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Sammanfattning 
Abstract 
Bakgrunden till min uppsats är att man i slutet på 1970-talet började införa åldersblandade klasser 
med pedagogiska motiv. Det avgörande var inte som tidigare att det var för få elever för att bilda en 
åldershomogen klass utan tanken var att det skulle föra med sig andra fördelar.  
 
Syftet med min studie är att undersöka hur lärare med erfarenhet från både åldershomogen och 
åldersblandad undervisning upplever utvecklingen av deras lärarroll och arbetssätt i och med att de 
bytt organisationsform. Jag har även försökt att i min litteraturgenomgång ge fler exempel på vad som 
kan påverka undervisningens utformning.  
Övergripande nämner de lärare som jag intervjuat att deras roll har gått från den traditionella 
lärarrollen då man undervisar inför hela klassen till att man istället är handledare till eleverna. 
Eftersom det i en åldersblandad klass är en större naturlig kunskapsspridning på eleverna måste även 
graden av individualisering öka. Det finns dock inte något enkelt svar på hur mycket av 
undervisningens utformning som styrs av klassens sammansättning och vad som påverkas av andra 
faktorer. Eftersom organisationsformen passar olika individer olika bra så blir det svårt att ge ett 
entydigt svar på om åldersblandade eller åldershomogena klasser är det bästa. 
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1 INLEDNING 
 
I mitt inledande kapitel ger jag en förklaring till varför jag valt mitt område och vilket syfte 
jag har med mitt arbete. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Jag började min lärarutbildning, med inriktning mot Ma/No år 1-7, hösten 1999. Uppsatsen 
är mitt examensarbete och ingår som en avslutande del i min utbildning. Inriktningen på 
arbetet har vi fått välja fritt inom ramen för pedagogiskt arbete. Det finns många intressanta 
och lärorika ämnesområden som jag skulle vilja veta mer om, valet stod mellan ”Mediernas 
skildring av skolan”, ”Från klasslärare till ämneslärare” eller ”Åldersblandad undervisning”. 
Att valet tillslut blev åldersblandad undervisning beror nog på att jag varit i kontakt med den 
organisationsformen och att jag förmodligen kommer att ha stor nytta av de kunskaper jag får 
i min fortsatta utveckling som lärare. 
 
Min första kontakt med åldersblandade klasser fick jag 1995, då jag gjorde min 
gymnasiepraktik i en åldersblandad klass. Därefter har jag under min verksamhetsförlagda 
del i lärarutbildningen varit i olika åldersblandade klasser, både på ”låg –och mellanstadiet”.  
 
Mina egna funderingar har gjort att jag diskuterat åldersblandning med andra lärarstudenter 
och lärare. Meningen om åldersblandade klasser är delad, vilket jag ser som en intressant 
utgångspunkt. Ämnet har även debatterats i medier där åldersblandning, åldersintegrering 
ofta framställs som negativt. Dagens Nyheter hade den 5 juni 2002 en artikel med titeln 
”Åldersblandade klasser döms ut”. I artikeln medverkar bl.a. Knut Sundell, docent i 
psykologi, som gjort en undersökning i åldersblandade och åldershomogena klasser i årskurs 
2 och 5. Han menar att det idag inte finns en enda jämförande studie som visar att 
åldersblandade klasser skulle vara bättre för eleverna. I artikeln medverkar även 
specialpedagogen Suzanne Bellenger som har lång erfarenhet av att arbeta åldersblandat. 
Hennes erfarenheter är positiva och hon menar att det blir ett mer tillåtande klimat i klassen, 
eleverna kan själva välja svårighetsgrad på arbetet vilket gör att de stimuleras hela tiden.   
 
Hur kommer det sig då att det blivit så vanligt med åldersblandade klasser? Vilka är det som 
drivit frågan, som vill ha det? Är det enbart en modegrej i skolan som kommer att gå över? 
Hur har lärarens arbete förändrats? Vilka positiva respektive negativa erfarenheter har lärare 
som arbetat i de olika organisationsformerna, åldershomogent och åldersblandat? Dessa var 
några av de frågor jag ställde mig i början av arbetet.  
 
Jag har vissa synpunkter och erfarenheter när jag går in i mitt arbete men detta tror jag inte 
speglar mitt arbete eftersom jag både är positiv och negativ till det, det finns både för- och 
nackdelar anser jag.  
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1.2 Avgränsning av arbetet 
 
Mitt övergripande mål är att studera organisationsformen åldersblandad undervisning, 
därefter valde jag att begränsa mitt arbete genom att utgå från lärarens perspektiv. Jag anser 
att det även finns andra intressanta fokuseringar inom mitt ämnesområde som man kan 
undersöka närmare. Som exempel kan jag nämna elevers och föräldrars uppfattning och 
erfarenheter, finns det någon kunskapsmässig skillnad mellan elever som gått i de olika 
klassformerna, åldersblandat och åldershomogent. Anledningen till att jag utgår från ett 
lärarperspektiv är att jag vill få mer kunskap om hur lärarna arbetar, vilket jag ser som en klar 
fördel när jag sedan ska söka en lärartjänst.    
 
 
1.3 Syfte 
 
Eftersom det i slutet av 1980-talet började bli ganska vanligt med åldersblandade klasser i 
grundskolans tidiga år, lågstadiet, så vill jag studera denna organisationsform närmare. Det 
jag vill undersöka är hur lärarna organiserar undervisningen i den åldersblandade klassen och 
hur de upplever skillnaden från den åldershomogena klassen. Arbetet fokuserar på lärarens 
situation, hur den förändrats och utvecklats i och med omorganisationen.  
 
De områden som jag koncentrerat arbetet på, med utgångspunkt från ett lärarperspektiv är: 
 

• Lärarens roll, planering och undervisning 
• Organisationsformens för- och nackdelar 

 
 
  
1.4 Problemformulering 
 
Ø På vilket sätt anser lärarna att deras roll och arbetssätt har förändrats genom 

omorganisationen från åldershomogena till åldersblandade klasser? 
 
Ø Hur organiseras undervisning i de åldersblandade klasserna med  

tanke på den åldersskillnad som finns i klassen? 
 
Ø Vilka fördelar respektive nackdelar anser lärare med erfarenhet från  

de båda klassammansättningarna att det finns med de olika  
organisationsformerna, åldersblandat och åldershomogent? 

 
Ø Om lärarna fick starta en helt ny skola, hur skulle de sätta ihop grupperna och varför? 
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2 METOD  
 
I följande kapitel beskriver jag hur jag lagt upp arbetet och vilka metoder jag använt mig av.  
 
 
2.1 Litteratur 
 
Litteraturgenomgången ska ses som en bakgrund till min frågeformulering. Samtidigt 
kommer jag att relatera till litteraturen i min diskussion där jag behandlar det resultat jag fick 
fram.  
Innan jag bestämde mig för min inriktning inom ämnesområdet sökte jag litteratur i 
biblioteket och jag sökte även artiklar på internet. Detta för att få en bild av vad som skrivits 
tidigare inom området men även för att få exempel och idéer om vilken inriktning mitt arbete 
skulle få. Därefter sökte jag på nytt i bibliotekets katalog, där jag använde mig av olika 
sökord, jag tog även hjälp av referenslistor från några böcker. Den referenslista jag främst 
använde mig av var Vintereks avhandling från 2002. Vinterek har undersökt åldersblandning 
i skolan utifrån elevers erfarenhet vilket även var en av de anledningar till att jag valde ett 
lärarperspektiv.  
 
 
2.2 Val av undersökningsmetod  
 
Vilken metod som bör användas beror på vilka forskningsfrågor som ställs. En vanlig 
indelning är kvantitativa eller kvalitativa metoder, undersökningar. Dessa metoder behöver 
inte ses som två skilda förslag utan en undersökning kan innefatta båda metodformerna.  
Med en kvantitativ metod menas att man använder sig av en omfattande undersökning, där 
antalet är av stor betydelse. Ett vanligt exempel på en kvantitativ metod är att använda sig av 
enkäter, detta för att få ett så stort underlag som möjligt. Fördelen med en kvantitativ 
undersökning är att resultatet grundar sig på ett stort antal personer. Det är även ett relativt 
lätt system för att kunna mäta och redovisa statistiskt material. Nackdelen är dock att 
eftersom undersökningen blir alltför stor, så kan man inte gå in djupare på de svar man får, 
det är svårt att ställa följdfrågor.  
Eftersom jag vill veta vilka personliga erfarenheter och uppfattningar lärare har av 
åldersblandad och åldershomogen undervisning har jag istället valt att använda mig av en 
kvalitativ undersökning. En sådan undersökning bygger på att man går mer på djupet hos 
några personer, här är inte mängden personer det viktigaste utan istället att få så uttömmande 
svar som möjligt. (Bell 1999, Kvale 1997) 
   

Den kvalitativa intervjun är en unikt känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter  
och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de förmedla 
 sin situation till andra ur ett eget perspektiv och med egna ord. (Kvale, 1997 s. 70)  

 
 
2.3 Intervju  
 
Syftet med intervjuerna är att få information från de olika lärarna men även att kunna jämföra 
de olika intervjusvaren med varandra och med den litteratur jag tagit upp. Jag har valt ut fyra 
intervjupersoner, lärare, som jag intervjuat enskilt fast med samma frågor. Anledningen till 
att jag inte intervjuade personerna tillsammans var att de då kan påverka varandra och att 
detta skulle kunna gjort att man fått majoritetssynpunkter. (Trost, 1993) 
Eftersom jag inte är någon van intervjuare valde jag att göra en intervjuguide med frågor 
nedtecknade, detta för att få en ordning, en struktur på intervjun. Samtidigt så styrdes 
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ordningen på frågorna till viss del av intervjupersonernas svar. Detta gjorde att de inte alltid 
kom enligt min lista, men att alla frågorna behandlades någonstans under intervjun. (Kvale 
1997, Bell 1999) De frågor jag använt mig av finns som bilaga. Jag har utgått från mina fyra 
huvudområden och utifrån dessa skrivit ned ett antal frågor. De lärare som jag intervjuade 
fick inte frågorna i förväg utan de visste endast att intervjun skulle behandla deras 
erfarenheter från åldershomogen och åldersblandad undervisning.   
För att vara mer uppmärksam under själva intervjun och lättare kunna ställa följdfrågor valde 
jag med intervjupersonernas tillåtelse att spela in intervjuerna på band istället för att 
anteckna. Intervjuerna genomfördes i november och december 2002 i lärarnas respektive 
klassrum efter det att eleverna slutat för dagen. Intervjupersonerna fick själv bestämma 
tidpunkt för intervjun och även platsen för den. Mitt önskemål var dock att de lärare som 
undervisade på samma skola skulle försöka att komma överens om en gemensam dag. 
Intervjuernas längd varierade från 30 minuter upp till ungefär 50 minuter.  
 
2.3.1 Urval 
 
Trost (1993) skriver att man i en kvalitativ studie ska begränsa sig till ett fåtal intervjuer för 
att kunna få en överblick av materialet. Det finns olika sätt att genomföra ett urval på, 
beroende på vad man vill undersöka. Ska det bestå av ett representativt urval för gruppen 
man ämnar undersöka, vill man få fram de vanligaste åsikterna i gruppen eller vill man få en 
så stor variation som möjligt.  
Jag bestämde mig för att intervjua fyra till sex personer beroende på hur intervjuerna gick. 
Trost påpekar att man alltid kan komplettera med ytterligare intervjuer om det skulle 
behövas. Han menar också att det i en kvalitativ studie där urvalet inte är representativt i 
statistisk mening inte är motiverat att ange variationer och mönster i antal eller procent. Det 
är istället intressant att mönstret eller variationen finns.  
De krav jag hade på intervjupersonerna förutom att de skulle vara utbildade lärare var att det 
skulle vara två lärare från två olika skolor. De lärare som var på samma skola skulle arbeta i 
olika åldersgrupper, alltså en som arbetade med de yngre barnen, ”lågstadiet” och en som var 
på ”mellanstadiet”. Orsaken till att jag valde att intervjua lärare som undervisade på samma 
skola fast i olika årskurser var att jag ville se om de undervisade på liknande sätt oavsett 
ålder. En förutsättning för min undersökning är även att lärarna har erfarenheter från både 
åldershomogen och åldersblandad undervisning.  
 
 
2.4 Analysmetod 
 
Det finns ingen direkt mall för hur man ska gå till väga när man behandlar kvalitativa 
intervjuer men utifrån hur man vill redovisa sitt resultat så kan man gå tillväga på lite olika 
sätt. (Kvale, 1997)  
Holm och Solvang (1991) menar att analysen av den information man får är en av de 
tydligaste skillnaderna mellan en kvantitativ och en kvalitativ undersökning. I t.ex. en enkät 
är ofta informationen organiserad och strukturerad i vissa kategorier i förväg. I kvalitativa 
intervjuer måste strukturering och organisering av information ske när alla intervjuer är 
färdiga. I kvantitativa undersökningar finns även regler och mallar för hur resultatet kan 
presenteras vilket inte är fallet med kvalitativa undersökningar. 
Min första bearbetning av intervjuerna var att jag skrev ned vad som sagts i intervjuerna 
utifrån de inspelningar jag gjort. Nedskrivningarna gjordes ordagrant av vad som sades på 
banden. Dessa gjorde jag samma dag upp till två dagar efter det att jag gjort intervjuerna, för 
att lättare komma ihåg intervjusituationerna.  
Med analysera menas att skilja något i delar eller element. Utifrån de frågor och svar jag har 
nedskrivit försöker jag sedan hitta huvudrubriker med utgångspunkt från undersökningens 

2 METOD 



syfte. Det är viktigt att komma ihåg att den text som jag presenterar i resultatet utgår från en 
intervju, det är ett samspel mellan mig, med mina frågor och intervjupersonen med sina svar. 
(Kvale, 1997) 
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3 LITTERATURGENOMGÅNG 
 
I detta kapitel redogör jag för det som tidigare skrivits inom området och inledningsvis 
kommer jag även in på de många begrepp, benämningar som man kan stöta på.  
 
3.1 Definition av begrepp 
 
Åldersintegrerat och åldersblandat används ofta parallellt. För lärare som är mycket 
engagerade i att verkligen få en åldersintegrerad undervisning räcker det inte med att barn 
med olika åldrar delar klassrum, utan de lägger stor vikt på att undervisningen verkligen ska 
integreras. (Sandqvist, 1994) 
De begrepp som vanligen används finns beskrivna i de flesta böcker på området så som 
Vinterek (2002), Sundell (1993), Sandqvist (1994), Nandrup & Renberg (1992). De 
benämningar man kan finna är: 
 
Bb-form 
Detta är en gammal benämning på när elever med olika åldrar satts i samma klass, på grund 
av bristen på jämnåriga barn. Undervisningen som bedrevs i en sådan klass kan ofta liknas 
vid den homogena klassens undervisningssätt. I klassrummet var de ofta uppdelade så att de 
satt i grupper där alla var lika gamla och där läraren undervisade en grupp i taget medan den 
andra gruppen arbetade självständigt. Bb-form är i första hand en fysisk integrering och inte 
en form av pedagogisk integrering.  
 
Åldersblandning 
Detta begrepp är det mest neutrala, det innebär att klassen eller undervisningen sker med 
barn i olika åldrar. Denna benämning tar inte upp hur klassen arbetar, hur undervisningen är 
organiserad, det behöver alltså inte betyda att man samarbetar över åldersgränserna. Orsaken 
till klassens sammansättning kan vara olika, dels kan det vara att det inte finns elevunderlag 
för att skapa en åldersindelad klass, eller så kan det vara så att man ser pedagogiska fördelar 
av att ha barnen åldersblandat. 
 
Åldershomogent 
Denna benämning beskriver att alla eleverna i klassen är lika gamla. Det kan dock vara så att 
det kan finnas någon elev som är äldre eller yngre beroende på att denne hoppat över eller 
gått om ett år. Andra namn på samma typ av indelning kan vara åldersindelat eller Aa-form. 
 
Åldersintegrering 
Förutom att begreppet innefattar att det är olika åldrar i samma klass så innefattar det här 
också att de samarbetar, att de är integrerade. Det sker ett samspel mellan barn i olika åldrar, 
där olikheterna blir en tillgång. Eleverna skapar en gemenskap där alla är delaktiga i arbetets 
form, innehåll, arbetssätt och mål. 
 
Årskurslös 
Elevernas ålder är inte avgörande för hur klasserna är indelade eller på vilket sätt 
undervisningen sker. Begreppet betyder i stort sett det samma som åldersblandning.  
 
Anledningen till att jag namngav min uppsats med åldersblandning istället för 
åldersintegrerad undervisning var att jag utgick ifrån åldersblandade klasser men att det inte 
nödvändigtvis behövde betyda att de arbetade åldersintegrerat.  
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3.2 Historisk tillbakablick 
 
Åldersblandade klasser är inte någon nyhet i den svenska skolan utan redan 1842, när 
folkskolan infördes i Sverige var det vanligt, faktiskt den vanligaste formen. Även de barn 
som undervisades i hemmen bestod ofta av barn i olika åldrar, då i form av syskon. 
(Sandqvist, 1994) Anledningen till att åldersblandade klasser uppstod var bristen på 
jämnåriga barn, vilket gjorde att det i första hand handlade om en fysisk integrering. Eleverna 
var uppdelade i åldersgrupper i klassrummet och läraren undervisade en åldersgrupp i taget, 
medan den andra gruppen arbetade självständigt. (Sundell 2002)  
 
På 1860-talet började man sedan att dela in klasserna efter ålder, detta blev ganska naturligt 
då man började skolan i ungefär samma ålder. Det kunde dock förekomma att det var olika 
åldrar på barnen beroende på att vissa barn kanske hoppat över en klass medan andra fick gå 
om ett år. Samtidigt förekom det fortfarande skolor med åldersblandade klasser där 
elevantalet var för få för att bilda en åldersindelad klass, s.k. Bb-form. (Sandqvist, 1994) 
Tanken med de åldersindelade klasserna (Aa-formen) var att kunskapen kunde förmedlas 
snabbare då klassen var mer homogen. Detta fungerade dock inte så bra som man önskat 
beroende på att alla elever inte följde den anpassade studiegången för ”medeleleven” som 
man konstruerat. För att försöka underlätta detta inrättades specialklasser, bl.a. hjälpklasser 
för de svagpresterade och parallella skolsystem, läroverk för de högpresterande. I och med 
denna uppdelning ökade klyftorna mellan olika samhällsklasser. (Skolöverstyrelsen 1985) 
Med 1962 års läroplan (Lgr 62) införs enhetsskolan, grundskolan där klassen skulle hållas 
samman till och med det åttonde skolåret. Det sista, nionde skolåret skulle eleverna kunna 
delas upp. Målet är nu inte att skapa en så homogen grupp som möjligt utan att istället berika 
varandra genom varandras olikheter. Från att läraren varit den som stått i centrum med en s.k. 
förmedlingspedagogik blev det i Lgr 62 en fokusering på eleven. Undervisningen skulle nu 
utgå från elevens behov. (Ibid.) 
 
Hur har det kommit sig att åldersblandade klasser blivit vanligare och vanligare under senare 
år? Varför har idén om åldersintegrerade klasser fått sådan stor genomslagskraft? Beror det 
på vem som drivit frågan, vems intresse som tas tillvara? Pedagogiska forskares erfarenhet 
brukar vara att skolsystemen i allmänhet är svåra att förändra, att det tar lång tid innan det 
sker en förändring, man håller gärna fast vid det gamla. (Sandqvist, 1994) 
 
Införandet av åldersintegrerade klasser i Sverige, den första i slutet av 1970-talet, där man 
inte var "tvungen" för att det var lågt barnantal, ansåg man skulle föra med sig pedagogiska 
fördelar. (Sundell 2002) Det var med Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) som man 
första gången förordade ett samarbete mellan elever i olika åldrar där anledningen inte var för 
att det var för litet elevunderlag. Skolans pedagogik skulle nu bygga på människans aktivitet 
och skapande, där olikheter ses som möjliga resurser istället för begränsningar för inlärning 
och utveckling. (Skolöverstyrelsen, 1985) 
 
Staten beslöt 1983 att inrätta ett speciellt bidrag till utvecklingsarbete inom lågstadiet, s.k. 
SÅL- medel (Särskilda Åtgärder på Lågstadiet). I den propositionen som lades fram fanns det 
exempel på sådan satsning som kunde ge ekonomiskt stöd där ett förslag var ”årskurslös 
undervisning”. 1986 flyttades fokuseringen över till mellanstadiet och fick då benämningen 
SÅM- medel (Särskilda Åtgärder på Mellanstadiet). (Malmros & Sahlin 1992) 
 
Tanken om åldersblandade klasser som pedagogiskt fördelaktiga kommer ursprungligen från 
USA, vilket nämns redan i en bok från 1959 av Goodlad och Anderson. Deras motiv var att  
genom denna sammansättning minska lärares och elevers åldersförväntningar på elevernas 
prestationer. (Sundell 2002)  
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3.2.1 Vad säger läroplanerna? 
 
Läroplanen för grundskolan 1969 
Lgr 69 har ett antal supplementmaterial där man bl.a. kan hitta rubrikerna Planering (Lgr 69 
II: Pl) och Undervisning i klasstyp b och B (Lgr 69 II: bB).  
I avdelning 1, Skolan som arbetsplats står det att skolan ska arbeta för att samverka och 
skapa en gemenskap även utanför den egna klassen. Detta kan ske genom samarbete och 
gemensamma aktiviteter. De påpekar även att det är särskilt viktigt att äldre och yngre elever 
i en skola får tillfälle att träffas och arbeta tillsammans, samt hjälpas åt så ofta detta är 
praktiskt och pedagogiskt möjligt. (Lgr 69 II: Pl)  
I det andra supplementmaterialet för undervisning i klasstyp b och B skriver man att 
spridningen i elevernas mognad sträcker sig över ett större spann eftersom två eller fler 
årskurser undervisas samtidigt. För att undervisningen ska fungera så krävs det en väl 
planerad individualisering. Vidare står att: Lärarnas främsta uppgift blir att organisera 
inlärningstillfällen och att fungera som handledare och arbetsledare. (Undervisning i 
klasstyp b och B, s 4) För att detta arbetssätt ska fungera krävs det även att eleverna tränas i 
att arbeta självständigt. Man påpekar även att lärarnas planering bör sträcka sig över två eller 
flera år, beroende på hur många årskurser man har i klassen. Det gör att ordningen på vad 
man läser varierar vartannat år. Man går även igenom i vilka ämnen och hur mycket man kan 
arbeta gemensamt och vad man bör individualisera. För att individualiseringen ska bli så 
effektiv som möjligt krävs det att man har tillgång till en stor mängd material.   
Sist i häftet finns det även med exempel på stud ieplan för 1-2, 3-4, 5-6 i olika ämnen. 
Planeringen är uppdelad i ena året, andra året och i vissa fall även båda åren.   
 
Läroplanen för grundskolan 1980 
Lgr 1980 har ett kommentarmaterial ”Åldersintegrerad undervisning på låg- och 
mellanstadiet” där man tar upp synen på den organisationsformen. Tanken är att man genom 
den skriften ska få en grundläggande kunskap om vilka tankar och idéer som kan ligga 
bakom en omorganisation. Materialet kan fungera som en grund för diskussioner om hur man 
på den enskilda skolan vill organisera verksamheten. Ett exempel på det som står är de två 
övergripande syftena med åldersintegrering, enligt Lgr-80: 
 

- Åldersintegrering ska ge effekter och skapa möjligheter i undervisningen. 
Elevernas positioner i klassen förändras på ett naturligt sätt i den åldersintegrerade 
klassen. Eleverna blir medvetna om sin personlighetsutveckling, de går från nybörjare 
till mer kunniga. Det är även bra att ta tillvara elevernas likheter, genom att eleverna 
tillsammans oberoende av ålder kan få undervisning på sin nivå och även olikheter, att 
eleverna kan ta hjälp av varandra, de mer kunniga hjälper de yngre. 

- Åldersintegrering ska minska klyftorna mellan olika verksamheter, dvs. bidra till att 
samordningen mellan dem förbättras.  

Det blir ett ökat samarbete mellan förskole- och lågstadiebarn. Förskolebarnen slussas 
successivt in i skolan. De lär känna de andra eleverna genom gemensamma aktiviteter.  

 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994  
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo) 1994 har man inget specifikt avsnitt 
där man behandlar åldersblandning eller åldersintegrering. Däremot behandlar man vikten av 
ett individualiserat arbetssätt där man ska utgå från varje enskild elev. 
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3.3 Argument för åldersblandad undervisning 
 
Nandrup & Renberg (1992) nämner tre övergripande motiv för införandet av åldersblandade 
klasser. Dessa är ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska.  
 
3.3.1 Ekonomiska 
 
Genom att införa åldersblandade klasser har man kunnat lösa problemet de år elevunderlaget 
varit för litet för att göra en indelad klass, då resurserna till skolan varit mindre. Initiativet till 
omorganisationen med det ekonomiska som motiv har främst kommit från länsskolnämnd 
och skolledning. (Ibid)  
Sundell (1993) menar också att man kunde sätta samman större klasser än tidigare vilket gör 
att kommunens ekonomi gynnas.  
 
3.3.2 Organisatoriska 
 
Det organisatoriska motivet var att man på 1970-talet ville skapa ett samarbete mellan skolan 
och förskolan vilket gjorde att försök med totalintegrerad förskola och skola startade på 
några håll i landet. Under 80-talet minskade intresset för denna form av integrering men 
beslutet om att fritidsverksamheten skulle in i skolan bidrog till att intresset för det ökade 
igen. (Nandrup & Renberg, 1992) 
 
3.3.3 Pedagogiska 
 
Initiativet till en omorganisation med pedagogiska motiv kom i första hand från lärarna i 
arbetslaget. Olikheterna i klassen ses här som en möjlighet och inte som ett hinder. Lärarna 
ansåg att de genom åldersintegrerad undervisning bättre kunde skapa en skola för alla.  
Inom den pedagogiska ramen kan man sedan urskilja fyra förväntade fördelar vilka flera 
forskare inom området tar upp. Sundell (1993), Edlund & Sundell (1999), Vinterek (2001) 
och Sandqvist (1994) är några av dessa vilka jag kommer att gå in närmare på här nedan.  
 
§ Stimulera elevernas sociala och emotionella utveckling 

Barnen faller inte in i en roll, som det lätt blir i en åldershomogen klass där klassen följs åt. I 
åldershomogena grupper brukar det vara så att de som haft det svårt i de tidiga åldrarna även 
har det resten av sin skoltid. Genom att elevgruppen förändras behöver inte rollerna vara 
beständiga på samma sätt. I och med att elevernas position i klassen förändras, så får de både 
uppleva att andra klasskamrater hjälper dem och att de utvecklas och i sin tur kan hjälpa 
andra. Detta bidrar till en tydlig personlighetsutveckling. Eftersom gruppen förändras bidrar 
det till att skapa en större tolerans. Det ses också som positivt att det är en mindre grupp 
nybörjare som tas emot åt gången. Detta tror man gör att de lättare kommer in i normer och 
regler och att de lättare känner en trygghet i gruppen.  
Eftersom det till viss del ändras om i gruppen varje år och rollerna förändras så motverkar det 
konkurrens och mobbing. Vissa menar att barnen även utvecklar mer kontakt med elever 
utanför den egna klassen. (Sundell 1993, Edlund & Sundell, 1999) 
 
§ Den kunskapsmässiga inlärningen gynnas 

Undervisningen sker mer individuellt, eleverna delas inte in efter ålder utan det är lättare att 
utgå från individen. Eftersom barn är olika, så lär de sig saker olika fort men de ska ändå ses 
som jämlika. I en åldersblandad klass blir det mindre tydligt vilka som "ligger långt bak". 
Det upplevs som naturligt med olikheter eftersom det är tillåtet att ha en spridning i  
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kunskapsfältet. Barnen utvecklas i sin egen takt. För att den individuella undervisningen ska 
lyckas krävs det regelbunden planering, dels från lärarens håll men även från eleven.  
(Edlund & Sundell, 1999, Sandqvist, 1994) 
 
De största fördelarna med åldersblandning när det gäller inlärningssyftet tros vara den större 
graden av individualisering och att de yngre barnen även ser och lär från de äldre eleverna. 
Samtidigt gynnas även de äldre eftersom om de förklarar något för en yngre kompis 
fördjupar sin egen kunskap, förståelse. Eleverna grupperas efter mognad och inte efter ålder.  
(Sundell, 1993) 
 
§ Gynna elever med inlärningssvårigheter 

Ett mer individuellt arbete ger läraren mer tid för de elever som behöver det. Läraren tros 
även skapa ett närmare samarbete med specialläraren.  
Momenten i ett ämne återkommer flera gånger eftersom så många elever är på olika nivåer, 
det kommer varje år nya elever. De elever som har inlärningssvårigheter får även bättre  
självförtroende genom att de inte alltid är sämst i klassen. De stärks när de kan hjälpa någon, 
även om de är yngre så går de i samma klass.  (Edlund & Sundell, 1999) 
 
§ Lärarens roll förändras, arbetsmiljön blir bättre  

Läraren blir mer av en handledare för eleverna. De får mer tid till de svaga eleverna och de 
talar mindre inför hela klassen. Eftersom det endast är en mindre grupp av nybörjare varje år 
underlättas inskolningen, de äldre eleverna fungerar även som förebilder och de hjälper till 
där det behövs. Det förväntas också att den här arbetsformen bidrar till att samarbetet lärare 
emellan ökar och att detta även gynnar pedagogiska diskussioner.  
(Edlund & Sundell, 1999, Vinterek, 2001) 
 
 
3.4 Argument emot åldersblandad undervisning 
 
Motiven för åldersblandade klasser var naturligtvis positiva, men det är många författare som 
tagit upp negativa aspekter av åldersblandad undervisning. Nandrup & Renberg (1992) 
menar att de pedagogiska vinsterna i en åldersblandad klass överväger både för elever och för 
lärare men de tar ändå upp några svårigheter som kan förekomma. Även Vinterek (2001) har 
gjort en sammanställning av argument för och emot åldersblandade klasser. Argumenten för 
finns med i föregående avsnitt. Samtliga argument som Vinterek tar upp har ett pedagogiskt 
motiv som utgångspunkt. Sundell (2002) har funnit i sin undersökning att de motiv som man 
hade med åldersblandad undervisning inte har kunnat bevisas i praktiken. Det han funnit är 
istället att det i vissa fall finns skillnader till åldersblandade klassers nackdel.  
 
3.4.1 Ekonomiska 
 
För att undervisningen ska ske på ett bra sätt, då eleverna arbetar med olika saker krävs det 
att det finns bra lokaler där eleverna har möjlighet att arbeta i lugn och ro, vilket inte finns på 
alla skolor. (Nandrup & Renberg, 1992) 
 
3.4.2 Organisatoriska 
 
Organisationen kräver att lärarna har samma pedagogiska grundsyn eftersom lärarna arbetar i 
större grad tillsammans. Arbetslaget måste samarbeta mot ett gemensamt mål. 
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Det kan även vara svårt att bli av med en negativ vana i klassen eftersom endast delar av den 
byts ut varje år. (Nandrup & Renberg, 1992) 
 
3.4.3 Pedagogiska 
 
Läraren måste vara uppmärksam på elever som är mycket osjälvständiga och saknar en inre 
drivkraft. Det kan annars finnas en risk att dessa elever presterar under sin förmåga. (Ibid) 
 
Arbetet i skolan bygger till stor del på att få gruppen att fungera tillsammans. Detta försvåras 
i en åldersblandad klass då eleverna befinner sig på en så stor spridning av mognadsnivå och 
genom att klassen skiftar konstellation varje år. Det skapar även en otrygghet när eleverna 
varje år måste hitta sin roll i klassen. De nya eleverna i klassen får ofta anpassa sig till de 
äldsta elevernas normer och erfarenheter vilket kan ses som negativt. (Vinterek, 2001) 
 
Det individualiserade arbetssättet innebär ofta mer eget arbete för eleverna vilket hämmar 
samarbetet och diskussionen med andra elever. För att eleverna ska kunna arbeta 
självständigt finns det en risk att de får för lätta uppgifter. De elever som har 
inlärningssvårigheter klarar sig sämre eftersom de får mindre hjälp att strukturera sina 
kunskaper då det är mer av eget arbete. Eftersom eleverna är väl medvetna om vilka elever 
som är jämnåriga kan det var extra jobbigt för självkänslan om en yngre elev ”går om” 
kunskapsmässigt.  (Ibid) 
 
Sundell (2002) fann i sin jämförande studie av 752 elever i årskurs 2 och 5 att åldersblandade 
klasser utgör en negativ påverkan av eleverna men att ålderssammansättningens betydelse är 
väldigt begränsad. I hans undersökning ingick 672 barn som gått i åldersindelade klasser 
både i år 2 och 5, 31 elever som gått åldersblandat i år 2 och åldersindelat i år 5, samt 49 
elever som gått i åldersblandade klasser både i år 2 och år 5.  
En analys av förändringen från år 2 till år 5 visade att de elever som gick i åldersblandade 
klasser både i år 2 och år 5 hade sämre räkneförmåga, var mer blyga, avbröt mer och hade 
sämre ledaregenskaper än elever som hela tiden gick åldersindelat. Han fann även att elever i 
åldersblandade klasser ändå föredrog att leka med jämngamla klasskompisar.  
Sundell presenterar även en enkätundersökning som gjorts med 70 lärare i år 5, utav dessa 
undervisade 60 lärare i en åldersindelad klass. Utifrån lärarnas enkätsvar framgick det att den 
enda skillnaden man kunde fastställa var att lärarna i de åldersblandade klasserna upplevde 
ett större ansvar för elevernas inlärning än de som arbetade åldersblandat.  
 
 
3.5 Förekomsten av åldersblandade klasser 
 
Läsåret 1982/83 gjorde skolöverstyrelsen i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm en 
undersökning om förekomsten av åldersblandade klasser där motivet varit av pedagogisk 
karaktär. Det visade sig att åldersblandade klasser var vanligast på lågstadiet, vilket innebar 
att en klass omfattade elever från årskurs 1 till årskurs 3. Undersökningen visar att det 
1982/83 fanns åldersblandade klasser i 70 kommuner, i ca 25 procent av landets kommuner. 
(Vinterek 2001) 
Fem år senare 1987/88 gjorde Lärarhögskolan i Stockholm tillsammans med Skolverket en 
ny undersökning, denna gång tittade man inte enbart på dem med pedagogiska motiv utan 
undersökningen innefattade alla klasser som var åldersblandade. Siffran hade nu stigit till att 
innefatta 206 kommuner, ca 75 procent av landets kommuner. (Ibid) Undersökningen visade 
också att ungefär 9 procent av landets lågstadieklasser var åldersblandade medan siffran för 
åldersblandade klasser på mellanstadiet var 7 procent. (Malmros & Sahlin 1992)  
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Vinterek (2001) har gjort en sammanställning av åldersblandade klasser mellan åren 1992 till 
2000 utifrån material från Statistiska centralbyrån (SCB). Sedan 1960-talet har SCB samlat 
in uppgifter om elevers väg genom skolväsendet. Undersökningen består av fem grupper med 
5000- 10 000 individer i varje grupp. Varje år samlar de in uppgifter om de elever som ingår 
i panelerna, vilka utses i femårs intervaller. De uppgifter som Vinterek tagit fram är svaret på 
frågan om eleven tillhör en åldersblandad grupp. Resultatet kan presenteras med hjälp av 
tabellen nedan, en liknande finns i Vinterek (2001, s. 35). 
 
Antalet elever i procent som går i en åldersblandad grupp under åren 1992-2000 
Skolår 3 Skolår 4 Skolår 5 Skolår 6 Skolår 7 Skolår 8 Skolår 9 
1992: 15% 1993: 12% 1994:14% 1995: 14% 1996: 2% 1997: 2% 1998: 1% 
1997: 36% 1998: 24% 1999:23,5% 2000:16,5% 
 
I tabellen ovan kan vi se att under fem år så har det skett en kraftig ökning av elever i 
åldersblandade grupper i skolår 3 och år 4. Även i år 5 kan man se en klar ökning. Vinterek 
(2001) tror att anledningen till en endast liten ökning i år 6 beror på att den knutits närmare 
till de senare skolåren, där åldersblandade klasser är förhållandevis få. En orsak till att detta 
skett kan vara läroplanens (1994) mål att uppnå som tydliggjorts för skolår 5 och skolår 9.   
Med hjälp av SCB:s studie på ca 20 000 elever uppskattar Vinterek (2001) att det år 2001 går 
drygt en av tre elever i åldersblandade klasser de första skolåren. I år 4 och 5 är andelen en av 
fyra och i skolår 6 beräknas det vara en av sex elever. Under de tre sista skolåren är det 
förmodligen inte fler än en eller två av hundra som går i åldersblandade klasser.  
 
 
3.6 Undervisningens utformning 
 
Gemensamt för all undervisning, oberoende utformning, är en kommunikation som har ett 
syfte eller mål. Lärarna vill förmedla något, det finns ett mål med elevernas aktivitet. (Imsen, 
1999) 
 
Jag ska nu ta upp två perspektiv på undervisning som Imsen använder sig av. Det första är ett 
normativt perspektiv, dvs. hur undervisningen bör vara och det andra är ett analytiskt 
perspektiv där man ställer sig frågan varför undervisningen blir som den blir och vilka 
faktorer som är avgörande.  
 
Den pedagogiska idéhistorien kan utifrån ett normativt perspektiv delas in i fyra 
huvudgrupper. 

Kunskapen är i fokus. Eleven ska inhämta så mycket ämneskunskap som möjligt.  
Här är det läraren som förmedlar och bestämmer kunskapen och eleven är mottagaren. 
Skolans viktigaste uppgift är att eleverna utvecklar sin intellektuella kunskap. 
     Eleven, barnet är i fokus. Man utgår från elevens utveckling för att på så sätt lägga upp 
skolans undervisning på bästa sätt.   
     Eleven, barnet utvecklades i samspel med sin omgivning, genom erfarenheter som leder 
till framsteg. John Dewey pedagogik ”learning by doing” hör exempelvis till denna grupp. 
     Undervisningspedagogik för de fattiga och de förtryckta. Undervisningen skulle beröra 
eleverna, den skulle utgå från elevernas vardag och vara probleminriktade. Dialogen var 
viktig. Paulo Freire är exempel på en pedagog som arbetat för den här gruppen. 
Ett analytiskt perspektiv kan förklaras med hjälp av den modell som ni ser här nedan. För att 
förstå varför verksamheten i klassrummet blir som det blir behövs en kunskap om vilka 
faktorer som är inblandade. Dessa fyra nivåer påverkas av varandra direkt eller indirekt.  
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Genom figuren nedan och den förklaring som finns till kan man få en inblick i detta. En 
liknande modell finns i Imsens ”Lärarens värld” (1999, sidan 100). 
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                                                           Lokalsamhället 
 
                                                              Skolans organisation 
 
                                                 1                                         2 
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Figur 3.1 En modell för vad som styr verksamheten i klassrummet. 

 
 

Utgångspunkten, det centrala i figuren är verksamheten i klassrummet. Med detta menas allt 
det arbete som lärarna och eleverna gör. Lärarens förberedelser och undervisning, elevernas 
verksamhet och samspelet mellan lärare och elev ingår alltså i denna nivå.  
Vad är det då som påverkar verksamheten?  
Med skolans organisation menas all den verksamhet som sker i skolan, det innefattar all 
personal och alla elever. Exempel på organisationen är de klasser som eleverna delas in i, 
lärarnas arbetslag, rektor och ämnesansvariga lärare. Skolans organisation påverkas i sin tur 
av samhället runt omkring. Det kan vara föräldrars förväntningar och attityder, den lokala 
kulturen och närmiljön. Skolan styrs även av kommunens förutsättningar så som ekonomi 
och politiska prioriteringar.   
Nästa nivå staten, storsamhället är där de grundläggande villkoren för skolan läggs. I denna 
grupp ingår riksdag och regering, samhällsinstitutioner så som rättsväsen, hälsovård och 
socialtjänst. Riksdag och regering beslutar om läroplanen för alla skolar och de ekonomiska 
ramar som sedan styr kommunens ekonomi.  
Imsen tar vidare upp fyra specifika faktorer som styr verksamheten i klassrummet. Påverkan 
sker genom ett samspel mellan dessa faktorer.  
Läroplanen (1), de riktlinjer som staten gör upp för skolans ämnen och hur skolan bör vara. 
Detta fungerar som en hjälp till läraren, en vägledning och ett mål för arbetet.   
Men hur läroplanen används och tolkas beror på den enskilde läraren, dennes personlighet, 
attityder och ”praktiska yrkesteori” (2). Detta utgör därför en viktig faktor för hur 
undervisningen blir. Tredje gruppen består av det sociala förhållandet i klassrummet, vilket 
förhållande som råder elever emellan men även mellan lärare och elever. Finns det ett öppet 
klimat, en gemenskap? Är eleverna intresserade av att lära sig? 
Den fjärde gruppen innefattar de materiella ramarna så som skolans lokalisering, lokaler, 
läroböcker och andra läromedel. (Imsen, 1999) 
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3.6 Lärarens arbetssätt och organisation av undervisningen 
 
3.6.1 Lärarroll 
 
Säljö (2000) menar att historiskt sett så har synen på lärandet i klassrummet bestått av att 
läraren förmedlar (lär ut) kunskaper till eleven som då mottar (lär in) den. Det var läraren 
som talade medan elevernas uppgift var att lyssna. Det ansågs också att kunskapen var en 
neutral bild av verkligheten, vilket gjorde att man inte tog någon hänsyn till vem som 
förmedlade kunskapen.  
Finns det då en uttalad roll som lärare i de åldersblandade klasserna måste utarbeta? I 
Skolöverstyrelsen (1985) skriver man att det självklart inte finns ett entydigt svar på hur 
lärarrollen ska utformas. Det påpekas dock att lärarna som ska arbeta i en åldersblandad klass 
bör analysera sin roll och sitt arbetssätt för att möjligheterna med åldersblandad undervisning 
ska kunna tas tillvara. I detta arbete kan man ha betydelsefull hjälp av varandra i arbetslaget 
eller inom stadiet. En följd av den åldersblandade organisationsformen är att elevernas tid i 
klassrummet måste öka. Med detta menas att lärarens ”direkt” undervisande roll tonas ner 
och tiden för samverkan elever emellan samt lärare – elev ökar. Även Detta kan vara en 
svårighet för lärarna eftersom lärarrollen är så starkt förknippad med den bilden som Säljö 
(2000) beskriver ovan. Till en början kan det även vara ovant att som lärare använda 
elevernas kunskap och utveckling för att bedöma sin egen insats i klassen. (Skolöverstyrelsen 
1985)  
Enligt Säljö (2000) finns det många skäl till att lärarrollen förändrats. Den viktigaste orsaken 
han nämner är att skolans traditionella informationsfö rsprång har försvunnit. Lärarens roll 
har istället för att överföra information blivit att vägleda elever i informationsutbudet för att 
därigenom tillägna sig kunskap. För att göra eleverna medvetna om hur man utifrån den 
information som finns får kunskap bör man göra eleverna uppmärksamma på hur man väljer, 
värderar och organiserar information för att göra den relevant i olika samanhang. Lärarens 
roll blir att vägleda och vara ett stöd för elevernas lärandeprocess.  
 

Lärande handlar inte längre om att få del av information, utan om att kunna göra 
erfarenheter i miljöer där fysiska och intellektuella redskap görs tillgängliga på ett  
för individen rimligt sätt och där de används som en del i konkreta verksamheter.  

(Säljö, 2002, s. 240) 
 
3.6.2 Planeringsarbete 
 
Stensmo (1997) beskriver pedagogen David Smiths två faser i planeringsprocessen, upptäckt 
(discovery) och utformning (design). Upptäckt innebär att läraren funderar på vilka 
verksamheter som är möjliga i klassrummet dels utifrån skolans uppdrag och lärarens 
personliga uppfattning men också utifrån vilka resurser som finns tillgängliga. Med 
utformning menas att läraren sedan i detalj beslutar och utför planen. Men även om man gjort 
en noggrann planering måste man som lärare vara beredd på olika situationer i klassrummet 
som kan uppstå, vilket gör att man får frångå sin planering.  
 
Lärarnas planeringsarbete har på ett sätt förändrats eftersom samarbetet mellan lärare ökat 
beroende på mer ämnesövergripande arbete och större samarbete vilket medfört ett större 
stöd lärare emellan men även att tiden för planering har ökat. Lärarens isolering minskar, det 
blir naturligt att diskutera undervisningen på ett annat sätt än tidigare. (Sundell 1993, Imsen 
1999)  
Samtidigt som de planerar i arbetslaget så finns lärarens egen planering givetvis kvar 
eftersom det ändå är den enskilde läraren som genomför den största delen utav 
undervisningen. Eftersom lärarens tid är den samma som förut men planeringen tar mer tid 
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anser vissa att alltför mycket tid går åt till planering och även bedömning, i förhållande till 
den tid man undervisar. När man pratar om planeringsarbetet är det en förenkling att säga att 
planeringen bara bygger på frågorna vad?, hur? och varför? Läraren har förutom dessa frågor 
byggt upp en förståelse av hur det brukar fungera med de olika eleverna i klassrummet.  
(Imsen, 1999) 
 
3.6.3 Individualism eller kollektivism 
 
Är det individuell undervisning eller gruppövningar som bör prioriteras i skolan? Imsen 
(1999) skriver i sin bok att detta är en av de frågor som diskuteras. Hon tar upp ett dilemma 
som diskuteras i samband med åldersblandade klasser, nämligen om de duktiga eleverna ska 
hjälpa de svagare eller om de istället ska använda sin tid åt att själva bli så duktiga som 
möjligt. Om skolan har ett individualistiskt synsätt så sätts den enskilde individens behov 
före de gemensamma behoven. Däremot om skolan istället har ett kollektivt synsätt så 
prioriteras gemenskapens intresse. Klassen som grupp och gemenskapen i klassen har 
förändrats genom att det blivit vanligt med smågrupper och åldersintegrerade grupper. Hon 
tar även upp att det pedagogiska tänkandet under de senaste tio åren har gått mot en mer 
individualisering, att undervisningen är anpassad till den enskilde individen. (Ibid)   
Även Vinterek (2001) och Sandqvist (1994) menar att eget arbete, individualisering är den 
form som tillämpas mest i åldersblandade klasser idag. Men även tema och projektarbete är 
exempel på arbetssätt som används, här tränar sig eleverna på att själva söka kunskap och 
samarbeta med andra elever.   
 
Vad innebär det att undervisningen är individanpassad? För att lättare få en överblick vad 
som menas med individualisering kan man utgå från de indelningar Stensmo (1997) gör i sin 
bok. Han delar in individualiseringen i tre grupper:  

• Individuell tid, vilket innefattar hur lång tid en elev behöver arbeta och även när 
han/hon ska arbeta med uppgiften. 

• Individuellt innehåll, vad ska eleven arbeta med och på vilken nivå, vilka krav och 
förväntningar ska ställas.  

• Individuellt arbetssätt, hur kan eleven på bästa sätt tillägna sig ett stoff och vilket 
material bör eleven ha tillgång till för att detta ska ske med bästa tänkbara 
förutsättningar. 

För att individualiseringen ska fungera krävs det att eleverna utvecklar en form av 
självkontroll. Eleven bör successivt få större och större ansvar för läroprocessens tre faser, 
planering, genomförande och utvärdering. (Ibid)   
Även Nandrup och Renberg (1992) tar upp individuellt arbete och egen planering. De menar 
att syftet med att eleverna planerar och utvärderar är att de på detta sätt blir medvetna om sin 
egen inlärningsprocess. De reflekterar över vad de kan och inte kan, vad de vill och behöver 
lära sig. De anser att ett individualiserat arbetssätt gör att undervisningen sker efter elevernas 
mognadsnivå och inte efter ålder. 
 

3 LITTERATURGENOMGÅNG 



3.6.4 Grupperingar 
 
Stensmo (1997) behandlar olika typer av gruppindelningar, vilka jag tänker ge en 
beskrivning av nedan.  
Helklass 
Undervisningen sker med alla elever i klassen, vanligen 20 –30 elever. Denna form är den 
vanligaste grupperingen i grundskolan. I helklassundervisningen är läraren huvudaktören och 
använder den mesta av tiden till att berätta, demonstrera och ställa frågor.  
 
Nivågruppering 
Denna form av gruppering innebär att man försöker skapa en mer homogen grupp, där elever 
med likartade prestationer utgör en grupp. I Lgr 69 och Lgr 80 har men varit negativ till 
denna form av grupperingar. Motiveringen till detta är att om grupperna är heterogena så lär 
sig eleverna att respektera varandras olikheter. De menar också att de elever som hamnar i en 
lågpresterande grupp får lägre förväntningar på sig och även att de kan få en negativ 
självbild. Den senare läroplanen, Lpo 94 tar dock inte upp något specifikt angående 
nivågruppering.  
 
Grupparbete 
Grupparbete har dels en kognitiv och en social funktion. Det kognitiva målet kan vara 
förståelse, analys och värderingar vilka nås genom problemlösning och bearbetning av 
uppgifter där deltagarnas olika perspektiv diskuteras. Dess sociala funktion kan vara genom 
att man tränar samarbete, konflikthantering, förståelse och empati.  
På vilket sätt kan då gruppindelningen ske? Stensmo (1997) ger exempel på några olika sätt 
på hur man kan gå till väga då man delar in i grupper.  
- De elever som sitter nära varandra bildar en grupp. 
- Eleverna får själva välja vilka de vill arbeta med.  
- Slumpmässig indelning genom lottning. 
- Vid temaarbete kan grupperna sättas ihop utifrån elevernas intresse. 
- Läraren kan systematiskt sätta samman olika grupper utifrån olika kriterier 
 
Vilket undervisningssätt är då det bästa? Imsen (1999) menar att det inte finns någon lätt 
modell för att utvärdera undervisningens kvalité. Det kan bero på så många olika faktorer, det 
går tyvärr inte att se det som en orsak- verkan modell.  
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4 RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisar jag resultatet av min undersökning. Först gör jag en presentation av 
de två skolor där mina intervjupersoner arbetar och därefter presenterar jag de fyra lärarna. 
Anledningen till att jag inte skriver ihop mina intervjuer är att jag vill att läsaren lättare ska 
skapa sig en bild av lärarna. Avslutningsvis gör jag en redogörelse för de fördelar respektive 
nackdelar som framkommit under intervjuerna. Orsaken till att jag gjort en sammanställning 
är att det kom upp många liknande erfarenheter och tankar.  
 
 
4.1 Presentation av skolorna 
 
4.1.1 Regnbågsskolan 
 
Regnbågsskolan ligger i ett lugnt villaområde i en stad med ungefär 18 000 invånare i södra 
Sverige. Skolan har drygt 260 elever, från förskoleklass upp till år fem. Skolans verksamhet 
är indelad i två spår, varje spår består av tre parallella klasser, F-2:or och 3-5:or. Ett arbetslag 
består av personer från de tre parallella klasserna i ett spår, alltså de tre F-2:orna i ett spår 
bildar ett arbetslag. På Regnbågsskolan arbetar Lena i en F-2:a och Anna i en 3-5:a, de ingår 
i samma spår men i olika arbetslag. 
 
4.1.2 Ekens skola 
 
Ekens skola ligger i ett samhälle med 1700 personer, utanför en medelstor stad i mellersta 
Sverige. Det går ca 230 elever på skolan. Det finns två förskoleklasser, tre 1-2:or och tre 3-
4:or och två 5:or och en 6:a. Skolan började införa åldersblandade klasser höstterminen 1994, 
från början var det bara år 1-2 som var åldersblandat men något år senare hade man även 
gjort om 3-4:an. På Ekens skola arbetar Maria i en 1-2:a och Kerstin i en 3-4:a. 
 
 
4.2 Lärarporträtt 
 
4.2.1 Lena 
 
4.2.1.1.Bakgrund 
 
Lena avslutade sin lärarutbildning 1972 och hon har sedan dess arbetat som lärare.  
Hon började arbeta på Regnbågsskolan när den startade för 20 år sedan, vilket innebär att hon 
arbetat i åldersintegrerade klasser i drygt 15 år, ungefär hälften av sin yrkesverksamma tid.  
 
Tanken var att Regnbågsskolan skulle bedriva åldersblandad undervisning redan från starten 
men eftersom lärarna inte var mottagliga för det så blev det inte förrän efter några år. Lärarna 
fick dock redan från starten gå på kurser och göra studiebesök där de arbetade 
åldersintegrerat. En viktig faktor när lärarna bestämde att de skulle arbeta åldersblandat var 
att alla lärare på skolan var eniga om beslutet. Lena menar att detta är en förutsättning för att 
arbetet ska fungera. 
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De flesta av oss är kvar och jag tror att det beror på att det var vi själva som 
bestämde en gång att vi skulle börja med det, och inte som på andra skolor här, 
att de blir mer eller mindre påtvingade för politiker bestämt… då fungerar det inte.  

 
Lena påpekar även vikten av att informera föräldrar och elever då en omorganisation ska ske. 
Det är särskilt viktigt om en klass ska delas, vilket skedde i deras uppbyggnad av 
verksamheten. 
 
4.2.1.2 Lärarroll och arbetssätt 
 
Lena menar att lärarrollen utvecklats från att i den åldershomogena klassen i första hand varit 
en förmedlande roll, då man undervisade inför hela klassen till att ha blivit mer av en 
handledare för eleverna. Hon nämner dock att denna förändring troligtvis beror på att det 
nästan är 20 år sedan hon arbetade i den åldershomogena klassen och därför inte i första hand 
beror på organisationsformen. Undervisningen sker på ett mer individanpassat sätt eftersom 
eleverna naturligt befinner sig på olika kunskapsnivåer då det är en större åldersspridning i 
klassen.  
 
 Vi försöker göra på olika nivåer, kanske samma uppgift fast på olika sätt, olika 
  svårighetsgrader. Det kan man ju lika gärna göra åldershomogent men man 
  tvingas till det om man har åldersblandat. 
  
Som ett exempel på hur de arbetar beskriver hon en lektion under ett temaarbete med fåglar. 
De skulle då lära sig fågelns olika delar, vilket skedde genom samma uppgift fast med olika 
nivåer. Eleverna fick klippa ut orden i stora eller små bokstäver och klistra runt fågeln, nästa 
steg var att de skrev ordet direkt runt fågelbilden, med stora eller små bokstäver. Oberoende 
av ålder valde eleverna olika nivåer, utefter deras personliga utveckling. 
 
De första åren upplevdes som att det var mycket mer planeringstid eftersom ett område skulle 
anpassas till fler nivåer än tidigare. Hon berättar även att då hon arbetade i de 
åldershomogena klasserna så fanns det en form av arbetslag men att de har utvecklats. Det är 
ett större samarbete lärare och klasser emellan i den åldersblandade klassen.  
Eleverna har även en form av egen individuell planering. De får börja med det när de är 
mogna för det, några elever kan börja tidigt på vårterminen i ettan medan några kanske börjar 
under höstterminen i tvåan. 
 
4.2.1.3 Organisation 
 
När 6-åringarna startar på hösten börjar de i en förskoleklass där de går några månader. 
Inskolningen till år F-2 sker sedan successivt och efter en termin brukar förskolebarnen vara 
inne i klassen under hela dagen. Anledningen till att de i början går i en förskoleklass är att 
de lättare ska komma in i skolans rutiner. Tvåorna har även fått ett förskolebarn som de är 
personliga faddrar till, vilket innebär att de sitter bredvid varandra och att de kan stötta 
förskolebarnen i början. 
 
Tvåorna i sin tur går in i Annas 3-5:a under vissa lektioner, vid samlingar eller då de arbetar 
självständigt. Eleverna som de ska gå tillsammans med när de blir treor är de samma som de 
gick med när de var förskolebarn, vilket upplevs som positivt. Den enda som är helt ny för 
eleverna är läraren, Anna så de brukar göra så att hon vid några tillfällen är med i Lenas 
klass.  
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Under höstterminen är arbetslagets tre klasser indelade i två grupper, grön och gul.  
Anledningen till detta är att förskolebarnen inte kommit in i klasserna ännu vilket gjort att de 
är ganska små klasser. De flesta lektionerna är det helklass, första terminen i grön och gul 
grupp, men det förekommer även andra grupperingar. Under en svensk- och en matematik- 
lektion i veckan så är eleverna uppdelade efter åldrar. Vid dessa pass har de ofta 
genomgångar av nya områden. Tvåorna har även ett pass då ettorna har slutat för dagen 
eftersom de ska ha 50 minuter mer svenska i veckan. På dessa svensklektioner är eleverna 
nivågrupperade.  
När de ska arbeta i mindre grupper så går Lena tillväga på lite olika sätt. De kan få välja ett 
område som de är intresserade av t.ex. ett djur, de som väljer samma område bildar då en 
grupp. Valet av djur sker genom att de skriver ner det på ett papper så att de inte ser vad de 
andra väljer för något. Gruppindelningen kan också ske genom att Lena sätter ihop grupperna 
och att de sedan i gruppen får välja arbetsområde.  
 

Man försöker blanda dem i åldrar, i alla fall se till så att det är någon drivande 
(elev) i varje grupp. 

 
4.2.1.4 En ny skola 
 
Lena skulle välja att ha en sammansättning som den hon har nu. Hon diskuterade alternativet 
att endast ha två åldrar på eleverna eftersom det är en väldig stor spridning, från de 
duktigaste tvåorna till de svagaste förskolebarnen. Men orsaken till att hon ändå valde en 
treårsspridning var att hon tror att det skulle vara sämre om halva klassen byts ut varje år.  

 
Det känns naturligt att man är ihop (olika åldrar), på en arbetsplats har ju inte 
åldern någon betydelse när man jobbar ihop. Dagis har olika åldrar…på så sätt  
är det ju rätt naturligt. 

 
 
4.2.2 Anna 
 
4.2.2.1 Bakgrund 
 
Anna tog examen från lärarutbildningen 1976, och har sedan dess arbetat som lärare. Hon har 
arbetat på Regnbågsskolan sedan starten för 20 år sedan, vilket gör att hon har arbetet med 
åldersblandade klasser i nästan 20 år. Hon undervisar nu i en 3-5:a på skolan. 
Hon berättade liksom Lena att lärarna efter några år tillsammans bestämde att de skulle prova 
att arbeta åldersblandat. Anna tar även upp en annan anledning till att införandet av 
åldersblandade klasser blev verklighet. Hon nämner att det under några år var ont om 
tjänster, att de var för många lärare, vilket gjorde att de med införandet av åldersblandade 
klasser kunde behålla lärarna. Det första året var de fyra lärare på två ettor och året därpå 
delade de upp klasserna i fyra grupper, vilket innebar att de fick en klass var. Skolan sökte 
även extra resurser från de s.k. SÅL-pengarna, som man kunde söka under dessa år.   
 
4.2.2.2 Lärarroll och arbetssätt 
 
Hon menar att lärarrollen utvecklas hela tiden, men hon tror att den handledande rollen blivit 
en större del av lärarrollen nu än för några år sedan. Hon nämner även att hon i den 
åldershomogena klassen arbetade på ett liknande sätt, men att hon i större grad undervisade 
framför hela klassen. 
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Nu måste man jobba tillsammans, man måste individualisera men det kan man  
ju göra även i en åldershomogen klass men man är inte tvungen att göra det. 
 

Även de år som skolan hade åldershomogena klasser planerade lärarna arbetet tillsammans 
men samarbetet ökade när de införde åldersblandade klasser. Hon menar att som en följd av 
införandet av åldersblandade klasser så ökade samarbetet mellan klasserna och då även den 
gemensamma planeringen för lärarna. Detta upplevde hon dock inte som något konstigt 
eftersom de arbetat på liknande sätt tidigare. 
Eleverna har även en form av egen planering som bidragit till att de är mer medvetna om och 
att de tar ett större ansvar för sitt eget lärande. Anna påpekar dock att det är viktigt att det inte 
blir för mycket eget arbete, att eleverna behöver träna sig i att lyssna och berätta inför hela 
klassen.  
 
4.2.2.3 Organisation 
 
Tvåorna brukar vid några tillfällen under våren vara med Annas klass. De försöker att 
organisera det så att femmorna arbetar självständigt och att 2-3-4 gör något tillsammans 
eftersom det är de som kommer att gå ihop nästa år. Eftersom det är samma 
gruppkonstellation som för två år sedan så tycker hon att övergången sker natur ligt. 
De försöker även att ha någon friluftsdag tillsammans med Lenas klass, men hon skulle 
önska att de hade mer kontakt, t.ex. att de tittade på varandras redovisningar eller spelade upp 
någon teater.  
Femmorna som i sexan går vidare till Solskolan, blandas med de övriga tre skolorna som 
skickar sina femmor dit, sedan gör de helt nya klasser. När den nya klassen är klar så träffas 
de tillsammans med sin nya klassföreståndare en dag under våren.   
 
De sitter åldersblandat, fyra till sex personer vid varje bord i klassrummet.  Ofta så jobbar de 
bordsvis vid grupparbete eller om det är en gruppuppgift som ska lösas.  
I matematiken och svenskan delar de in klassen i grupper. De har i år gjort så att de tre 
klasserna i arbetslaget tillsammans har gjort tre nivågrupperingar. Eleverna fick själva välja 
vilken grupp de ville gå i, efter deras syn på vad de behövde lära sig. Det var blandade 
grupper på det sättet att det var från olika klasser och i olika åldrar i alla grupperna. 
De har åldersgruppering i engelska, vilket innebär att de då är alla treor, fyror och femmor i 
arbetslaget som bildar tre grupper.  
Hon ser det som en stor fördel att gymnastiken och slöjden är åldersblandat, vilket det inte 
var förra året.  

 
Det är besvärligt om det blir för splittrat schema för då blir det varken det ena eller 
det andra på något sätt, man kan inte riktigt dra nytta av fördelarna med 
åldersintegrerat i den utsträckning som man skulle vilja.  

 
4.2.2.4 En ny skola 
 
Anna skulle vilja ha en gruppkonstellation som hon har idag, med tre åldrar. Hon diskuterar 
även möjligheten att ha två åldrar men eftersom det medför att man skiftar halva klassen 
varje år så skulle det innebära tätare byte av personal och föräldragrupp, vilket hon ser som 
negativt. 
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4.2.3 Maria 
 
4.2.3.1 Bakgrund 
 
Maria avslutade sin lärarutbildning 1989 och därefter har hon arbetat i åldershomogena 
klasser i fem år och efter det i åldersblandade klasser, ca 6 år. Maria började på Ekens skola, 
i år 1-2, i höstas, så hon har arbetat där i snart en termin.  
Hon sökte sig själv till en skola med åldersblandade klasser. Anledningen menar hon var att 
klasserna var mindre och att det verkade roligare att arbeta med olika saker och material 
utifrån elevernas personliga mognad.  
 
 Det är roligare med åldersblandat, mer jobb men roligare. 
 
Hon har även läst 20 poäng Montessoripedagogik, vilket hon tycker att man lättare kan 
utveckla i en åldersblandad klass.   
Hon berättar även om en skola där hon arbetet tidigare där man gick tillbaka till 
åldershomogena klasser, efter att under några år provat åldersblandade klasser. Detta var den 
bästa lösningen för den skolan, eftersom åldershomogena klasser fungerade bättre där.  
Förutsättningen för att åldersblandad undervisning ska fungera menar hon är att läraren har 
en positiv inställning till det sättet att arbeta.  
 
 
4.2.3.2 Lärarroll och arbetssätt 
 
Hon anser att hennes lärarroll var mer traditionell de första åren då hon följde läroboken och 
eleverna arbetade med samma saker. Men redan då försökte hon få in mer individualisering i 
arbetet och använda sig av material som hon gjort själv. På hennes förra skola utvecklade hon 
tillsammans med en kollega material för att passa elevernas olika kunskapsnivåer. Det 
positiva som hon upplever med att inte använda sig av en lärobok är att man får bort 
tävlingsmomentet med antal sidor och att matte är mer än bara siffror i böcker exempelvis.  
En annan fördel med att undervisningen blivit mer behovsanpassad med mer eget arbete är 
att om hon ser att det är många som behöver hjälp med samma sak så kan hon ta en liten 
genomgång med dem i ett grupprum som finns i anslutning till klassrummet. De andra 
eleverna vet vad de ska göra och klarar av att arbeta självständigt.  
 
De har ett ökat samarbete mellan lärarna idag, men hon beskriver även att då hon 
undervisade i den åldershomogena klassen så arbetade hon med en lärare som hade en 
parallellklass. 
På hennes förra skola hade de lärarna som bildade ett arbetslag klassrummen bredvid 
varandra vilket gjorde det lättare att samarbeta. De planerade och arbetade även ihop under 
vissa temaarbeten. När hennes 1-2:a slutat för dagen kunde hon gå in till 3-4:an, till de 
barnen hon haft förut och hjälpa till där, vilket hon upplevde som positivt. 
Både ettorna och tvåorna har en form av egen planering. De flesta eleve r i tvåan klarar av att 
bestämma hur mycket de ska ta med i sin planering medan hon får hjälpa ettorna mer. 
Planeringen sker veckovis och de försöker sedan utvärdera arbetet på fredagen, vilket de inte 
alltid hinner med. Fördelen med detta arbetssätt tycker Maria är att det blir varierande 
uppgifter, vilket hon tror att eleverna uppskattar.  
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4.2.3.3 Organisation 
 
Eftersom eleverna som börjar i Marias klass redan gått ett år i förskoleklass så tycker hon 
inte att det blir en dramatisk övergång. De har dessutom klassrummen bredvid varandra 
vilket underlättar samarbetet dem emellan. De sjunger och läser sagor ihop flera dagar i 
veckan redan under höstterminen och under vårterminen ska förskolläraren och Maria även 
byta barn.   
Då tvåorna ska börja i 3-4:an tror hon att det kan vara ett större steg då de inte har 
klassrummen bredvid varandra och eftersom de inte samarbetar så mycket.   
 
 Vartannat år går de ju tillsammans igen, sedan träffar de varandra på  

raster… så det blir inte så konstigt.  
 
Skoldagen brukar ofta vara uppdelad så att de dagar de har eget arbete sker det under 
förmiddagen och sedan har de någon form av par- eller gruppaktivitet under eftermiddagen. 
När de ska arbeta i par ser hon det som positivt om de är på samma kunskapsnivå oberoende 
av ålder.  
På idrotten är eleverna uppdelade i åldersgrupper och vid de tillfällena brukar Maria ha 
svenska eller matematikgenomgångar med den andra halvan av klassen.  
 
Enligt timplanen, ska ettorna egentligen inte gå lika många timmar som tvåorna, men 
eftersom Ekens skola har s.k. samlad skoldag så börjar de och slutar samtidigt. Ettorna har 
även ett pass i veckan då de går in till fritidspedagogerna och gör något praktiskt, exempelvis 
bakar eller målar. Under det passet brukar Maria gå igenom språkregler med tvåorna.   
 
4.2.3.4 En ny skola 
 
Maria skulle välja att arbeta i en åldersblandad klass, ungefär som hon har det nu. Alternativt 
skulle hon vilja arbeta i en större klass där de är två lärare. Hon har arbetat i en 1-3:a på 35 
elever tillsammans med en kollega. Det tyckte hon fungerade väldigt bra, dels beroende på 
att man delade elevansvaret och dels för att hon och hennes kollega kompletterade varandra 
på ett bra sätt. Eftersom de var två lärare kunde de naturligt samla olika grupper om man 
behövde gå igenom något eftersom det alltid fanns en vuxen kvar som kunde se till de andra.  
 
 
4.2.4 Kerstin 
 
4.2.4.1 Bakgrund 
 
Kerstin har arbetat som lärare sedan 1972 då hon slutade sin lärarutbildning. Sedan 1994, då 
Ekens skola började med åldersblandade klasser har hon arbetat i den organisationsformen, 
det blir alltså hennes åttonde läsår. Hon arbetar nu i en år 3-4:a men har även arbetat fem år i 
1-2:an.  
Orsaken till att Ekens skola startade med åldersblandade klasser var att elevantalet ökade och 
att skolan byggdes om. I samband med det kom kommunens besparingsbeting vilket innebar 
att de skulle minska antalet lärartjänster. Om de skulle ha fortsatt med åldershomogena 
klasser hade det blivit några klasser som blivit väldigt stora. Beslutet om förändringen togs 
av barn- och utbildningsnämnden i kommunen. Lärarna på skolan var inte övertygade om att 
åldersblandade klasser var så bra men de försökte se det så positivt som möjligt för att få det 
att fungera på bästa sätt. 
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Även om vi var lite skeptiska, så sa vi att nu är det så här, nu ska vi göra det 
här, nu måste vi tro på det här, och vissa fördelar kunde vi väl, utan att ha 
prövat, se att det kanske ändå var.  

 
Från början var det endast 1:or och 2:or som var åldersblandade, men ett år senare blev även 
3:orna och 4:orna blandade. Tanken är att även 5:orna och 6:orna ska bli blandade inom 
något år. Kerstin tror att det kommer att göra att det blir lättare för eleverna att se vilken klass 
de kommer att gå i, det blir ett spårtänkande, från förskoleklass upp till 5-6:an.  
 
4.2.4.2 Lärarroll och arbetssätt 
 
I den åldershomogena klassen arbetade Kerstin mer regelstyrt, hon var mer auktoritär i sin 
lärarroll än hon är idag. De första åren utgick hon mycket från läroböckerna men efter några 
år försökte hon individualisera mer och mer. Arbetssättet som hon har idag bygger 
naturligtvis på hennes tidigare erfarenheter. En stor skillnad är att eftersom hon har två åldrar 
i samma klass så är det en större kunskapsspridning nu, vilket gör att det kräver en större 
grad av individualisering. Som exempel nämner hon läxorna som hon gör med olika nivåer. 
Dessa får eleverna utifrån hur långt de kommit, vilket innebär att en trea kanske får en 
svårare läxa än en fyra. Hon anser även att hon är mer lyhörd på elevernas önskemål, men 
om detta beror på att hon arbetar åldersblandat eller om det har att göra med hennes 
erfarenhet som lärare är svårt att avgöra. 
 
Kerstin upplevde planeringen i den åldershomogena klassen som enklare på så sätt att det 
inte var så stor kunskapsspridning. Hon menar att det kännas som att det man gjorde på två år 
tidigare ska man nu hinna göra under ett år. En annan orsak till att planeringen upptar mer tid 
idag anser hon vara att de inte har läroböcker att utgå ifrån i alla ämnen. Detta gör att det går 
åt mycket tid till att leta stoff och göra material.  
 

Så mycket tid ska det inte behöva gå åt till det när det finns människor som gjort  
detta och sammanställt detta i en bok. 

 
I de åldershomogena klasserna hade hon klassen i alla ämnen, förutom i slöjden och de sista 
åren inte heller i idrotten. Det ansåg hon var en fördel då hon planerade undervisningen 
eftersom hon visste på vilken nivå eleverna befann sig. Nu är klassen indelad i olika grupper 
vilket gör att hon inte har några fyror i matte exempelvis. Hon menar inte att man måste ha 
fullständig kontroll på allting men att det underlättar, t.ex. vid utvecklingssamtal.  
 
Under de första åren då de arbetade åldersblandat så var de inte indelade i arbetslag, utan det 
kom först efter något år. De som bildade ett arbetslag var en förskollärare, en fritidspedagog 
och en lärare i år 1-2. Detta menar Kerstin gjorde att samarbetet mellan lärarna i de 1-2:or 
som fanns på skolan minskade vilket var tråkigt, men det fanns inte tid till det.  
I år 3-4 så utgör de lärare som har parallella klasser ett arbetslag. Detta anser hon vara bättre 
eftersom alla är lärare har de samma yrkesspråk, kultur, vilket gör att de förstår varandra 
bättre. Hon menar att man valt olika yrken, fritidpedagog, förskollärare eller lärare beroende 
på att man vill arbeta med olika saker.   
 
Eleverna har även en form av egen planering, de får planera när de vill arbeta med vad under 
tre lektioner i veckan. Kerstin menar att det skulle gå att utveckla det mer men hon tycker att  
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de fortfarande är ganska omogna, de har svårt att veta vad de vill göra. De behöver den 
tryggheten som det skapar när man vet vad man ska arbeta med.  
 

De (eleverna) är mer delaktiga nu, kanske inte så mycket vad  
vi ska göra men hur vi ska göra.  

 
4.2.4.3 Organisation 
 
De elever som kommer från tvåan vet redan när de går där vilken klass de ska gå i. De brukar 
komma in i klassen någon gång under våren för att vi ska lära känna varandra. Kerstin 
berättar vem hon är och vad de gör i 3-4:an och eleverna får även berätta något om sig själva.  
Eftersom skolan har två femmor, kan det vara lite svårt för eleverna att veta vilken klass de 
ska gå i, vilket skulle underlättas om det blev tre 5-6:or istället. Hon tycker dock att det är 
synd om de elever som föredrar åldershomogena klasser om det skulle ske en omorganisation 
idag och klassen skulle splittras.   
 
De två första åren när hon arbetade i 1-2:an så delade de klassen ett pass i veckan så att alla 
ettor var med fritidspedagogerna och tvåorna hade matte. De delade då in tvåorna i tre 
nivågrupper, en stor ”medelgrupp” och två mindre grupper med de elever som var ”svagare” 
och en för de som var ”starkare”. Hon upplevde det på ett sätt hemskt att göra en sådan 
gruppindelning men samtidigt så fick alla det de behövde på sin nivå, vilket var bra för både 
elever och lärare.  
 
I år är 3-4:an uppdelade i grupper efter ålder i matematiken och svenskan, vilket de inte var 
förra året. Anledningen till det är att de fått en extra resurs vilket gjort att de kunnat dela in 
de tre klasserna i fyra grupper, två med 3:or och två med 4:or. Indelningen underlättar 
framförallt när de ska ha gemensamma genomgångar då alla i gruppen är på en liknande 
nivå.  
När eleverna arbetar i mindre grupper så försöker hon dela in dem så att det finns minst en 
driftig elev i gruppen. Det spelar här ingen roll vilken ålder de har, utan utgångspunkten är 
vilken mognadsnivå de ligger på. När hon var i de åldershomogena klasserna delade hon in 
grupperna på liknade sätt eftersom det fanns en spridning även i den klassen.  
Vid pararbete så arbetar de ibland utifrån hur de sitter, vilket ofta innebär åldersblandat eller 
så kan de ibland arbeta med någon som är på samma nivå. Eleverna i Kerstins klass sitter vid 
bord, två och två. Hon berättar att de satt gruppvis vid borden i början men att eleverna själva 
önskat att få sitta två och två vilket gjorde att de särade på borden. En annan orsak till att de 
ändrade placeringen var även att vissa elever klagade över att de fått ont i nacken, vilket kan 
ha berott på att de suttit fel när de tittat på tavlan.  
 
4.2.4.4 En ny skola 
 
Kerstin skulle välja att återgå till åldershomogena klasser. Hon skulle vilja att det var ganska 
små grupper så att man hinner med varje elev. Det är viktigt att eleverna får en bra start, där 
de känner sig trygga, vilket hon tror sker bättre i en åldershomogen klass. Hon menar att det 
inte ska ses som en tillbakagång i utvecklingen att gå tillbaka till åldershomogena klasser 
utan hon tror att det skulle fungera bättre både för eleverna och för henne som lärare. 
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4.2.5 Fördelar och nackdelar med åldersblandade klasser 
 
För att få en bättre överblick över de argument som lärarna tagit upp för och emot 
åldersblandade klasser har jag först sammanställt det i en tabell och därefter fokuserat på 
några av de fördelar respektive nackdelar som kommit fram. 
 

 
Sammanställning av lärarnas för- och nackdelar med åldersblandade klasser.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fördelar: Lena Anna Maria Kerstin 
Gruppen tar hjälp och lär av varandra och de yngre är inte rädda 
för de äldre. 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Introduktionen av nya arbetsområden sker på ett naturligt sätt då 
de yngre eleverna redan varit i kontakt med det, genom de äldre 
eleverna i klassen. 

 
X 

 
X 

 
X 
 

 
X 

Inskolningen blir smidigare när det endast är ett litet antal 
nybörjare varje år. 

 
X 

   

Elevernas roller i klassen förändras eftersom gruppkonstellationen 
förändras varje år 

  
X 

 
X 

 

Samarbetet mellan lärare och klasser har ökat. Detta medför att 
det är fler vuxna som ser eleverna 

 
X 

 
X 

 
X 

 

Det blir en mer varierande och stimulerande miljö när eleverna 
arbetar med olika saker. 

   
X 

 

Konkurrensen mellan eleverna minskar, det är naturligt att vara på 
olika nivåer. 

   
X 

 

Motverkar mobbing eftersom eleverna får ett större kompisutbud.   X  
Om en elev behöver gå ett extra år blir detta inte så markerat.    X 
Förskolebarnen är vana vid miljön, de känner till lokalerna och de 
flesta vuxna då de börjar år 1. 

    
X 

Om det är ett positivt klimat i klassen tas detta över på ett naturligt 
sätt av de nya eleverna. 

 
X 

 
X 

  

Nackdelar:     
Sammanhållningen i klassen blir svagare, svårt att skapa en 
vikänsla eftersom gruppen förändras varje år.  

    
X 

För litet kompisurval i den egna åldersgruppen. X X   
De ”normalsvaga” barnen får ingen hjälp eftersom det är en 
naturlig större spridning på eleverna. 

    
X 

Eleverna kan uppfatta det som jobbigt att kompisar försvinner till 
en annan klass, skola. 

  
X 

  

Lärarens planeringsarbete tar längre tid, eftersom man får tänka ut 
olika kunskapsnivåer på en uppgift.  

   
X 

 
X 

Passar inte alla barn, kan vara svårt för elever som behöver fasta 
rutiner och styrning då det är många val och eget ansvar. 

 
 

  
X 

 
X 

Som lärare är det mycket mer att hålla reda på eftersom 
undervisningen är så individuell. 

    
X 

Negativa vanor kan vara svåra att bryta då endast en del av 
klassen byts ut varje år. 

 
X 

 
X 
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De fyra lärarna anser att det är en fördel med åldersblandade klasser då ett nytt område, 
arbetssätt ska introduceras beroende på att de yngre ofta sett hur de äldre gör. De känner igen 
sig och det blir en naturlig övergång.  
 
Det kan finnas områden i en åldersblandad klass som av olika och även samma lärare kan ses 
från två perspektiv. Ett exempel där Kerstin uppfattar det som en nackdel medan Maria ser 
det som en fördel är synen på att klassen förändras varje år. Fördelar kan vara att eleverna 
inte hamnar i samma roll under hela skoltiden, t.ex. att alltid vara den som är sämst och att de 
lär känna fler elever. Nackdelen kan dock vara att det ständigt sker en omstrukturering i 
klassen vilket kan leda till en otrygghet.  
 

Det här med splittringen, för jag tror inte, det är mycket grupperingar hit och 
dit, i denna splittrade värld som många barn lever i utanför skolans värld 
skulle de kanske behöva en fast punkt, trygghet i sin skolklass. (Kerstin) 

 
 

Jag tror att det är en fördel för att det motverkar mobbning, eftersom de lär 
känna så många i olika åldrar. De har mer koll på vilka som går i klassen över 
och under, även ute på rasten också. Förut när det var åldershomogent så var 
det min klass och inget annat …man blandade aldrig. (Maria) 

 
Lena och Anna nämner även att man kan se det både som positivt och negativt att eleverna 
tar efter varandra i klassrummet. En fördel är det om klimatet i klassen är fungerande och 
tillfredsställande medan det kan bli extra jobbigt om man ska försöka bryta ett icke önskvärt 
mönster, då endast en tredjedel byts ut varje år.  
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5 DISKUSSION 
 
I min avslutande del tänker jag knyta samman mitt resultat med de inledande 
frågeställningarna, egna synpunkter och den litteratur jag presenterat under litteratur-
genomgången. Jag har även en metoddiskussion, en avslutande kommentar och tänkbara 
områden för fortsatt forskning.  
 
 
5.1 Initiativ till åldersblandade klasser  
 
Vilken betydelse har det för verksamheten i klassrummet vem som fattade beslutet om 
åldersblandade klasser? Vilka olika motiv kan man utifrån Nandrup & Renbergs (1992) 
indelning i pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska, urskilja på Regnbågsskolan och 
Ekens skola?  
På Regnbågsskolan var det lärarna som fattade det avgörande beslutet men önskemål om en 
omorganisation hade tidigare kommit från rektorn på skolan. Innan beslutet fattades träffades 
lärarna för att diskutera hur man skulle kunna arbeta i en åldersblandad klass. Det 
pedagogiska motivet kan här ses som en bakgrund fö r lärarnas beslut. Men en betydande 
orsak tycks även vara av ekonomisk karaktär. Skolan sökte det extra stöd som man kunde 
söka för lågstadiet under åren 1983-1986, s.k. SÅL-medel. (Malmros & Sahlin, 1992)  
Införandet av åldersblandade klasser på Ekens skola tycks även det haft ekonomiska fördelar. 
Beslutet om åldersblandade klasser kom från barn- och utbildningsnämnden i syfte att spara 
pengar. Men underlaget av elever var också en avgörande faktor, då antalet elever under 
några år ökade, vilket skulle ha gjort att det blivit väldigt stora klasser om man inte infört 
åldersblandat. Detta kan enligt Nandrup & Renberg (1992) ses som en organisatorisk orsak.   
Oberoende av vilket det första eller avgörande motivet var så menar jag att det för lärarna 
alltid krävs ett pedagogiskt ställningstagande innan införandet verkligen kan ske. 
Diskussioner lärarna emellan på skolan utgör en viktig grund för att arbetet ska kunna 
fungera på bästa sätt. En skillnad skolorna emellan var lärarnas inflytande på beslutet vilket 
tydligt kan ses ha en inverkan på vilken inställning läraren har till den organisationsformen.  
Alla fyra lärarna påpekade vikten av att alla som ska arbeta i verksamheten i skolan måste 
vara överens och tro på den organisationsformen för att det ska fungera som det är tänkt.   
 
 
5.2 Lärarroll  
 
Samtliga av de lärare jag intervjuat ansåg att de genom att arbeta åldersblandat utvecklat ett 
mer individuellt tankesätt. De undervisade i mindre utsträckning framför hela klassen, den 
traditionella lärarrollen har försvunnit som några lärare uttrycker det. Detta kan man läsa om 
i Skolöverstyrelsen (1985) där det står att lärarens ”direkt” undervisande roll tonas ner 
samtidigt som den mer handledande rollen ökar. Även Säljö (2000) menar att lärarens roll 
har förändrats från att till stor del innebära att överföra information till att handleda och 
vägleda.  
Orsaken till att det skett en utveckling av lärarens roll och därmed även på undervisningens 
utformning kan utifrån de faktorer som Imsen (1999) tar upp, ha flera skäl. Det är många 
faktorer som lärare ska ta hänsyn till när de lägger upp undervisningen. Jag anser dock 
liksom Säljö (2000) att den största förändringen av lärarrollen skett genom att vi idag har ett 
större informationsutbud än vi haft tidigare.  
Lena och Anna anser att den största skillnaden av deras lärarroll inte beror på de olika 
organisationsformerna utan att det istället beror på att det var drygt 15 år sedan de arbetade i 
den åldershomogena klassen. De tror att man kan arbeta på ett liknande sätt, alltså ha samma 
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roll i en åldershomogen klass men att man inte är tvungen på samma sätt eftersom 
kunskapsspridningen inte är lika stor där.   
 
 
5.3 Arbetssätt 
 
Enligt Imsens (1999) uppdelning av ett normativt perspektiv så kan man säga att 
undervisningen har gått från att ha haft kunskapen i fokus till att eleven är i fokus och att de 
utvecklas i samspel med sin omgivning.  Som en följd av det perspektivet så är tanken att 
undervisningen ska individanpassas för att varje elev ska få bästa möjliga förutsättningar för 
att utveckla sitt lärande. Vad innebär då en individanpassad undervisning i praktiken? Ett 
arbetssätt som alla lärare arbetar med är att eleverna får göra en egen planering, vilka de får 
arbeta med några pass i veckan. Lärarnas inställning varierar dock något till elevernas 
planering. Om jag jämför Lena och Maria som båda undervisade i de tidiga åldrarna, så 
använde Maria även egen planering för år 1 medan Lena brukade introducera egen planering 
i år 2. I Annas och Kerstins fall varierar det någo t, eftersom Kerstin har styrt 
valmöjligheterna mer än vad Anna gjort. Båda lärarna anser dock att det inte får bli för 
mycket av eget arbete, utan att det endast utgör en del av arbetssättet. 
Den form av individualisering som ofta sker genom elevers egna planering är att de får en 
anpassad individuell tid och ett individuellt innehåll. (Stensmo, 1997) Det är nog tyvärr inte 
så vanligt att man använder sig av ett individuellt arbetssätt med den definitionen som 
Stensmo lägger i begreppet. (se sid. 17)   
   
Lena ger även ett exempel på där man utifrån elevens olika förutsättningar anpassar 
uppgiften så att alla kan vara delaktiga i uppgiften då de arbetar med fåglar, där alla arbetade 
med samma uppgift fast på olika nivåer.  
Jag anser att det är viktigt att inte glömma bort det gemensamma i undervisningen, att ett 
individanpassat undervisningssätt även kan användas i grupparbete och gemensamma 
övningar.  
 
5.3.1 Lärarens planering 
 
Sundell (1993) och Imsen (1999) menar att planeringsarbetet förändrats genom att man i 
större utsträckning samarbetar och planerar undervisningen med varandra i arbetslaget. 
Imsen anser också att detta inneburit att tiden för planering av undervisningen utgör en större 
del av lärarens tid än tidigare. Ökningen beror på att läraren fortfarande har sin egna 
individuella planering förutom den grovplanering man gör tillsammans med 
arbetskamraterna. Denna syn på planering verkar stämma bra överens med de svar som jag 
fått fram i mitt resultat. Lärarna påpekar att det framförallt är i början, de första åren, som 
planeringen tar betydligt längre tid eftersom man inte är van vid sättet att tänka, att 
kunskapsspridningen på eleverna är större. En annan synpunkt på planeringstidens utökning 
är den tid det går åt att leta stoff och göra material, eftersom de inte har läroböcker i alla 
ämnen. Jag anser liksom Kerstin att det kan kännas onödigt att inte utgå från en lärobok, då 
dessa är framställda av kompetenta människor. Samtidigt tycker jag att det kan behöva letas 
kompletterande material eftersom det då kan vara lättare att variera arbetsformen.   
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5.3.2 Gruppindelning 
 
De gruppindelningar som förekom i de åldersblandade klasserna där mina fyra lärare 
arbetade var dels de former som Stensmo (1997) tar upp, helklass, nivågruppering och 
grupparbete men även indelning efter ålder förekom i mer eller mindre utsträckning.  
Nivågruppering tar alla lärare utom Maria upp. De anser att man kanske egentligen inte ska 
dela in efter kunskap men att det i vissa sammanhang kan var bra då det underlättar om 
eleverna befinner sig på samma nivå. Anna har i deras nivågruppering låtit eleverna själva 
välja grupp beroende på vad de anser att de behöver träna på.  Detta kan vara ett sätt att 
minska synen på att det är fult att nivågruppera som var uttryckt i Lgr 69 och Lgr 80. Där 
ansågs det negativt att nivågruppera eftersom man inte skulle peka ut och skilja elever åt. 
 
Indelning efter ålder skedde i varierande utsträckning i alla klasser. De ämnen där man hade 
någon form av åldersindelning var främst matematik och svenska, då man ofta hade någon 
form av genomgång med hela gruppen.  
 
Vid grupparbete skedde indelningen dels så att elevernas olikheter togs tillvara, vilket 
innebar att det var en stor kunskapsspridning i gruppen och alla hjälptes åt utifrån sina olika 
förutsättningar. Den elev som var duktig på att läsa fick t.ex. läsa fler meningar än den som 
just lärt sig läsa, som kanske bara läste några få ord. Vid andra tillfällen, t.ex. då de löser en 
matematikuppgift i grupp får de träna på att förklara hur de tänker. Lena, Anna och Maria 
nämner det som en fördel att eleverna kan ta hjälp av varandra, vilket gör att den som frågar 
får svar och att den som förklarar får en djupare förståelse. Men det förekom också att 
gruppen bestod av elever där utgångspunkten för sammansättningen var att de var på samma 
kunskapsnivå, oberoende av ålder.   
 
 
5.4 Fördelar respektive nackdelar med åldersblandade klasser 
 
Det framgår både i litteraturens argument för och emot (Sundell 1993, Nandrup & Renberg 
1992, Vinterek 2001) och i de som lyfts fram i mina intervjuer att det ofta finns två sidor av 
samma företeelse. Några uppfattar åldersblandade klasser som positivt medan andra ser det 
som något negativt. Eftersom organisationsformen passar olika individer olika bra så blir det 
svårt att ge ett entydigt svar på om åldersblandade eller åldershomogena klasser är det bästa.  
 
Förutom de tre perspektiv på motiven för åldersblandad undervisning som Nandrup & 
Renberg (1992) tar upp, ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska tycker jag att man 
även kan lägga till en social aspekt. Som exempel på en social fördel kan nämnas att eleverna 
lär sig att det är naturligt med olikheter och att de får träna i att arbeta tillsammans oavsett 
ålder. Anna och Maria tar också upp betydelsen av att eleverna byter roller, att de inte är 
stationerade i samma roll under hela skoltiden. Genom att de ibland är den som behöver hjälp 
och ibland är den som ger hjälp blir de mer medvetna om sin egen utveckling.  
 
Lärarens arbetsmiljö anser jag blir bättre då samarbetet mellan lärare och klasser ökar 
samtidigt som det är fler vuxna som ser eleverna vilket är positivt. Det negativa kan vara att 
planeringsarbetet tar längre tid. Dessa argument menar jag även kan stämma i en 
åldershomogen klass beroende på hur man väljer att lägga upp arbetet och därför inte är 
något specifikt för den åldersblandade klassen. 
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Sammanfattningsvis tycker jag att det framkom fler exempel på fördelar men att man även 
kan praktisera dessa i en åldershomogen klass, vilket flera lärare också nämner. Med hänsyn 
till detta anser jag att de nackdelar som framkom var av sådan betydelse att de överväger 
fördelarna. Den främsta orsaken menar jag är att klassen ändrar konstellation varje år, vilket 
skapar en otrygghet. Gemenskapen och vi-känslan tror jag utgör en stor betydelse för att 
kunna arbeta bra i klassen. Eftersom eleverna följs åt i åldersgrupper vid övergångar så är 
eleverna ändå åldersindelade men att gruppen består av färre elever. Sammanhållningen i 
klassen anser jag vara den största orsaken till att arbeta åldershomogent men även två andra 
argument som kan vara av betydelse är:   
 

- att de ”normalsvaga” barnen inte får någon hjälp eftersom det är naturligt med en 
större spridning i klassen. De kan då ta längre tid innan man upptäcker att de har 
svårigheter. 

- att det inte passar alla barn att arbeta självständigt, individuellt med de olika val och 
ökat ansvar som det ofta innebär att gå i en åldersblandad klass.  

 
 
5.5 Metoddiskussion  
 
Jag är medveten om att mitt underlag i min empiriska studie är för litet för att man ska kunna 
dra generella slutsatser. Men jag anser ändå att den kan ses som en relevant undersökning 
inom området eftersom jag tror att resultatet blivit liknande även om jag utökat mitt 
intervjuantal. Orsaken till detta antagande är att jag fått liknande svar från de fyra lärarna och 
att det framkommit aspekter som tas upp i litteraturen.  
Mitt urval kunde ha skett på ett annorlunda sätt genom att jag undersökt närmare vad lärarna 
hade för bakgrund, hur många år det var sedan de arbetade i en åldershomogen klass. De 
enda jag krävde i mitt urval var att de skulle ha erfarenheter från de båda 
organisationsformerna och att de jobbat minst 2 år i en åldersblandad klass. Eftersom det för 
två av lärarna var över 15 år sedan de arbetade i den åldershomogena klassen så var det svårt 
att jämföra arbetssättet, då den största skillnaden troligtvis beror på den utveckling som skett 
i skolan.  
 
Den litteratur jag funnit inom ämnesområdet tycker jag varit relevant. Min förhoppning är att 
litteraturen även ska skildra ett vidare begrepp av vad som styr utvecklingen i skolan, inte 
enbart hur organisationen är utformad. 
Jag är dock lite kritisk till Sundells (2002) undersökning angående urvalet i hans 
undersökning. I den litteratur jag läst av honom påpekar han ständigt vikten av en jämförande 
studie. Vilket jag uppfattar som ett likartat urval ifrån de båda organisationsformerna. 
Studien innefattar ett stort elevunderlag vilket ses som mycket positivt men utav de 752 
elever som ingått i hans studie har hela 672 elever gått i åldershomogena klasser i år 2 och 5 
jämfört med endast 49 elever som gått i åldersblandade klasser. Eftersom han benämner 
några svar i procent bör det vara så att det kan förekomma ett större avvikande svar hos den 
största gruppen utan att det syns på resultatet. Även den enkätundersökning han skickade ut 
till lärare, hade en ojämn fördelning. 60 av de 70 medverkande lärarna undervisade i 
åldershomogena klasser. Undersökningen hade kanske kommit fram till samma slutsats men 
jag anser att det varit mera trovärdigt om han använt sig av en jämnare fördelning mellan de 
olika grupperna.  
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5.6 Slutkommentar 
 
Organisationsformens inverkan på undervisningens utformning anser jag vara mycket 
begränsad. Den avgörande faktorn om man ska arbeta åldersblandat eller åldershomogent är 
istället, liksom även lärarna uttrycker det, vilken inställning man har till de olika 
organisationsformerna. Är man i lärarlaget och som enskild lärare positivt inställd till det 
sättet man arbetar så tror jag undervisningen blir den bästa oavsett hur organisationen ser ut.   
 
5.6.1 Fortsatt forskning 
 
Under arbetets gång kom det upp nya frågor och intressanta forskningsområden som man kan 
arbeta vidare med. Främst uppkom dessa tankar då jag genomförde mina intervjuer, men 
även då jag läste litteraturen.   
 

• Föräldrarnas inställning till åldersblandade klasser.  
Under mina intervjuer framkom det att det varit några kritiska röster från föräldrar då 
de åldersblandade klasserna infördes.  

 

• Kan man se någon kunskapsmässig skillnad på elever som gått i åldersblandade och 
åldershomogena klasser när dessa sedan blir placerade i samma klass? 
På en av de skolor som mina lärare arbetade så hade de under de första åren undersökt 
hur det gick för eleverna när de började 6:an på en annan skola, då tillsammans med 
elever från andra skolor där de flesta gått i en åldershomogen klass. Det visade sig i 
deras fall att det inte gick att se någon skillnad.   

 

• Blir de äldre eleverna i klassen förlorarna på bekostnad av de yngres behov av hjälp 
från läraren? Hur mycket av undervisningstiden ägnar läraren till de yngre respektive 
de äldre? 

 

• Vilka upplevelser har elever som gått i de olika organisationsformerna? Vilken form 
skulle de välja om de fick chansen?  

 

• Finns det något samband mellan formen av arbetssätt och organisationsform och de 
antal ökade barn som får en ”bokstavsdiagnos”? Hur ska man i så fall arbeta för att 
minska den ökning som skett under några år?  
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BILAGA 
 

 
INTERVJUFRÅGOR 

 
 
1. Bakgrund 

När utbildade du dig till lärare? 
Hur länge har du arbetet som lärare? 
Hur länge har du arbetat i de olika organisationsformerna, åldershomogena och 
åldersblandade klasser? 
Vad fick dig att söka en tjänst med åldersblandade klasser? 
Omorganisation på skolan, vems initiativ? Nytt jobb? 

 
2. Lärarens roll och arbetssätt 

Hur skulle du beskriva ditt undervisningssätt när du arbetade i den åldershomogena 
klassen? 
Kan du berätta om ditt undervisningssätt i den åldersblandade klassen? 
Hur såg ditt planeringsarbete ut när du arbetade i den åldershomogena klassen? 
Kan du beskriva ditt planeringsarbete idag? 
Arbetslag, din planering, elevernas egna planering, orsaker? 
Vilka likheter och skillnader tycker du att man kan se om man gör en jämförelse av ditt 
undervisningssätt och planeringsarbetet nu och förut? 
Kan du beskriva din roll som lärare när du arbetade i den åldershomogena klassen? 
Hur skulle du beskriva din lärarroll i den åldersblandade klassen? 
Vad tror du skillnaderna kan bero på? Elevers egna ansvar…  

 
3. Organisationen av undervisningen 

Om klassen är/var uppdelad i mindre grupper under vissa lektioner, 
- hur var dessa indelningar gjorda i den åldershomogena klassen? 
- hur sker dessa indelningar i den åldersblandade klassen? 

På vilket sätt anser du att ni tar tillvara på elevers olika kunskapsnivåer i klassen? 
Vid grupparbete, individuellt och även i större gruppindelningar? 
Hur sker inskolningen av de nya eleverna i klassen?  
Hur upplever du att det varje år ”försvinner” elever och att det samtidigt kommer ”nya”? 
På vilket sätt tror du att det påverkar klassen? 
 

4. Vilka fördelar/nackdelar ser du med de olika klassformerna, åldershomogent och  
    åldersblandat?    
 
5. Om du fick starta en helt ny skola, hur skulle du sätta ihop grupperna och varför? 
 
 
 
 


