelar/svårigheter: 
 
Nandrup och Renberg (1992) menar att mycket tid går åt till planering, då samverkan 
med andra ska ske. Mål-, innehålls-, arbetssätts- och lärarprofessions diskussioner tar 
tid och är krävande men samtidigt utvecklande och stimulerande. Allt för många nya 
lärare på en gång ska undvikas i arbetslaget, de som är vana ska vara i majoritet. En 
svaghet i den här arbetsformen är att det tar tid att växa in i arbetssättet. 
 
Sundell (1995) kommenterar resultaten från Andræ Thelins och Hemers studier  när de 
påstår att de  som arbetar åldersintegrerat i allmänhet oftast är tillfreds. Sundell menar 
att de lärarna själva valt att arbeta i dessa klasser och jämförande undersökningar med 
lärare som arbetar åldershomogent finns inte och då kan man inte utvärdera 
ålderssammansättningens betydelse i sig. De som jobbar åldersindelat kan vara lika 
tillfreds, skriver Sundell. Den ökade trivseln kan bero på flera saker som t.ex. en 
förändring. Förändring i sig, där man själv får ta mer ansvar, ger oftast mer 
arbetstrivsel. Sundell skriver också att den pionjäranda som oftast finns i en 
försöksverksamhet  säkert fungerar som uppmuntrande. 
 
Malmros och Sahlins (1992) kartläggning av åldersintegrerade klasser visar att på fem 
år försvann 30 procent av de åldersintegrerade klasserna. Det tyder, enligt Sundell 
(1995), på att lärare upplevt stora problem med den här typen av undervisning och 
därför återgått till åldershomogena klasser. En jämförande undersökning i framtiden 
skulle kanske visa att så är fallet, att de som arbetar åldersintegrerat är mer tillfreds. 
Men man vet samtidigt inte om de som idag arbetar åldersindelat skulle trivas i 
åldersintegrerade klasser. Den undervisningsformen kanske bara passar vissa. 
 
Andræ Thelin (1991) skriver om vilka svårigheter som finns när man ska klara av 
arbetet i en åldersblandad klass. Det är arbetsamt att hålla hela stadiets kursplan aktuell 
samtidigt. Det är också svårt att tillgodose alla åldersgruppers intressen, samt svårt att 
få hela klassens uppmärksamhet. 
 
Sundell (1995) redovisar en undersökning gjord av Hemer (1991). Den tyder på att  
åldersintegrerad undervisning innebär mer arbete jämfört med arbete i en ålders-
homogen klass. Flera lärare tyckte också att eleverna inte fick lika mycket kunskap 
som i åldersindelade klasser. Svårigheten att få bort dåliga normer och en för hög 
ljudnivå märktes också tydligare i åldersintegrerade klasser än i åldershomogena, 
enligt flera lärare. 
 
Skolöverstyrelsen (1985) menar att det kan uppstå slitningar inom kollegiet när inte 
alla är positiva till åldersintegrering. De som vill arbeta så har försökt påverka andra 
positivt för sin verksamhet och det i kombination med all den uppmärksamhet som har 
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varit kring åldersintegrerade klasser har gjort att de andra lärarna har känt sig hotade 
och kanske rent av tvingats till det här arbetssättet. 
  
2.6 Litteraturdiskussion  
 
Sandqvist (1994) skriver i sin bok om ”för-” och ”emot”- litteraturen som finns i 
ämnet. De som behandlar åldersintegrerad undervisning från en positiv synvinkel är 
bland annat Andersson, m fl (1981), Malmros (1981), Nandrup & Renberg (1992), 
Skolöverstyrelsen (1985) samt Östmar (1981). De förespråkar en förändring och talar 
positivt om vad den här förändringen kan föra med sig.  
 
Enligt Sandqvist (1994) är en motreaktion naturlig och den som anses som den 
viktigaste, utförligaste och mest underbyggda kritiken mot den här typen av 
undervisning framförs av Knut Sundell i boken ”Åldersindelat eller åldersblandat” 
som i första upplaga utkom 1993.  
 
Av många anses Sundell vara negativt inställd till åldersintegrering, medan han själv 
säger att han inte tagit ställning till om han är för eller emot åldersintegrerad under-
visning. Han skriver i sitt förord till den andra upplagan av sin bok: 
 

”Oavsiktligt har jag kommit att betraktas som något av ett  
samlande namn mot åldersblandning i förskola och grundskola  

och för åldersindelade grupper. Det är olyckligt eftersom jag själv  
inte tagit ställning för eller emot åldersblandning.  

Jag är inte mot åldersblandade grupper, men för att kunskap  
ska styra utveckling inom förskola och grundskola.  

När det gäller åldersintegrerade klasser och utvidgade syskongrupper 
 har däremot otestade pedagogiska teorier 
 tillåtits få en prägel av officiell sanning.”  

(Sundell, 1995, s. 6). 
 
Under årsskiftet 2001/02 kom en doktorsavhandling av Monika Vinterek ut som 
behandlar åldersblandningen i skolan utifrån ett elevperspektiv. Den visar att 
åldersblandade klasser kan leda till mer problem än vad man hittills trott och man får 
placera henne bland de som har en kritisk syn på den här organisationen då hon anser 
att nackdelarna väger över. Hon menar precis som Sundell att man har infört 
åldersblandning utan någon forskning om vad det innebär för lärandet. 
 
En annan intressant sak som Vinterek (2001) tar upp är det material som hon använt 
sig av. Den pedagogiska motivbild och de tidiga initiativ som legat till grund för 
organiserandet av åldersblandade klasser kommer tydligast fram i ett antal populär-
vetenskapliga böcker, vilka har bildat underlag för hennes sammanställning vad det 
gäller argument för åldersblandade klasser.  
 
De titlar hon hänvisar till är flera böcker jag själv använt mig av i det här arbetet. När 
jag först läste dem hade jag ingen aning om vilket samband många av de olika 
författarna hade med varandra. Det var först när jag läste Vintereks bok jag 
uppmärksammade det och hennes bok fick jag i min hand när min litteraturstudie 
nästan var färdig.   
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I de svenska böcker som behandlat åldersblandat arbetssätt återkommer ett antal 
personer i litteraturen på olika sätt. Det finns alla anledning att tro att många initiativ 
utgått från en grupp personer med anknytning till en och samma skola, där ett 
omfattande förändringsarbete startade i början på 70-talet i och med att man ville börja 
arbeta åldersintegrerat. Vinterek beskriver de kopplingar man ser mellan författarna 
och förespråkarna till den här organisationsformen.  
 
Eldsjälen tycks vara skolpsykologen J-E Östmar och i kretsen runt honom märks Eva 
Zillén, Åsa Malmros och Kerstin Di Meo. Bengt-Erik Andersson, forskare vid 
Lärarhögskolan i Stockholm har funnits bland dem som sett fördelarna. I Skol-
överstyrelsens publicering av den granskning och utvärdering som gjorts av den 
åldersblandade undervisningen 1992, återfinns både Åsa Malmros och J-E Östmar i 
den arbetsgrupp som haft uppdraget. Gruppens ordförande var dessutom Annika 
Andræ Thelin som även skrev en avhandling i ämnet. Samma år utkom Birgitta Sahlin, 
tillsammans med Åsa Malmros med ”Åldersintegrerade klasser i grundskolan: 
Förekomst och spridning”.  
 
Slutsatsen Vinterek drar av detta är att de personer som varit bland de första att i skrift 
formulera sina tankar om åldersblandning, även arbetat åt Skolöverstyrelsen och 
Skolverket. Detta har varit av stor betydelse för spridningen av idéer och det stöd som 
dessa tankar fått.  
 
J-E Östmar erbjöds arbete på SÖ och Annika Andræ Thelin har senare arbetat med 
forskningsfrågor inom Skolöverstyrelsen och varit verksam inom Skolverket, det har 
säkert också varit av betydelse. 1985 gavs ett kommentarmaterial ut av Skolöver-
styrelsen, ”Åldersintegrerad undervisning på låg- och mellanstadiet”. Här har man i 
slutordet velat visa på hur möjligheterna till en bra undervisning kan öka och vilka 
problemen kan bli, av de 13 tips är 7 hämtade från personer som är nämnda ovan. 
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2.7 Fördelar/möjligheter, nackdelar/svårigheter- en översikt 
 
Fördelar/möjligheter 
 
•  färre nybörjare ger smidigare 

inskolning 
•  inarbetade normer överförs lättare 
•  socialt ansvar lärs när äldre tar hand 

om yngre kamrater 
•  när man lär andra lär man sig mest 

visar forskning 
•  ökat ansvar ger bra självförtroende 
•  elever tränas i att ta eget ansvar för sitt 

arbete 
•  samarbete och att visa hänsyn är en 

naturlig del i klassrummet 
•  gruppkänslan ökar till följd av 

samverkan 
•  att ha både äldre och yngre kamrater 

ger trygghet 
•  elever med behov av särkilt stöd 

gynnas av arbetsformen 
•  repetitionstillfällena blir fler, alla får då 

en ny chans till kunskap 
•  individualiserad undervisning i hög 

grad 
•  olikheter tas tillvara på i gruppen och 

blir naturligt för eleverna 
•  mindre konkurrenstänkande och 

mindre konflikter 
•  ett elevaktivt och undersökande 

arbetssätt ger initiativrika elever  
•  läraren blir handledare- mer tid frigörs 

till de som behöver hjälp 
•  lärarrollen upplevs mer utvecklande 

och stimulerande 
 
 

Nackdelar/svårigheter 
 
•  planering, kartläggning och utvärdering 

tar mycket tid 
•  individualisering kräver en flexibel 

lärare 
•  oönskade vanor är svårt att bli av med i 

en aldrig ny klass 
•  läraren måste vara vaksam på elever 

som har det svårt 
•  lokalerna är viktiga, grupprum för eget 

arbete 
•  en gemensam pedagogisk grundsyn på 

skolan 
•  vid byte av personal blir det större 

arbetsbelastning 
•  ny grupp varje år ger sämre 

gruppkänsla och otrygghet 
•  stora skillnader i mognad ger 

svårigheter i arbetet 
•  normöverföring oftast på de äldre 

elevernas premisser 
•  man missar interaktionen med för 

mycket eget arbete 
•  utmaningarna uteblir, svårt att hantera 

alla indivnivåer bra  
•  söka ny roll i klassen varje år upplevs 

jobbigt 
•  antalet jämnåriga kamrater minskar 
•  självkänslan påverkas när yngre elever 

”går om äldre” 
•  allt för lätta uppgifter för att de ska 

klara eget arbete 
•  äldre elever kan inte ersätta utbildad 

lärare 
•  omotiverade elever måste ha struktur 

och yttre ramar
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3 Uppläggning och genomförande 
 
Valet av problemområde är helt grundat på mitt eget intresse och en nyfikenhet att lära 
mera. 
Under en av de allra första kurserna på lärarutbildningen kom jag i kontakt med 
åldersblandad undervisning och sedan dess har jag kännt att det är ett intressant 
område som jag behöver mer kunskap i.  Jag har även haft möjligheten att välja min 
slutpraktikplats och det blev på en skola som arbetar åldersblandat.  
 
3.1 Metod 
 
Mitt arbete är en kvalitativ fallstudie där en teoretisk och en empirisk del finns med. I 
min  litteraturstudie har jag sökt fakta kring de många olika begrepp som används när 
man talar om åldersblandning i skolan, åldersblandningens skolhistorik, förekomst, 
fördelar/möjligheter och nackdelar/svårigheter med åldersblandat arbetssätt och under-
visning. Den teoretiska delen i arbetet ska ge mig en stabil grund att stå på inför min 
slutpraktik på en skola som arbetar åldersblandat och där vill jag ta del av den 
verklighet som råder. Den empiriska studien har sin utgångspunkt i intervjuer och 
observationer på skolan. 
 
Merriam (1994) gör en definition av begreppet fallstudie där hon menar att det är en 
undersökning av en specifik företeelse, i det här fallet åldersblandning i skolan. Det 
finns inte några speciella metoder för insamling eller analys av information, utan alla 
metoder kan användas i en fallundersökning. De filosofiska grunderna för fallstudierna 
kommer från en kvalitativt forskningssyn mer än en kvantitativ, där den kvalitativa 
metoden är induktiv dvs den fokuserar på process, förståelse och tolkning snarare än 
experimentell där man studerar orsak-verkan-relationer, en hypotesprövning. En 
egenskap som utmärker kvalitativ forskning är att den oftast inbegriper fältarbete. Man 
söker upp människor, situationer eller platser som utgör ”fältet” för att se hur 
människor bär sig åt i sin naturliga omgivning.  
 
3.2 Urval 
 
Eftersom det är omöjligt att samla in allt relevant material, intervjua alla, observera 
allting krävs ett urval. Den lämpligaste urvalsstrategin för en kvalitativ fallstudie är ett 
icke-sannolikhetsurval, enligt Merriam (ibid). Den finns av olika slag, jag har gjort ett 
målinriktat urval, baserat på de antaganden jag önskar upptäcka, förstå och få insikt 
om. 
 
3.3 Litteraturen 
 
En litteraturgenomgång är en viktig del av forskningsprocessen. En litteratur-
granskning tolkar och sammanställer vad forskningen har kommit fram till och vad 
som publicerats inom ett visst område. Att veta när det är dags att sluta läsa litteratur 
är lika viktigt som att veta hur och var man kan hitta källorna. En känlsa av att området 
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börjar bli mättat är en signal om att det är dags att sluta, samma referenser gång på 
gång är också ett tecken på det (ibid). 
I den litteraturstudie jag gjort blev urvalet de böcker som ”hörts och synts” mest inom 
det här området. Det finns en hel del litteratur som berör mitt ämnesval, tyvärr inte så 
mycket nyskrivet material, men den har ändå kännts relevant för mitt arbete. Jag har 
studerat överkomlig litteratur och där ur plockat det jag funnit angeläget.  
 
3.4 Intervjuerna 
 
Det finns många fördelar med en intervju mot att lämna ut en enkät som skall fyllas i. 
Man kan komma med följdfrågor och svaren kan utvecklas och fördjupas, känslor och 
motiv kan följas upp (Bell, 1995).  
 
Det finns många former av intervjuer, på den ena ytterpunkten hamnar formell intervju 
där jag som intervjuare skulle fungera som en maskin och på den andra hittar vi 
informell intervju som helt styrs av respondenten (ibid). Jag är en ovan intervjuare och 
använder mig därför av ett strukturerat frågeschema, där jag i förväg har bestämt vilka 
frågorna skall vara och i vilken ordning de skall komma. Givetvis finns möjlighet till 
en fördjupning i frågorna under själva intervjun.  
 
Som riktlinjer har jag valt ut olika områden som jag vill ha svar på och utifrån dem har 
jag konstruerat frågor. De olika områdena är: 
 
•  planering och arbetsfördelning 
•  arbetssätt  
•  samarbete  
•  konkurrens och mobbning  
•  för- och nackdelar med åldersblandning i skolan  
•  vad tycker eleverna?  
 
För att jag ska kunna koncentrera mig helt på intervjuerna har jag bestämt mig för att 
inte föra några anteckningar, utan istället spela in allt på band.  Allt som sagts finns då 
tillgängligt för analys efter det att intervjuerna är gjorda. 
Jag har också valt att skicka mina intervjufrågor till läraren i god tid innan intervjun. 
Anledningen till det är att då jag endast valt att intervjua en lärare vill jag ha så 
genomtänkta och utförliga svar som möjligt. Jag tror att jag i det här fallet kommer att 
få en högre kvalité på intervjun i och med detta. 
  
3.5 Beskrivning av området och skolan 
 
Skolan jag har valt att göra mina intervjuer på finns i en större kommun i södra delen 
av Sverige, jag har döpt den till Lingonskolan. Den ligger ca 10 minuter från stadens 
centrum i ett  lugnt och trevligt område nära naturen. Området, som jag har valt att 
kalla Gläntan, växte fram under början av 1990-talet, här finns både villor och 
bostadsrätter som boendeform.  
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Området Gläntan fanns med i ett av kommunens bostadsprojekt, ” Framtidens boplats 
på Gläntan”, under början av 1990-talet. Kommunens målsättning med bostads-
området var att tillskapa en brukarstyrd boendeform och personalstyrd offentlig 
serviceorganisation på kvarters- och grannskapsnivå. Att fördjupa demokratin och öka 
effektiviteten genom en samordning av resurser i form av personal och boende. 
Ambitionen var att åstadskomma ett småskaligt och väl integrerat grannskapsområde 
där kommunens, landstingets och bostadsföretagens enheter lokalt tillgodoser de 
boendes behov, fritidsaktiviteter och natur. Närheten mellan hem och skola, arbete, 
service skulle bli typiskt för området. Honnörsorden var integrering, samarbete och 
samordning. Gränser mellan förvaltning, organisationer, serviceenheter liksom mellan 
olika yrkesroller skulle överskridas och breddas. De boende i området förväntades 
stimuleras till ett ökat ansvar för sin närmiljö genom deltagande i s. k grannskapsråd. 
 
En av utgångspunkterna i projektet blev tanken att små skolenheter och närheten 
mellan hemmet och barnens pedagogiska miljöer var av godo när det gällde att erbjuda 
ett socialt nätverk och en trygg ”växtplats” för barnen. Barnomsorg och skola skulle 
vara sammanhållna och skolan skulle ha åldersblandad undervisning i årskurserna 1 
till 6.   
 
I dag finns i området Gläntan tre skolhus, Smultronhuset, Blåbärshuset, Lingonhuset. I 
varje hus finns tre klasssrum med tillhörande bibliotek och grupprum. Skolorna arbetar 
åldersblandat i skolåren 1-3 och i 4-6. Totalt finns 214 elever på 8 klasser i år 1-6 och i 
1 förskoleklass. 4 fritidshem finns i området där eftermiddagsverksamhet bedrivs. 
Skolan har ett nära samarbete med föräldrar, förskollärare och fritidspedagoger för att 
skapa så goda förutsättningar som möjligt för elevernas utveckling i ett helhets-
perspektiv.  
 
Med hjälp av åldersintegrerade grupper avser skolan uppnå dessa mål: 
 
- skapa trygghet för eleverna 
- stimulera eleverna att ta eget ansvar 
- invänta elevernas mognad vid inlärning av baskunskaper 
- erbjuda tillfällen till social träning 
- ta tillvara på elevernas olikheter 
- undvika onödig konkurrens mellan eleverna 
- låta eleverna uppmärksamma sina framsteg genom att deras position i gruppen 

förändras varje år 
- ge eleverna möjlighet att använda sina kunskaper genom att redovisa och förklara 

för sina kamrater 
 
3.6 Genomförandet av intervjuerna 
 
Under två dagar genomförde jag mina intervjuer i en klass i skolåren 4-6 på 
Lingonskolan. Klassläraren valde ut de sex eleverna efter hur långt de kommit med 
sina veckobeting, en kille och en tjej från varje år. Jag hittade en plats i 
personalrummet där vi kunde sitta helt ostört. Innan jag började de enskilda 
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intervjuerna berättade jag för eleven om mitt arbete, mitt syfte och att allt som sades 
skulle presenteras under fingerade namn. Jag frågade också om jag fick spela in allt på 
band för att kunna koncentrera mig på intervjun. Varje intervju tog mellan 20-30 
minuter. 
Lärarintervjun  tog 1½ timma, vi hittade ett ledigt grupprum på skolan där jag kunde 
genomföra intervjun. Jag berättade även här om mitt syfte med arbetet och att jag 
önskade spela in allt på band. Läraren hade veckan innan fått frågorna för att kunna 
förbereda sig och svara så utförligt som möjligt på mina frågor. 
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4 Resultat 
 
4.1 Resultat av intervjuerna på skolan 
 
Jag har valt att redovisa resultatet av min lärarintervju (se Bilaga 1) som en löpande 
text under de områden jag valt att söka svar inom. Elevernas svar har jag sammanfattat 
under varje fråga. 
 
4.1.1  Planering och arbetsfördelning 
 
Den lärare jag intervjuade slutade sin mellanstadielärarutbildning 1983. Hon började 
arbeta direkt efter sin utbildning och har nu jobbat i 19 år som lärare. Mesta tiden har 
hon jobbat med barn på mellanstadiet förutom under ett år då hon var på högstadiet. I 
början var hon även och hjälpte till på lågstadiet i form av extra resurstimmar. På 
Lingonskolan har hon varit i elva år, sedan 1991, ett år efter att projektet startade. 
Tjänsten är på heltid där 35 timmar är tid på skolan.  
 
5-6 timmar går åt till egen och arbetslagets planering. Att åldersblandat arbetssätt 
skulle ta mer tid för planering och utvärdering anser hon inte, men säger också att hon 
jobbat så pass länge att mycket går på rutin. Att det skulle vara skillnad i planeringstid 
mellan att arbeta åldersblandat eller åldershomogent tror hon inte, idag kräver alla 
elever sitt i och med individualiseringstanken. I en vanlig klass finns fortfarande en 
spridning på eleverna där man som lärare måste tänka på varje elevs förutssättningar 
och behov. Om hon tänker tillbaka så upplevde hon dock att det gick åt mer tid till just 
planering i början men att det skulle ha med åldersblandningen att göra tror hon inte.  
 
I Lingonhusets arbetslag är de fem lärare, här finns inga fritidspedagoger utan de håller 
till nere på Smultronhuset där lågstadiet finns. De är tre klasslärare som ansvarar och 
planerar för sina egna klasser, en resurslärare som ansvarar för musik, hemkunskap 
och drama, hon fungerar även som speciallärare och tar timmar när de andra lärarna 
har fyllt sin timkvot på skolan. En andra resurslärare finns också, hon hjälper till med 
vissa elever som behöver stödundervisning. På skolan har man ibland gemensamma 
teman och då planerar de också gemensamt. Annars hjälper man varandra och 
”utnyttjar” varandra genom att en har engelska med alla fyror, en med femmorna och 
en med sexorna. På så sätt behöver man inte ha engelska i klassen på flera nivåer utan 
man delar upp klasserna. Det underlättar mycket då det annars tar en hel del 
planeringstid.  
 
4.1.2  Arbetssätt 
 
I klassrummet sitter barnen i fem grupper med blandade åldrar. I de flesta ämnen, 
förutom engelska, idrott, hemkunskap, musik och slöjd, blandas åldrarna. Vid 
genomgångar i matematik och svenska delar hon upp barnen årskursvis för att gå 
igenom ett matteproblem eller inleda ett nytt område.  
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Varje måndag skriver läraren upp på tavlan vad som ska finnas med i betinget för 
veckan. Det enda som eleverna helt planerar själva är hur mycket de ska hinna med i 
matten. Tid på schemat, märkt ”egen planering”, finns utsatt och då jobbar eleverna 
med sina uppsatta beting som godkänts av läraren. När hon tittar på varje elevs 
veckoplanering har hon extra uppgifter som hon lägger till hos de elever som behöver. 
En del elever klarar inte ens den bas som hon sätter upp utan här måste eleven lägga 
sig på en annan nivå från början. För att hinna med detta har hon en av resurslärarna 
inne hos sig som tar hand om frågor och det vanliga skolarbetet medan hon helt kan 
koncentrera sig på den individuella planeringen. 
 
Arbetslaget i sig hjälps åt men så mycket olika yrkeskompetenser finns det inte då alla 
är lärare. Speciallärare och fritidpedagoger är mer riktade till de lägre åldrarna och 
finns inte på Lingonskolan. Men visst hjälps man åt och utnyttjar varandra för att få 
det hela att gå ihop. 
 
För att kunna arbeta åldersblandat krävs minst ett grupprum till varje klass, man måste 
kunna ta ut smågrupper, tycker läraren jag intervjuade. Att vara ensam lärare i en 
åldersblandad klass har fungerat. Innan hon fick en resurslärare till klassens hjälp 
fanns det inga andra alternativ, men visst blir det en bra hjälp med en extra vuxen i 
klassen. Men även här tycker hon att det inte är någon skillnad mellan åldersblandat 
och åldershomogent arbetssätt. När hon arbetade i en vanlig klass hade hon en bra 
assistent och en bra assistent blir visserligen en bra extra resurs även fast det måste 
fungera utan. Arbetet blir roligare när man är fler vuxna i klassrummet. Hon säger 
dock, att alltid ha 28 elever i blandade åldrar som en hel grupp, inte skulle fungera. 
Tack vare att hon kan göra gruppindelningar årskursvis hinner hon med alla.  
 
Att de äldre eleverna lär de yngre är en viktig del i att utnyttja åldersblandningen. När 
man tvingas att sätta ord och förklara på något lär man sig bäst. Genomgångar hjälper 
många, det blir naturliga repetitionstillfällen när de olika momenten i skolämnena 
återkommer. När man går igenom något för femmorna lär sig fyrorna automatiskt, de 
känner igen saker när det blir deras tur att lära.  
 
Rollen som lärare har förändrats under åren. Idag är man mer en handledare när man 
talar om sin roll till barnen. Något som hon anser som viktigt är att man inte blir 
kompis utan behåller sin professionalism. Man måste våga vara vuxen och stå för 
saker och säga ifrån som i ögonblicket inte eleverna håller med om. 
 
Läraren tror och hoppas att hon möter varje elev på var och ens mognadsnivå. Hon 
motiverar det genom att hon försöker jobba i mindre grupper och lära känna barnen för 
att veta vilka uppgifter och krav som kan ställas på varje elev. Det är inte alltid det går 
men hon försöker.  
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4.1.3  Samarbete, konkurrens och mobbning 
 
Läraren tycker att eleverna hjälper varandra men inte lika mycket som förut, det kunde 
vara bättre. När det är fler vuxna i klassrummet frågar de inte varandra lika mycket. 
 
När det gäller konkurrens i klassen såg läraren ofta på fyrorna under det första året att 
de var stressade. I femman lugnar det ner sig, då börjar de slappna av. De inser att det 
inte är någon vits med att stressa, alla är ändå olika långt och i olika böcker. Som 
lärare försöker man dämpa detta om man hör det, annars ansåg läraren att det ger sig 
efter hand. 
 
Att det skulle vara mindre mobbning på en skola för att den är åldersblandad tror inte 
läraren jag intervjuade. På den här skolan som är liten har man som lärare bättre 
kontroll, men man ska vara medveten om att hårda ord och trakasserier oftast 
förekommer när läraren inte ser och hör. Åldersblandningen i sig påverkar nog inte 
mobbningen och konflikterna utan det är snarare vilka barn som finns i klassen. 
Området Gläntan är ett bra område och det påverkar också konflikter och mobbning. 
Stämningen är bra på skolan, men om det är åldersblandningen i sig som gör det kan 
läraren inte svara på. 
 
När alla arbetar med olika saker i klassrummet finns det en tendens till att det blir lite 
rörigt. Det finns vissa elever som inte klarar av att hålla koncentrationen, men det finns 
grupprum att tillgå. Det gäller att hålla ljudnivå och spring nere. Ett av klassrummen 
på Lingonskolan måste man passera för att komma till lärarrummet och till andra 
grupprum, det blir extra jobbigt för den klassen.  
 
De elever med behov av särskilt stöd drar fördelar i en åldersblandad klass, säger 
läraren, de utmärks inte på samma sätt. I och med att man ser elevernas mognadsnivå 
och inte ålder som primärt har de som jobbar långsamt eller har svårt för något, en 
chans att arbeta i sin egen takt. Det är mycket positivt att det blir naturliga repetitions-
tillfällen. Blir det tal om att gå om en klass blir det inte så dramatiskt som i en 
åldershomogen klass, i en åldersblandad klass blir du en i blandningen och har oftast 
flera kompisar kvar. 
  
4.1.4  För- och nackdelar med åldersblandning i skolan 
 
Det finns många fördelar, flera har kommit fram tidigare. Att få sätta ord på och 
förklara för yngre elever, naturliga repetitionstillfällen, grupptimmar mm. frigör mer 
tid åt läraren som hinner med eleverna bättre när det blir smågrupper istället för 
helklass. Egen planering för eleverna gör att de kan arbeta i egen takt med betinget för 
veckan. 
 
Något annat som den här läraren ansåg som en fördel var att man under åren har en 
chans till rollförändring. Elevens position i klassen förändras i takt med att han eller 
hon blir äldre. Positionen ändras från att vara en liten, blyg och tyst fyra till att växa 
och mogna till en stor sexa, och där med kunna känna att man i sexan kan förklara för 
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de yngre. När fyrorna kommer som nya blir de omhändertagna av de äldre i klassen på 
ett naturligt sätt, det sker automatiskt, regler och normer i klassen överförs smidigt. 
 
Något som är bra är att man har ett helt stadium att arbeta på, när någon behöver gå 
om blir det inte lika påtagligt då man ändå har chansen att lära under flera år. 
Läraren upplevde det här arbetssättet som mer stimulerande än det i en åldershomogen 
klass. Det händer mer när man jobbar med barn i blandade åldrar och arbetet känns 
aldrig tråkigt. Det har däremot varit en klar fördel, anser läraren, att ha arbetat med 
åldershomogen klass innan och då framförallt när man kommer till en nystartad skola 
med ett nytt projekt med många föräldrar som har åsikter och frågor. 
 
En nackdel är att det kan lätt bli att man lägger sig på en för hög nivå, tycker läraren. 
Hon tycker oftare att man hamnar på femmans och sexans nivå just för att fyrans nivå 
lätt blir för ”barnslig”. Många fyror blir förvirrade när de kommer upp från lågstadiet 
när nivån är för hög, det tar ett tag för dem att komma in i att de nu är yngst.  
Det är oftast en väldig skillnad på de i fyran mot de som går i femman och sexan, 
många av eleverna i femman och sexan upplever de i fyran som väldigt små och 
barnsliga. Det upplever jag som lärare också, spridningen är stor.  
 
Det gäller att ha bra referensramar på vad som är normalt för en elev att prestera. När 
man jobbar i åldersblandad klass har man kanske sju elever i år fyra, en elev som 
upplevs ”svag” här är kanske i en åldershomogenklass en medelelev. Det är en 
svårighet, att man har en mindre grupp att jämföra med. Återigen är det en fördel att ha 
jobbat åldershomogent innan. 
 
Att jobba ihop en ny grupp varje år är en svårighet tycker läraren, även fast det bara är 
5-7 nya elever räcker det för att stöka till gruppsammansättningen som är etablerad. 
Det tar nästan en termin att jobba ihop sig, hösten går till det, våren fungerar bättre och 
så ska man lagom till det fungerar få in nya barn när de äldre flyttar vidare. Man 
hinner aldrig börja skörda av arbetet tycker läraren jag intervjuade. I en ålders-
homogenklass hade man ett hårt arbete första året sedan kunde man de andra två åren 
dra nytta av det första årets arbete med gruppen. Hon tror att man i en åldersblandad 
klass på lågstadiet ser mer fördelar i att ett fåtal nybörjare kommer varje år än en hel 
klass då de i ettan oftast tar mer tid med mycket praktiskt som att knyta skosnören osv. 
 
I och med att det är så få elever från varje år i en klass kan det vara känsligt om det blir 
konflikter. Passar man inte ihop finns det inte många andra i samma ålder att välja på, 
då kan det lätt bli att en hamnar utanför. Tjejer måste man ibland vara mer 
uppmärksam på, de har oftare än killarna svårt att umgås flera samtidigt. Men det här 
problemet finns även i åldershomogena klasser även fast det då finns fler kompisar i 
samma ålder att välja mellan. 
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4.1.5  Vad tycker eleverna? 
 
Fråga 1. Vad tycker du är bra och roligast med att gå i en klass med barn i 
blandade åldrar?  
 
Eleverna kom med blandade svar. En tyckte det var roligt för hon hade kompisar som 
var yngre och nu kunde de gå i samma klass, går man i en ”vanlig klass” kan det lätt 
bli att man tappar kontakten med kompisar som inte är i ens egen ålder. Det är roligt 
också för man träffar och får jobba med olika personer som ibland tycker annorlunda 
om saker och ting. Det är nyttigt att få träffa elever från andra skolår, man tänker på 
olika sätt. Man träffar fler personer möter flera olika intressen i och med de blandade 
åldrarna. Flera av de intervjuade eleverna sa att något som är bra är att man kan få 
hjälp av de som är äldre. 
  
Fråga 2. Finns det något som du inte tycker är bra med att gå i en klass med 
blandade åldrar? 
 
De som gick i år fem och sex upplevde fyrorna som väldigt små och en elev tyckte att 
de i fyran alltid fick göra mindre arbete än de äldre. En i sexan tyckte ibland att de i  
fyran och femman inte fattar lika fort och då går det lite trögt i arbetet. De yngre lär sig 
på det men inte de äldre ansåg den eleven. Att inte vara störst var istället en fyras tanke 
om vad som var mindre bra i en sådan här klass. En annan tyckte det var tråkigt att 
skiljas varje år från några av sina kompisar.  
 
Fråga 3. Vet du varför du går tillsammans med årskurs 4, 5 och 6? 
 
På den här frågan svarade alla nej. Det var ingen av de intervjuade eleverna som hade 
en aning om varför, ingen hade berättat det för dem. En kille hade en tanke om att 
kommunen hade ett finger med i spelet och det var för att det var många barn och svårt 
med lokaler i området. 
 
Fråga 4. Hur kändes det att börja årskurs 4 resp. 5 och 6? 
 
Att börja fyran upplevdes av de flesta väldigt pirrigt, trots att alla hade gått i trean i 
klassrummet bredvid och träffat många av de nya klasskompisarna och den nya 
läraren. De flesta bor också i närområdet. Ingen uttryckte någon rädsla för de äldre, det 
man var rädd och orolig för var att det skulle bli mer läxor och svårare uppgifter. En 
ansåg att det var väldigt skönt att slippa lågstadiet. 
Femman sågs som en rolig tid, nervositeten var borta, man kände de flesta och man 
var inte yngst längre. Man känner helt enkelt till rutinerna och det skapar en trygghet. 
De som gick i sexan tyckte det var roligt att få vara äldst, nu fick man även bestämma 
hur alla skulle sitta i klassrummet. Eleverna upplevde det positivt att man nu kunde 
hjälpa de yngre med saker som man tidigare själv haft svårt med. 
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Fråga 5. När du leker i skolan, leker du mest med barn som är lika gamla eller 
med yngre eller äldre barn? 
 
Alla får vara med när man leker gemensamma lekar ute på skolgården framgick 
tydligt. Men i det egna valet sa de i sexan att man lekte mest med jämnåriga och de i 
femman, fyrorna är för små. Det sa även de i femman, men framhöll dock att alla får 
vara med på rasterna. Barnen i fyran lekte mest med de som var jämnåriga.   
 
Fråga 6. Vet du om någon i klassen blir retad eller mobbad? 
 
Alla svarade att det inte fanns någon som blev retad eller mobbad. 
 
Fråga 7. Vet du om det är någon i klassen som retar eller mobbar? 
 
Alla svarade att det inte fanns någon som retade eller mobbade. Men fyra av sex 
intervjuade barn sa att lite småretande förekom. De såg inte småretandet som något 
allvarligt utan något som alltid finns. 
  
Fråga 8. När ni samarbetar i skolan är du mest med barn som är lika gamla, eller 
är du mest med äldre eller yngre barn? 
 
De i sexan och femman valde att samarbeta med jämnåriga, ingen av dem ville helst 
vara med de i fyran då de upplevdes som små och inte så kunniga för att arbetet skulle 
flyta på bra. De i fyran arbetade helst med de andra i fyran om de fick välja själva.  
När läraren delade in i arbetsgrupper och samarbetspartner blev det blandade åldrar i 
grupperna, något som alla accepterade även fast det inte alltid blev ett bra arbetstempo. 
  
Fråga 9. Brukar du hjälpa dina klasskamrater med skolarbetet? I så fall med 
vad? 
 
Alla svarade att de försökte så gott de kunde om det var någon som bad om hjälp. En 
elev i sexan ville inte alltid svara på grund av att hon kände sig osäker på om svaret 
hon hade var rätt, hon hänvisade alltid till läraren då. Matematik var det de flesta 
hjälpte andra med. De flesta försökte alltid först söka hjälp hos kompisarna, då 
kommer hjälpen snabbare än att behöva vänta på läraren. 
 
Fråga 10. Brukar du få hjälp av dina klasskamrater med skolarbetet? I så fall 
med vad? 
 
Fyra av sex elever svarade att de tog hjälp av kompisar när de inte hade hört vad 
läraren sade. Det framgick att de flesta valde att fråga läraren framför kompisarna om 
det var något problem. 
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Fråga 11. Om du behöver hjälp av läraren, upplever du att du får det? Måste du 
vänta länge på hjälpen? 
 
Alla svarade att de upplevde att de fick hjälp och att man inte behövde vänta så länge 
på hjälpen. Tidigare hade läraren ett system, att hon tog bord för bord, då tog det 
längre tid att få hjälp, nu blev det turordning och handuppräckning. 
 
Fråga 12. Om läraren går ut ur klassrummet, vad händer då? 
 
Det blir väldigt stökigt och alla börjar småprata. Ibland händer det att någon kastar 
sudd och papper. Visst märks det när läraren går ut ur klassrummet. 
 
Fråga 13. Vad tycker du om att alla jobbar med olika saker i klassrummet? Blir 
det stökigt och svårt att koncentrera sig? 
 
De flesta svarade att det var kul när alla jobbade med olika saker. Dagarna blir inte så 
enformiga och långtråkiga när man jobbar med sin egen planering upplevde de flesta. 
Eleverna svarade att de var vana vid att jobba fastän det var lite stökigt i mellanåt. Det 
som kan vara en nackdel när alla jobbar med olika saker är att hitta någon att fråga. 
Koncentrationen var det inga problem med mer än i matten och vid läsning, då 
upplevde en elev att han behövde lugn och ro för att arbeta. Det finns grupprum att 
tillgå när man behöver och de utnyttjas flitigt. 
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5. Slutsatser och diskussion 
 
Det har varit ett problem att veta vilket begrepp jag skulle använda i mitt arbete, 
åldersblandat eller åldersintegrerat? Efter att ha läst litteraturen blev jag inte mycket 
klokare, begreppen används många gånger synonymt. Jag har dock efter övervägande 
bestämt mig för att använda termen åldersblandning, av den anledning att jag tror det 
är mindre vanligt att man når fram till integrering fullt ut (se under rubrik 2.1 och 2.2). 
 
Jag har ställt mig frågan om det ska vara åldersblandning i skolan. Jag måste medge att 
mina åsikter har svängt ordentligt. När jag först möttes av begreppet, under en tidig 
kurs i min lärarutbildning, ansåg jag att det här måste vara lösningen på det mesta i 
skolan. Utbildningen har fortskridit, jag har följt debatten, läst en del och jag har 
fortfarande varit väldigt positivt inställd till undervisningssättet.  
 
När jag nu fick chansen att själv välja ett område att fördjupa mig i blev det just 
åldersblandning i skolan, om dess fördelar och nackdelar. Det här arbetet har öppnat 
mina kritiska ögon och under min litteraturstudie svängde mina åsikter åter igen. Till 
en början läste jag om alla fördelar och möjligheter och kände en ännu starkare tro på 
den här typen av undervisning, enda tills jag började titta på de svårigheter och de 
nackdelar som lyftes fram, Sundells kritik gav mig verkligen vingliga ben.  
 
När jag nästan var färdig med min litteraturstudie fick jag Monica Vintereks 
avhandling i min hand, där hon utifrån ett elevperspektiv undersökte åldersblandning i 
skolan, jag vacklade nu ännu mer. Tänk, jag hade nästan glömt bort vad eleverna hade 
för åsikter, de som är de viktigaste. Den litteratur jag tidigare läst var utifrån ett 
lärarperspektiv. Inte nog med det, Vinterek lyfte fram de böcker jag använt mig av och 
visade på alla kopplingar mellan författarna som vill framhäva det postiva med 
åldersblandning i skolan. Så här i efterhand kan man undra hur objektiv den 
litteraturen egentligen är. Jag kände mig nedstämd efter den läsningen, Vintereks 
forskning ställde min litteraturstudie lite på ända. Men med tröst från min handledare 
om att jag kunde skriva om detta i min diskussion fortsatte jag arbetet.  
 
Från att nu ha varit ganska negativt inställd till den här typen av undervisning, kom jag 
så ut på min praktik, till en skolan som arbetar åldersblandat. Den här praktiken fick 
mig återigen att vackla, här fungerade åldersblandningen alldeles utmärkt. Allt det som 
jag till en början såg som väldigt positivt fick faktiskt sin bekräftelse nu.    
 
Jag kan dock hålla med Knut Sundell (1999) i hans kritik. Han menar att 
åldersintegrering kanske gynnar barn på sikt, men den jämförande forskningen har än 
så länge misslyckats med att bekräfta de förväntade fördelarna (se s. 8). Att idéerna 
fått så stor spridning trots att det saknats vetenskapligt stöd för att det skulle gynna 
barn vill han uppmärksamma. Det borde vara så att de som rekommenderar nya 
pedagogiska förändringar ska bevisa att det som genomförs är bra. Det räcker inte med 
teori och personliga erfarenheter, verkligheten är en annan. Sundell ger mig tanken om 
det är etiskt riktigt att utsätta barn för något som man inte vet följderna av. När man 
har egna barn blir detta extra tydligt, tycker jag. 



Åldersblandning i skolan? 
___________________________________________________________________________ 

 31 

Det har varit mycket spännande och intressant att göra det här arbetet, jag har lärt mig 
enormt mycket, särkilt intressant har det varit att få knyta ihop teori med praktik. Det 
har givit mig en helhetsbild av det jag sökt kunskap om. 
  
Något som framkom under mina elevintervjuer var att uppbrottet varje år kändes 
jobbigt, det är precis vad Monica Vinterek skriver om i sin avhandling. Det 
tillsammans med att gruppen varje år förändras och skapar en viss oro, tycker jag är 
två av de viktigaste svårigheterna och nackdelarna med åldersblandning. Idag har 
många barn tillräckligt med uppbrott i sin vardag med skilda föräldrar och boende på 
olika ställen. Att även i skolan behöva skiljas från sina nära, i det här fallet 
kompisarna, varje år, kan för många säkert kännas extra jobbigt.  
 
Ingen av de sex eleverna jag intervjuade visste varför de går i en åldersblandad klass 
och vad det innebär. Vinterek (2001) skriver om lärares föreställningsvärld och 
elevernas livsvärld och att de fördelar som lärarna för fram inte finns i elevernas värld. 
Världarna, menar Vinterek, skulle kunna mötas om eleverna kände till de tankar och 
intentioner som förespråkarna för åldersblandning har, det är lärarnas ansvar. För mig 
känns det väldigt konstigt att man inte gjort eleverna medvetna om motiven och vad 
åldersblandningen förväntas ge dem. Men ansvaret kan inte ligga enbart på skolan, 
föräldrarna måste ta sitt ansvar då de faktiskt har gjort ett val åt sina barn. 
 
Att idag arbeta i en åldersblandad klass kan mycket liknas arbetet i en åldershomogen 
klass, tycker jag. I Lpo 94 står det att undervisningen skall individualiseras, det är 
precis vad man gör, eller i alla fall borde göra, i en åldershomogen klass. Jag som 
lärare blir mer en handledare till eleverna och det medför att jag får en mer flexibel 
kunskapssyn då elever med olika behov kräver individuella studieplaner. Att som 
lärare vara mer öppen för alternativa pedagogiska metoder och upplägg är att vara 
flexibel och det är en viktig egenskap hos oss lärare. 
 
Det är viktigt att ta tillvara på båda organisationsformernas fördelar och dessutom 
kunna använda andra organisationsformer som nivågrupper, könsgrupper, 
intressegrupper. Varför inte behålla en åldersblandad klassorganisation i botten men 
för övrigt jobba i flexibla grupperingar utifrån mål som är viktigast i just det aktuella 
sammanhanget. Det måste givetvis finnas andra möjligheter att göra barn toleranta, 
självständiga, demokratiska och samarbetsvilliga än i åldersblandade klasser, men 
visst kan åldersblandning ändå vara ett sätt att nå målen på. Åldersblandningen i sig 
kan inte lösa alla problem. På den skolan och i den klass jag har varit i under mina fem 
praktikveckor känner jag att det här är ett arbetssätt som fungerar mycket bra. Eleverna 
verkar vara trygga, de tar ansvar för sin planering, hjälper sina kompisar. Det känns i 
hela atmosfären att eleverna trivs i skolan, lärarna likaså.  
 
Jag anser inte att det finns någon enkel lösning på vilket arbetssätt som är det bästa. 
Däremot tror jag, för att få bästa möjliga resultat, att man inte bör vara varken för eller 
emot åldersblandad eller åldershomogen undervisning, man måste snarare vara öppen 
för båda delarna. 
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1. När avslutade du din utbildning? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? Med vilka åldrar har du jobbat med tidigare? 
3. Hur länge har du arbetat på skolan? 
4. Hur mycket arbetar du? %, schemalagd tid, tid för egen planering och gemensam 

planering för arbetslaget? 
5. Anser du att åldersblandat arbetssätt kräver mer tid till planering och utvärdering? 

Varför? 
6. Hur ser er planering i arbetslaget ut? Vem planerar för vad? Planering med barnen? 
7. Hur tillvaratas de olika yrkeskompetenserna som finns i ert arbetslag? 
8. Vem ansvarar för vad i undervisningen? Olika arbetsuppgifter? 
9. Lär du dig av de andras yrkeskompetens? 
10. Vilka förutsättningar krävs för att arbeta åldersblandat? 
11. Hur utnyttjas åldersblandningen? 
12. Vilka nackdelar/svårigheter tycker du att det finns i ert åldersblandade arbetssätt? 
- för barnen? 
- för dig som personal? 
13. Vilka fördelar/möjligheter tycker du att det finns i ert åldersblandade arbetssätt? 
- för barnen? 
- för dig som personal? 
14. Vad tycker du är viktigast att tänka på när man arbetar åldersblandat? 
15. Vilken roll har du i förhållande till barnen? 
16. Möter du barnen på var och ens mognadsnivå? Hur? 
17. Hur inskolas de ”nya” barnen? Vilken roll har övriga elever? 
18. Hjälper barnen varandra i skolarbetet? 
19. Upplever du att det förekommer konkurrens mellan barnen? Om det finns 

konkurrens, hur kommer det sig? Arbetar ni för att motverka detta? 
20. Anser du att åldersblandningen påverkar mobbning och konflikter? Hur? 
21. Påverkas stämningen/atmosfären i klassrummet av åldersblandningen? Hur?  

Om negativt: Klarar barnen av detta? Kan de vara koncentrerade? 
22. Tycker du att det är positivt eller negativt för de elever med behov av särskilt stöd 

att gå i en åldersblandad klass? Varför? 
23. Ytterligare synpunkter 
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2. Finns det något som du inte tycker är bra med att gå i en klass med blandade 
åldrar? 

3. Vet du varför du går tillsammans med årskurs 4, 5 & 6? 
4. Hur kändes det att börja årskurs 4 resp. 5 och 6? 
5. När du leker i skolan, leker du mest med barn som är lika gamla som dig eller med 

yngre barn eller äldre barn? 
6. Vet du om någon i klassen blir retad eller mobbad? 
7. Vet du om det är någon i klassen som retar eller mobbar? 
8. När ni samarbetar i skolan är du mest med barn som är lika gamla som dig, eller är 

du mest med äldre eller yngre barn? 
9. Brukar du hjälpa dina klasskamrater med skolarbetet? I så fall med vad? 
10. Brukar du få hjälp av dina klasskamrater med skolarbetet? I så fall med vad? 
11. Om du behöver hjälp av läraren, upplever du att du får det? Måste du vänta länge 

på hjälpen? 
12. Om din lärare går ut ur klassrummet, vad händer då? 
13. Vad tycker du om att alla jobbar med olika saker i klassrummet? Blir det stökigt 

och svårt att koncentrera sig? 
 


