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Sammanfattning 
Abstract 
Studiens huvudsyfte är att göra en jämförelse mellan åldersintegrerade och åldershomogena 
klasser. Vi lyfter fram ett lärarperspektiv på eventuella likheter och skillnader mellan lärarnas syn 
på sin roll som ledare i klassrummet och samverkan med kollegor. I den teoretiska referensramen 
ger vi en historisk överblick över klassformernas utveckling från folkskolans införande fram till 
idag. Vi presenterar även en sammanfattning av den tidigare forskningen som bedrivits inom 
ämnet samt beskriver hur vanligt det är med åldersintegrerade klasser och hur de kan utformas. 
Ämnet är föremål för en ständig debatt huruvida åldersintegrerade klasser är en fördel eller 
nackdel för såväl lärare som elever. I den teoretiska delen tar vi upp båda perspektiven, medan vår 
empiriska studie enbart bygger på lärarnas utsagor. 
 
Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ metod, vilken avser att studera hur människor 
upplever vissa situationer. För att få fördjupade och utförliga svar har vi valt att använda oss av 
kvalitativa intervjuer. Intervjuerna har genomförts med lärare för åldersintegrerade och 
åldershomogena klasser. Resultatet visar att den är inga större skillnader mellan lärarnas syn på 
sin roll som ledare i klassrummet, snarare är det likheterna som överväger. Den största skillnaden 
har däremot visat sig ligga i samarbetet kollegor emellan, samt skillnader i tillgång till olika 
resurser. I dessa fall har de åldersintegrerade klasserna fördelar i och med tätare samarbete med 
kollegor och tillgång till ett bättre resursutbud såsom fler vuxna och fler lokaler. 
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Förord 
 
Vi har valt att skriva denna uppsats tillsammans för att kunna genomföra den empiriska studie 
vi valt. Det har varit en styrka för oss på så sätt att vi kunnat bolla idéer fram och tillbaka 
mellan oss. Vi har även kunnat lugna varandra när kritiska stunder uppstått. Dessutom hade 
denna studie varit allt för omfattande att utföra på egen hand under det givna tidsintervallet.  
 
För att tydliggöra våra insatser i arbetet har vi delat in det i olika delar som vi är 
huvudansvariga för. Vi har dock båda varit delaktiga i utformandet av samtliga kapitel. 
Christin har huvudansvaret för hela kapitel 1, 2 samt hela kapitel 3 förutom del 3.3 som tar 
upp den tidigare forskningen. Det femte och sista kapitlet, diskussion, är också Christins 
ansvarsområde. Anna har därmed huvudansvaret för den tidigare forskningen som ingår i 
kapitel 3 samt för det fjärde kapitlet med vår gedigna resultatredovisning. 
 
Slutligen vill vi även passa på att tacka alla som har varit involverade i vårt examensarbete för 
insatser och stöd. Tack!    
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel beskriver vi varför vi har valt att göra en jämförelse mellan 
åldersintegrerade och åldershomogena klasser. Vi lyfter även fram vårt syfte med uppsatsen 
samt vilka frågeställningar som kommer att behandlas. 
 
Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 
uttrycker inga klara direktiv för hur undervisningen ska organiseras, varken huruvida 
åldersintegrerade eller åldershomogena klasser är att föredra. Däremot står följande: 
 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 
utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt överallt eller 
att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevers olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen.1 

 
Det är upp till varje enskild skola att avgöra hur man på bästa sätt arbetar för att nå upp till de 
av läroplanen angivna målen. En del skolor väljer att arbeta utifrån olika pedagogiker, som 
exempelvis Waldorf eller Montessori, medan andra arbetar med olika former av 
klassammansättningar såsom åldersintegrerade och åldershomogena klasser. Det sistnämnda 
har följaktligen intresserat oss. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Tankarna kring detta examensarbete började redan under vår första termin på 
lärarutbildningen. Vi gjorde vår första praktik på en skola med åldersintegrerade klasser. 
Många tankar och funderingar väcktes då kring denna organisationsform. Även om detta var 
nytt för oss har undervisning i åldersintegrerade klasser funnits sedan långt tillbaka i skolans 
historia.  
 
Vi har under vår praktiktid upplevt både fördelar och nackdelar med denna 
klassammansättning jämfört med de vanliga åldershomogena klasserna. Men vad står det om 
detta i litteraturen och vad anser egentligen lärarna själva? Nu när vi har möjlighet att 
fördjupa oss inom just den pedagogiska verksamheten känns det naturligt för oss att utforska 
detta område närmare.  
 

1.2 Avgränsningar 
 
Vår studie inriktar sig på en jämförelse mellan lärarnas uppfattning om sin uppgift som lärare 
i åldersintegrerade respektive åldershomogena klasser. Vi har valt att begränsa oss till hur 
man arbetar för att individanpassa undervisningen och hur olika resurser, såsom eleven, 
kollegor, lokaler och utrymmen utnyttjas utifrån ett lärarperspektiv. Studien riktar sig mot å 1 
till 3. Det finns många infallsvinklar man skulle kunna studera inom detta område. Några 
tänkbara sådana som vi valt att avstå från att behandla är föräldrarnas, elevernas och 
samhällets syn på undervisning i åldersintegrerade respektive åldershomogena klasser. Man 
skulle även kunna göra en resultatinriktad studie, för att se om det finns några 

 
1 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (1999). Stockholm: 
Utbildningsdepartementet. s. 6 
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kunskapsmässiga skillnader mellan eleverna i respektive klassform då mycket av den tidigare 
forskningen bygger på sådana studier. Vissa har enbart beskrivit resultatet av åldersintegrerad 
undervisning, medan andra har jämfört resultaten mellan åldersintegrerad och åldershomogen 
undervisning. Vi vill undersöka hur lärarna genomför och ser på sitt praktiska arbete såsom 
planering, undervisning, gruppsammansättningar, individualisering och samarbete med 
kollegor.  
 

1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Vårt syfte med detta arbete är att göra en jämförelse mellan åldersintegrerade och 
åldershomogena klasser, sett ur ett lärarperspektiv. Vi vill även titta på eventuella likheter och 
skillnader i upplägget av det praktiska arbetet såsom planering och undervisning, mellan 
åldersintegrerade och åldershomogena klasser. För att uppfylla vårt syfte har vi valt att ställa 
upp följande fyra frågeställningar:  
 

- Vilka likheter och skillnader finns mellan lärare i åldersintegrerade och 
åldershomogena klasser vad gäller synen på sin roll som ledare i klassrummet? 

 
- Hur planerar lärarna undervisningen i åldersintegrerade respektive åldershomogena 

klasser för att tillgodose varje enskild elevs behov?  
 

- Hur fungerar samverkan med kollegor i åldersintegrerad respektive åldershomogen 
undervisning? 

 
- Hur utnyttjas fysiska utrymmen i åldersintegrerade respektive åldershomogena 

klasser? 
 

1.4 Disposition 
 
I uppsatsens inledande kapitel behandlas, som framgår ovan, våra bakomliggande tankar, de 
avgränsningar vi gjort samt studiens syfte och frågeställningar. I kapitel två redogör vi för de 
metodiska överväganden vi har gjort. Här beskrivs även vårt val av metod, urval, 
genomförande och bearbetning av insamlat material.  
 
Det tredje kapitlet är en litteraturgenomgång där vi behandlar åldersintegrerade och 
åldershomogena klassers framväxt. Vi gör även en presentation av tidigare genomförd 
forskning samt en förklaring till de begrepp vi använder oss av i uppsatsen. Därefter redovisar 
vi för hur åldersintegrering kan gå till och vilka bakomliggande motiv som kan finnas. 
Kapitlet avslutas med en sammanställning över de för- och nackdelar med åldersintegrerade 
klasser, som har presenterats i av oss läst litteratur.  
 
I det fjärde kapitlet redovisar vi resultatet av våra intervjuer. Där lyfter vi fram en 
sammanfattning av svaren på frågorna, ur intervjuguiden, för respektive klassform. Efter 
denna redogörelse följer det femte kapitlet där vi gör en jämförelse som fokuserar på 
skillnader och likheter mellan lärarnas svar, i den del vi kallar teori och empiri. Här 
sammanfogar vi även lärarnas svar med vad litteraturen och den tidigare forskningen har sagt, 
samt våra egna tankar och funderingar. Vi gör även en resultatdiskussion där vi lyfter fram de 
viktigaste slutsatserna av denna studie samt för en diskussion kring den metod vi använt. 
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2 Metod 
 
I detta kapitel beskriver vi vårt metodval, urval av informanter, informationsinsamlandets 
genomförande samt bearbetning av materialet.  
 

2.1 Metodval  
 
För att finna svar på våra frågeställningar har vi i denna studie valt att använda oss av en 
kvalitativ metod. En sådan metod avser att beskriva egenskaper, gestalta eller karaktärisera 
något. Det kan exempelvis röra sig om att studera hur människor upplever vissa situationer. 
Genom den kvalitativa metoden, i intervjuform, kan vi på ett bra sätt få fram om och hur 
lärarnas tänkande och handlande skiljer sig i olika undervisningssituationer, beroende på hur 
klassammansättningen ser ut. Vi vill undersöka om det går att urskilja några tydliga mönster 
som visar på likheter eller skillnader i lärarnas syn på sin arbetssituation. För att möjliggöra 
detta är en kvalitativ studie, enligt Trost, att föredra.2 Vårt val av intervjuer som metod 
grundar vi också på att dessa skulle ge mer utförliga svar än om vi använt någon annan metod. 
Bell säger att svaren i en intervju alltid kan utvecklas och fördjupas mer än vad de exempelvis 
kan i exempelvis en enkät.3 
 
Eftersom vi valt att utföra kvalitativa intervjuer använder vi oss av en intervjuguide med 
teman. Då vi ser oss som ovana intervjuare har vi utformat några frågeförslag under varje 
tema för att få flyt under intervjuerna och även för att vi senare på ett lättare sett ska kunna 
jämföra de resultat vi fått fram. Som Kvale nämner är den kvalitativa forskningsintervjun 
halvstrukturerad, det vill säga varken strängt strukturerade frågor eller ett öppet samtal.4 I och 
med att vi genomför intervjuerna var för sig inom de två undervisningsformerna kommer 
intervjuguiden inte att se exakt likadan ut vid de olika intervjutillfällena. ”Frågeguiden kan 
varieras från den ena intervjuaren till den andra. De olika frågeguiderna måste vara 
jämförbara och till innehållet likadana men de behöver inte vara identiska.”5 Skillnaderna 
beror även på informanternas olika inriktning vad gäller klassammansättning.  
 

2.2 Urval 
 
Vårt intervjuantal är relativt lågt beroende på att vi vill ha ett hanterbart material att arbeta 
med och för att kunna gå på djupet i varje intervju. Begränsar man sig till ett litet antal 
intervjuer har man enligt Trost möjlighet att få en överblick samtidigt som man ser 
betydelsefulla likheter och olikheter. Med detta i åtanke valde vi att intervjua fem personer 
var, vilket Trost anser vara ett lagom stort underlag.6 Sammanlagt deltog, tio personer i vår 
studie. Eftersom vi gjorde var sin intervjudel analyserade vi först enskilt respektive klassform 
för att få en bild av de två formerna var för sig. Det slutliga målet var en gemensam 
jämförelse mellan lärarnas syn på de olika organisationsformerna.   
 

 
2 Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur 
3 Bell, Judith. (1993) Introduktion till forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 
4 Kvale, Steinar. (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur 
5 Trost. J. (1993) s. 26 
6 ibid. 
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Lärarna som deltog i vår studie var som ovan nämnts fem stycken från varje klassform. De 
som representerade de åldershomogena klasserna arbetar på två olika skolor och de som 
representerar åldersintegrerade klasser från tre olika skolor. Urvalet av informanter från 
respektive klassform ser olika ut på grund av lärarnas brist på tid och intresse av att delta i 
studien. Variationen mellan lärarnas ålder och tidigare erfarenheter var inget som styrde vårt 
urval av informanter. Vår tanke var från början att informanterna enbart skulle komma från 
två skolor inom ett samhälle, men detta var inte möjligt. Vi har därför försökt hitta likvärdiga 
skolor gällande storlek och antal klasser i största möjliga mån.  
 
Intervjuerna genomfördes med fem lärare som utövar undervisning i åldersintegrerade klasser 
samt ytterligare fem lärare som utövar undervisning i åldershomogena klasser. Valet att 
intervjua lärare och inte exempelvis elever eller föräldrar grundades på att vi ville ha ett 
lärarperspektiv på denna studie. Utifrån våra frågeställningar är det endast lärarna som kan ge 
de pedagogiska motiven till det praktiska arbetets upplägg. Lärarnas subjektiva bild av sin 
situation och omgivning får konsekvenser för deras sätt att handla och betrakta dessa 
situationer.7 Med andra ord är det således informantens livsvärld och relation till den som är 
det intressanta för denna studie.8 
 

2.3 Intervjuerna 
 
Intervjutillfällena började med att vi som intervjuare presenterade oss och förklarade syftet 
med intervjun. Vi frågade om det gick bra att vi bandade intervjun och klargjorde samtidigt 
att intervjusvaren skulle behandlas konfidentiellt. Enligt Patel & Davidson är det viktigt att 
klargöra syftet med intervjuerna och på vilket sätt informantens bidrag kommer att användas.9 
 
Vår intervjuguide10 var upplagd så att frågor angående informantens utbildning och arbetstid 
öppnade upp intervjutillfället. Trost säger att man ska börja en intervju med jordnära och 
specifika frågor så att informanten känner sig trygg och att man på så sätt får en god start på 
intervjun.11 
 
Eftersom lärarna representerade två olika klassformer valde vi att ansvara för var sin kategori. 
Detta innebar att vi deltog vid de intervjuer vi var ansvariga för. Trost menar att ur den 
intervjuades synvinkel kan det vara mer positivt att vara fler än att vara ensam vid 
intervjutillfället för att kunna ge varandra stöd och hjälp. Men ur informantens synvinkel finns 
det en risk att två intervjuare känns som en form av maktövergrepp och att informanten 
känner sig underlägsen i situationen, något som bör undvikas.12 
 
Trost säger att när det gäller miljön för intervjuer ska man sitta så ostört som möjligt.13 Vid 
våra intervjutillfällen försökte vi finna en lugn och ostörd plats. Vi beslutade att spela in 
intervjuerna på band för att kunna koncentrera oss fullt ut på informanterna. För att kunna 
föra anteckningar under intervjuer krävs mycket träning, något vi inte haft tillfälle till.14  

 
7 Trost, J. (1993) 
8 Kvale, S. (1999) 
9 Patel, Runa & Davidson, Bo. (1998) Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur  
10 Se bilaga 1  
11 Trost, J. (1993) 
12 ibid. 
13 ibid. 
14 Bell, J. (2000) 
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En annan fördel med bandinspelning är att svaren registreras exakt samt att man inte går miste 
om språkets variation och intonation.15  

2.4 Pilotintervju 
 
Enligt Patel & Davidson bör man vid intervjuer genomföra pilotstudier på en representativ 
grupp. Pilotstudien ger den möjligheten att man kan justera frågornas innehåll, antal och 
formuleringar, för att underlätta vid intervjutillfället och bearbetningen av materialet.16 
 
Vi genomförde pilotintervjuer med två lärare som har lång erfarenhet av både åldersintegrerad 
och åldershomogen undervisning. Efter pilotintervjuerna gjorde vi några mindre justeringar 
för att förtydliga frågorna.  
 

2.5 Lärarnas bakgrund och erfarenheter 
 
2.5.1 Åldershomogena skolor och klasser 
 
Intervjuerna av lärarna i åldershomogena klasser är genomförda på två skolor en bit utanför 
en mellanstor stad i Sverige. Skolorna har elever från förskoleklass till år 6. Den ena skolan 
har även åren 7-9, men något samarbete mellan F-6 och år 7-9 förekommer inte. Klasserna på 
de båda skolorna är tvåparallelliga från förskoleklass till år 6, med undantag för år 6 på den 
ena skolan som inte har någon parallellklass. De båda åldershomogena skolorna är mycket 
lika varandra till utformningen. Alla klasser på de båda skolorna är åldershomogena och ingen 
av skolorna har någon speciell inriktning. Den ena skolan satsar dock extra mycket på 
basämnena; matematik, svenska och engelska. 
 
2.5.2 Lärare i åldershomogena klasser 
 
Fyra av de fem intervjuade lärarna i åldershomogena klasser arbetar på samma skola och tre 
av dem ingår även i samma arbetslag. Den femte läraren arbetar på en annan skola och ingår 
också i ett arbetslag. Samtliga undervisar i alla ämnen i sina respektive klasser, med undantag 
för slöjd och i vissa fall andra estetiska ämnen. Lärarna är i ungefär samma ålder men deras 
erfarenheter inom skolvärlden skiftar. Två av de intervjuade lärarna har tidigare arbetat i 
åldersintegrerade klasser under ett respektive tre år. De övriga lärarna har under sin utbildning 
stött på åldersintegrerade klasser.  
 
2.5.3 Åldersintegrerade skolor och klasser 
 
Åldersintegrerade skolor kan, som tidigare nämnts, organiseras på olika sätt. Intervjuerna har 
genomförts med lärare från tre olika åldersintegrerade skolor. Två av skolorna var relativt 
stora med ungefär sju klasser i år 1-3 och ungefär lika många klasser i år 3-6. Den ena skolan 
hade dock fortfarande två åldershomogena klasser kvar i år 5 och 6. Samtliga skolor har infört 
åldersintegreringen utifrån pedagogiska motiv. På den mindre skolan hade man bara en 
storklass i år 1-3. På två av skolorna har man storklasser, det vill säga klasser med drygt 40 
elever i en klass. På en av de större skolorna är klasserna relativt små, cirka 23 elever. 
Gemensamt för samtliga skolor är att det finns minst två lärare i varje klass.  
 

 
15 Patel, R & Davidson, B. (1991) 
16 ibid. 
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2.5.4 Lärare i åldersintegrerade klasser 
 
Systemet för åldersintegrering ser lite olika ut på de tre skolorna. På två av skolorna är 
klasserna åldersintegrerade med elever i år 1-3 där treorna varje nytt läsår år flyttar upp till en 
klass för år 4-6. Det innebär att det varje år kommer nya ettor till klassen. Den tredje skolan 
har klasser med elever från endast två årskurser och dessa elever går i samma klass ända fram 
till dess att de äldsta eleverna slutar sexan. Än så länge vet man inte vad som kommer att 
hända med eleverna som då går i femman eftersom skolan inte tagit något beslut om detta.  
 
Lärarnas utbildning och tidigare erfarenheter skiljer sig något på grund av deras olika åldrar. 
Alla har en lärarutbildning i botten, men eftersom lärarutbildningen har utvecklats genom åren 
har de inte samma titel. En av lärarna har en annorlunda utbildning som innefattar en 
universitetsutbildning, språklärarutbildning, från Rumänien samt fritidspedagogexamen i 
Sverige. Hon har arbetat fjorton år som lärare i Rumänien och tre år i Sverige. Samtliga lärare 
har erfarenheter av arbete i både åldershomogena och åldersintegrerade klasser. 
 
Vi har valt att numrera lärarna samt markerat om de arbetar i en åldersintegrerad eller 
åldershomogen klass. Tabellen nedan är en översikt över lärarnas bakgrund. 
 
 
Lärare Utbildning Examensår Undervisar i 

år 
Antal 
elever 

Klassform 

Lärare 1, åh Ma/No 1-7 1995 2 21 Åldershomogen 
Lärare 2, åh Sv/So 1-7 1999 3 17 Åldershomogen 
Lärare 3, åh Sv/So 1-7 1998 3 19 Åldershomogen 
Lärare 4, åh Ma/No 1-7 1997 1 21 Åldershomogen 
Lärare 5, åh Ma/No 1-7 1996 2 20 Åldershomogen 
Lärare 1, åi Folkskollärare 1964 2-3 23 Åldersintegrerad 
Lärare 2, åi Lärarutbildning 

(Rumänien), 
fritidspedagog 

Ingen uppgift 
14 år 
Rumänien, 3 
år Sverige 

2-3 24 Åldersintegrerad 

Lärare 3, åi Ma/No 1-7 1997 1-3 46 Åldersintegrerad 
Lärare 4, åi Lågstadielärare 1971 1-3 42 Åldersintegrerad 
Lärare 5, åi Sv/So 1-7 1997 1-3 46 Åldersintegrerad 
 
 

2.6 Bearbetning av insamlat material 
 
Nedan följer en beskrivning av hur vi metodiskt har bearbetat vårt material, ”eftersom det inte 
finns en bestämd metod för hur man gör kvalitativ bearbetning.”17 
 
De tio intervjuerna tog mellan 40 till 60 minuter vardera, vilket gav oss ett gediget material att 
bearbeta. När intervjuerna var genomförda transkriberade vi samtliga ordagrant. Vi valde 
sedan att analysera och transkribera intervjuerna så fort som möjligt, eftersom ju längre tid 
som går desto svårare blir det att kunna redovisa materialet på ett rättvist sätt. Det 
sammanlagda intervjumaterialet blev cirka 60 sidor, vilka vi bearbetade med färgpennor i 
                                                           
17 Patel, R & Davidson, B. (1991) 
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beredskap. Eftersom vi var och en ansvarat för intervjuerna i respektive organisationsform 
behandlade vi även vårt material enskilt. Gemensamt för oss båda var dock att vi färglade, 
klippte och klistrade i materialets olika delar. ”Intervjudata är … ofta osystematiska och vi 
kan hitta svar och utsagor som täcker de olika temana och kategorierna på olika ställen i 
texten.”18 På detta sätt kunde vi omarrangera texten så att teman och kategorier kunde ta form.  
 
Dessa mönster blev vår utgångspunkt när vi utarbetade redovisningen av vårt resultat, samt 
vår resultatdiskussion. Resultatdelen bestod till att börja med två olika delar, svaren från 
lärarna i de åldersintegrerade klasserna och svaren från lärarna i de åldershomogena klasserna. 
För att minska risken för att texten skulle upplevas upprepande och tjatig sammanförde vi de 
båda resultaten till en resultatredovisning med gemensamma kategorier. Resultaten ligger till 
grund för den del där vi lyfter fram skillnader och likheter, våra åsikter samt jämför med inläst 
litteratur på området. Här sammanfogas alltså teori, empiri och våra egna reflektioner. 

 
18  Patel, R & Davidson, B. (1991) s.101 
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3 Litteraturgenomgång 
 
I följande kapitel gör vi en förklaring till de begrepp vi använder i uppsatsen och ger en 
historisk återblick av den svenska skolans framväxt. Vi presenterar tidigare forskning inom 
området, åldersintegreringens utbredning och utformning samt motiv för organisationsformer. 
Slutligen redovisar vi de för- och nackdelar för åldersintegrerade klasser som vi funnit i 
behandlad litteratur.  
 

3.1 Definition av begrepp 
Inom skolans värld finns många olika begrepp som används synonymt i fråga om 
klassammansättning och undervisningens utformning. Det kan vara svårt att avgöra vad 
begreppen står för på det sätt de används i olika sammanhang.19  
 
De begrepp vi använder oss av i denna uppsats är åldersintegrerad klass, åldershomogen klass, 
åldersintegrerad undervisning och åldershomogen undervisning. Åldersintegrerade klasser 
innebär att klasserna har satts samman med elever i olika åldrar för att uppnå ett pedagogiskt 
syfte, där eleverna samverkar över åldersgränserna.20  I åldershomogena klasser går elever 
från en och samma åldersgrupp, med undantag för elever som börjat ett år tidigare eller gått 
om ett år. 21 Åldersintegrerad undervisning betyder att man ser barnets skolgång som en helhet 
och antyder att det finns ett samspel mellan barnen i de olika åldrarna. Eleverna arbetar med 
samma saker, fast på olika nivåer beroende på elevernas mognad. Elevernas ålder är inte 
avgörande för vilken nivå undervisningen ska ligga på och klassen har satts samman utifrån 
pedagogiska motiv. Åldershomogen undervisning innebär att man utgår från elevernas 
gemensamma ålder och riktar undervisningen till elevernas tänkta nivå beroende av ålder. 22 
 
Vi kommer även att använda oss av begreppet klassform i texten. Då syftar vi på de båda 
sätten klasser kan sättas samman, åldersintegrerat eller åldershomogent. 
 

3.2 Historiskt perspektiv 
 
För att förstå utbredningen av åldersintegrerade klasser måste man ha ett historiskt perspektiv 
av utvecklingen inom skolan.  
 
Åldersblandade klasser är ingen nyhet. Redan när folkskolan infördes 1842 var det vanligast 
att elever i olika åldrar gick i en och samma klass och hade en gemensam lärare. Samma 
förutsättningar hade även de högre ståndens barn, vilka undervisades i hemmen i blandade 
syskongrupper av en och samma lärare. För att denna undervisningsform skulle vara möjlig 
för läraren fick de duktiga eleverna, de så kallade monitörerna, vara lärare för olika grupper 
av elever. Läraren hade då enbart en övervakande funktion. Detta system kallades 
Lancestermetoden. Klasserna var ofta mycket stora och därför gjorde man många små 
grupper. Dessa grupper indelades efter elevernas kunskaper och inte efter deras ålder.  

 
19 se bilaga 2 
20 Sundell, Knut. (1995)  Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur 
21 ibid. 
22 Skolöverstyrelsen (1985) Åldersintegrerad undervisning på låg- och mellanstadiet. Kommentarmaterial 
1985:15 Lgr 80, Stockholm: Liber 
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Kännetecken för detta system var disciplin, belöningar och straff.23 Monitörerna som hjälpte 
läraren följde endast dennes instruktioner för hur undervisningen skulle gå till. Elevinflytande 
och elevmedverkan var inget som förekom under denna tid. Skolan var av auktoritär karaktär 
och läraren var den som skulle förmedla eleverna kunskaper, oftast genom 
katederundervisning. Ett tjugotal år efter folkskolans införande övergavs Lancestermetoden 
och lärarna rekommenderades istället att undervisa alla eleverna själva efter klassindelning. 
1863 och 1864 års folkskolestadgor förespråkade en indelning av klasser efter elevernas 
framsteg. Men skolor var dyrt för socknarna och motståndet mot den obligatoriska skolan var 
stort. Efter en tid avtog dock motståndet och nya krav, såsom tillgänglighet, standard, lärare 
och undervisningsmaterial, började ställas på skolan. Även statens intresse för skolan blev 
större och man gick in och stöttade skolan ekonomiskt. 24 
 
I och med statens bidrag och ett allt större elevunderlag, var man tvungen att lägga upp en 
budget för skolan med beräkningar av behov och kostnader i ett längre tidsperspektiv. De nya 
kraven på skolan ledde också till förändringar av undervisningsformer. Åldersindelad skola, 
det vill säga Aa-form, blev ett mål dit de utbildade lärarna anställdes. Där dessa skolor fanns 
var det ett stort elevunderlag. På landsbygden där elevunderlaget var sämre fanns 
åldersblandade klasser, Bb-form fortfarande kvar som den dominerande undervisningsformen. 
I jämförelse med Aa-formen såg man denna klassform som en tillfällig ersättning. Andræ 
Thelin anser att Bb-formens sämre rykte lades till grund under denna utvecklingsperiod. Bb-
formen var förmodligen värd sitt rykte på grund av dåliga lokaler och utrustning samt lärarnas 
brist på god utbildning.25 
 
Den åldersindelade undervisningens framväxt var även ett led i den industrialisering som hade 
tagit fart i Sverige. Samhället skulle rationaliseras och effektiviseras och så även skolan. Om 
undervisningsgrupperna var så lika som möjligt borde effektiviteten bli större, ansåg man. 
Tidigare hade lärarna haft svårigheter med att bedriva katederundervisning med gott resultat i 
en åldersblandad grupp. Men trots omändringarna till åldershomogena undervisningsgrupper 
lyckades man ändå inte uppnå gott resultat med katederundervisningen. Problemet var att 
undervisningen riktade sig till en medelelev som egentligen inte fanns och därför blev inte 
undervisningen mer effektiv. Lösningen på problemet blev inrättandet av specialklasser.26 
 
Ingen av åtgärderna till individualisering med läraren i centrum löste problemet, istället växte 
klyftorna mellan eleverna från olika samhällsklasser. Men 1962 skedde en förändring. 
Eleverna skulle inte längre undervisas i homogena grupper. Målet var inte att skilja elever och 
deras olikheter från varandra utan deras olikheter skulle istället tillföra varandra nya 
kunskaper. 1962 års läroplan slog fast att klassen skulle hållas samman till det åttonde 
skolåret. Honnörsordet i Lgr 62 var att man skulle sätta eleven i centrum, elevernas behov 
skulle styra undervisningen som skulle individualiseras. Under denna tid ersattes 
specialklasserna av kliniker för elever med skolsvårigheter. Även 1969 års läroplan 
förespråkade sammanhållning av klasser, men elever med skolsvårigheter skulle nu gå i 
vanlig klass i så stor utsträckning som möjligt. Men uppdelningar förekom inom till exempel 
allmän eller särskild engelska och matematik. 1975 kom regeringen med en proposition, i 

 
23 Sandkvist, Karin. (1994) Åldersintegrerad undervisning. En kunskapsöversikt. Stockholm: HLS Förlag 
    Pedagogisk uppslagsbok. (1996) Stockholm: Lärarförbundets förlag 
24 Sandqvist, K. (1994)  
    Andræ Thelin, Annika. (1992) Undervisning i åldersblandade grupper. En granskning i samarbete mellan 
skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna läsåren 1989/90 och 1990/91. SÖ, Rapporter – Planering, uppföljning, 
utvärdering R91:32. Stockholm: SÖ 
25Andræ Thelin, A. (1992) 
26 Skolöverstyrelsen (1985) 
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vilken de uttryckte att ingen form av organisationer såsom kliniker skulle förekomma inom 
skolan. Detta innebar att det arbete specialläraren utförde skulle ske i klassrummet och den 
kunskap denne hade skulle delges övriga inom arbetslaget, vilket även poängterades i Lgr 
80.27 
 
Från 1960-talet och framåt visar sig en förändring i synen på undervisningsgruppernas 
utformning. Tankarna kring de pedagogiska fördelarna med åldersintegrerad undervisning 
väcktes i USA under 1960-talet, nytänkarna ansåg att de åldersrelaterade förväntningarna 
minskade genom denna undervisningsform och istället stod barnens olikheter i centrum. På 
1970-talet kom idén till Sverige och även här började de pedagogiska fördelarna med 
åldersintegrerad undervisning att uppmärksammas. Under 1980-talet sågs åldersintegrering 
fortfarande som en pedagogisk fråga. Fler och fler lärare tog med stort engagemang initiativet 
att genomföra idén med åldersintegrerad undervisning. När 1990-talet inleddes hade skolan 
nyligen kommunaliserats och skolledarna hade stora besparingskrav hängande över sig. 
Samtidigt fick de kritik för dåliga resultat i skolan. Lösningen enligt skolledarna var 
åldersintegrerade klasser. Under 1990-talet ökade andelen åldersintegrerade klasser kraftigt. 
1992 gick 15 procent av alla Sveriges elever i år 3 i åldersblandade klasser till att mot slutet 
av 1990-talet vara uppe i drygt 30 procent.28 
 
Skillnaden mellan 1980-talet och 1990-talet var lärarnas reaktioner. Under 1980-talet startade 
engagerade lärare åldersblandade klasser på eget initiativ, de var motiverade att arbeta enligt 
detta arbetssätt. 1990-talets politiskt ekonomiska beslut om åldersintegrerade klasser kändes 
för många lärare som ett påtvingat arbetssätt.29 
 

3.3 Tidigare forskning  
 
I det här avsnittet behandlas tidigare forskning inom det valda ämnesområdet, både nationell 
och internationell. Edlund & Sundell hävdar att när det gäller åldersintegrerade klasser har 
ingen utvärdering skett enligt ett internationellt tillvägagångssätt. Skolöverstyrelsen har 
argumenterat för inrättandet av åldersintegrerade klasser trots att det inte gjorts någon 
traditionell vetenskaplig utvärdering.30 De undersökningar som genomförts är i stor 
utsträckning fallstudier, men även annan forskning har bedrivits. Nedan följer en 
sammanställning av betydande forskning inom området. 
 
3.3.1 Internationell forskning 
 
En av orsakerna till att man i USA infört åldersintegrerad undervisning är problemet med 
elever som inte klarat årskurskraven. I både USA och England ser skolsystemen annorlunda 
ut än i Sverige. En lärare i Sverige följer normalt sin klass några år medan detta inte är lika 
vanligt i USA och England. För att få möjlighet att följa eleverna under en längre period har 
man därför förespråkat åldersblandade klasser.31  
 

 
27 Skolöverstyrelsen (1985) 
28 Persson, Tore. ”Åldersblandat – hur kul är det?” Skolvärlden 2002:17 
29 ibid. 
30 Edlund, Ann-Charlotte & Sundell, Knut. (1999) Åldersintegrerat eller åldersindelat? En jämförande studie av 
1111 elever i årskurs 2. Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU rapport 
nr 99 
31 ibid. 
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I USA har Gutierrez & Slavin gjort en forskningssammanställning av 57 jämförande studier 
om åldersintegrerade klasser32. Det är framför allt barnens läsinlärning som undersökts och 
man har kommit fram till att åldersintegrering använts dels för att införa ett individualiserat 
arbetssätt, dels för att nivågruppera eleverna. När åldersintegrering användes för 
nivågruppering flyttades eleverna till en ny grupp så fort de nådde upp till de prestationer som 
krävdes av dem. Åldersintegrering som motiv för individualiserad undervisning visade sig ge 
lika bra prestationer som i åldersindelade klasser. I de fall man satte samman eleverna i 
kunskapsmässigt homogena grupper, och undervisade dessa grupper traditionellt, gav det 
resultatet att eleverna oftast presterade bättre än i de åldersindelade klasserna. Allra bäst 
presterade eleverna när endast ett ämne undervisades åldershomogent och resten åldersindelat. 
Resultaten förklaras med att nivågruppering minskar antalet grupper som måste undervisas 
och planeras. Detta skulle alltså öka effektiviteten hos läraren. Man hävdar att 
åldersintegrering kan vara till undervisningens fördel, men läroplanen och 
undervisningsmetoder som används i åldersintegrerade klasser är minst lika viktig som 
elevernas sammansättning.33 
 
3.3.2 Fallstudier 
 
Av de studier som tidigare genomförts inom ämnesområdet har den största delen varit 
fallstudier. Fallstudier av åldersintegrerade klasser har resulterat i att det anses positivt med 
åldersintegrerade klasser. Edlund & Sundell håller sig dock kritiska till dessa studier på grund 
av att de inte skett någon jämförelse mellan åldersintegrerade klasser och andra 
klassammansättningar. Studierna visade hur eleverna trivdes i skolan. De baserades på 
intervjuer med pedagoger och inte på observationer eller testning av barnen, vilket Edlund & 
Sundell ifrågasätter. De anser att pedagogernas förväntningar och upplevelser färgar deras 
uppfattning av elevernas utveckling och därmed inte heller kan ge en rättvis bild av 
eleverna.34 Även Vinterek tar upp behovet av fler studier där man fokuserar på elevernas egna 
utsagor, samt att fler aspekter av åldersblandning uppmärksammas.35 Däremot poängterar 
Sandqvist, forskare på lärarhögskolan i Stockolm, att man inte ska bortse från lärarnas 
erfarenheter. Även om forskningens objektiva kunskap ger en del av sanningen menar 
Sandkvist att det krävs mycket starka objektiva kunskaper för att slå ut lärares erfarenheter. 
Det är de som är experterna, menar hon.36   
 
Edlund & Sundell hävdar att det positiva utfallet av studierna också beror på att 
åldersintegrering förknippas med pionjäranda och progressivitet. De menar att när 
åldersintegrerade klasser inte längre är så ovanligt kan de positiva resultaten komma att 
förändras. Uppgifterna som Edlund & Sundell kommenterar här är undersökningar gjorda på 
80-talet då åldersintegrerade klasser inte var lika vanligt förekommande som när deras 
undersökning genomfördes.37 
 
De fallstudier som genomförts anses inte heller vara pålitliga på grund av att det var för få 
grupper och barn. Edlund & Sundell menar att det inte heller framgår om dessa barn är 
representativa eller ej eftersom studien saknar den sociala bakgrunden som är så viktig för 

 
32 Sundell, K. (1995) 
33 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
34 ibid. 
35 Vinterek, Monika. (2001) Åldersblandning i skolan. Elevers erfarenheter. Umeå: Umeå universitet, 
Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen 
36 Sjökvist, Elisabeth. ”Forska mer om åldersblandade klasser” Dagens Nyheter1995-06-06,  
37 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
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forskning.38 Detta är också en av anledningarna till varför man, enligt Vinterek, inte kan 
avgöra om den ena klassformen är bättre än den andra. Hon menar att de flesta av genomförda 
studier inte kan visa på några speciella skillnader mellan olika klasstyper. De studier som 
finns är inte tillräckliga. För att få tillräckliga studier krävs det bland annat att 
undervisningens utformning, elevernas bakgrund, klasstorlek, skolstorlek, åldersspridning, 
årskursspridning, lärarkontinuitet samtidigt hållits under kontroll.39  
 
Nandrup, som är stark förespråkare för åldersintegrering, håller inte med Edlund & Sundells 
påstående om att det inte finns någon forskning om åldersintegrerad undervisning. Enligt 
henne viftas fallstudierna bort allt för lätt. Sundell hävdar dock att det krävs vetenskapliga 
belägg för att avgöra om en metod är bra eller inte medan Nandrup anser att det inte fungerar 
på det sättet. Hon menar på att det heller inte finns någon vetenskaplig forskning bakom A-
formen när den infördes.40   
 
3.3.3 Inlärning och prestationer 
 
Från och med 1989 har cirka tio jämförande studier av åldersintegrerade och åldershomogena 
klasser genomförts. Dessa studier har inte i första hand haft syftet att undersöka 
ålderssammansättningen, vilket gör att resultaten är svåra att tolka när det gäller just detta. 
Studierna har haft annat fokus, som till exempel läsinlärning, vilket dock har kunnat ge en 
bild av åldersintegreringens följder. Jämförande studier av elevers läsförmåga i 
åldersintegrerade respektive åldershomogena klasser har visat på sämre läsförmåga i 
åldersintegrerade klasser. Undersökningen talar också för att åldersintegrerade klasser 
påverkar elevernas räkneförmåga negativt. Några studier visar även på att spridningen mellan 
de bästa och sämsta eleverna var större i åldersintegrerade klasser än i åldershomogen. Medan 
en annan studie, genomförd av Hemer, inte visar på några skillnader som har med 
ålderssammansättningen att göra.41  
 
I en annan jämförande undersökning, genomförd av Andrae Thelin, har elevers prestationer i 
olika ämnen undersökts. Det visade sig att resultaten oftare var lika mellan åldersintegrerade 
och åldershomogena klasser än att de skilde sig åt. De åldersintegrerade klasserna var i 
årskurs 3 bättre än de åldershomogena i ämnena musik, engelska och svenska. Skillnaderna i 
svenska och musik försvagades i årskurs 5, medan resultatet i engelska höll i sig. De 
åldersintegrerade klasserna var bättre i matematik på lågstadiet medan detta skiftade helt på 
mellanstadiet. Problemet med denna undersökning är att man inte redovisat i hur stor 
utsträckning det bedrivits årskursuppdelad undervisning i åldersintegrerade klasser. I och med 
detta är det svårt att avgöra hur stor betydelse klassammansättningen har för studiens 
resultat.42  
 
3.3.4 Social utveckling 
 
En av fördelarna med åldersintegrerade klasser menar många är att den sociala utvecklingen 
gynnas. Enligt tidigare forskning visar, liksom Edlund & Sundells studie, att den fysiska 
åldersblandningen av elever saknar en direkt effekt på det sociala samspelet. Man har heller 

 
38 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
39 Vinterek, M. (2001) 
40 Udd, Lena. ”Åldersblandat! Åldersindelat! Motpoler möttes i debatt om undervisning.” Lärarnas tidning 
1995:30 
41 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
42 Vinterek, M. (2001) 
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inte  funnit några tydliga skillnader av elevers självförtroende och förekomst av mobbning 
mellan åldershomogena och åldersintegrerade klasser.43  
 
Det har visat sig att elever i åldersintegrerade klasser helst väljer att umgås med kamrater ur 
samma åldersgrupp. Edlund & Sundells studie visar att mer än två tredjedelar av eleverna i 
åldersintegrerade klasser väljer att umgås med jämnåriga kamrater.44Sandqvist hävdar dock 
motsatsen. Enligt henne visar det sig att eleverna i allmänhet uppskattar samarbete 
tillsammans med både yngre och äldre kamrater.45   
 
3.3.5 Elever i behov av särskilt stöd 
 
Enligt en undersökning ökade antalet elever i behov av särskilt stöd i klasser som var 
åldersintegrerade, från en tredjedel vid starten till cirka hälften i årskurs 3. Andelen elever i 
behov av särskilt stöd i åldershomogena klasser sjönk däremot över tid. Edlund & Sundells 
studie visar på att svagpresterande elever i åldersintegrerade klasser fick mindre stöd än de i 
åldershomogena klasser. De förklarar resultatet med att man som lärare i åldersintegrerade 
klasser får svårare att utveckla kriterier för vad som är svagpresterande. Det blir inte 
tillräckligt många elever ur samma åldersgrupp i en klass att man som lärare kan känna sig 
säker på vad som är normalt för eleverna att prestera. Alternativet kan också vara att ideologin 
kring åldersintegrering skapat en ovilja att se de eleverna som onormala när de är 
svagpresterande. Detta kan också vara orsaken till att elever i åldersintegrerade klasser inte 
ges lika mycket stöd som elever i åldershomogena klasser. För svagpresterande elever kan det 
vara negativt att gå i åldersintegrerad klass av den anledningen att undervisningen planeras för 
olika åldrar och därmed inte är så strukturerad som många av dessa elever behöver. Edlund & 
Sundell menar också att elevernas koncentration var något sämre i de åldersintegrerade 
klasserna. Detta anser de kan bero på att det i sådana klasser nästan alltid förekommer olika 
aktiviteter samtidigt och att ett så kallat arbetsmummel konstant uppstår.46  
 
Vinterek skriver om undersökningar som riktar misstänksamhet mot åldersintegrerad 
undervisning för elever med läs- och skrivsvårigheter. Det finns elever som inte anses passa in 
i åldersintegrerad klass i och med den höga graden av eget arbete som förekommer i sådan 
arbetsform. Barn med svårigheter kan behöva en mer strukturerad undervisning än vad som 
kan erbjudas i en åldersblandad klass med mycket eget arbete.47 
 
3.3.6 Individualisering 
 
Åldersintegreringens förespråkare, bland annat Nandrup och Andræ Thelin, menar att det 
gynnar individualiseringen av undervisningen om man har åldersintegrerade klasser. Detta 
skulle i sin tur innebära att elevernas inlärning underlättas. Genom att ta hänsyn tas till elevers 
mentala utveckling snarare än biologiska ålder, innebär detta ökade förutsättningar för en 
individualiserad undervisning. Edlund & Sundells studie visar dock inte några tecken på att 
åldersintegrering skulle underlätta ett mer individualiserat arbetssätt. Något som de anser kan 
bero på att lärare i åldersintegrerade klasser idag har ett mer traditionellt arbetssätt, som liknar 
det i åldershomogena klasser, för att hantera de möjliga inlärningsproblem som den tidigare 
jämförande forskningen uppmärksammat 48 Vinterek skriver att man i åldershomogena klasser 

 
43 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
44 ibid. 
45 Sandkvist, Karin. ”Åldersintegrerade klasser under debatt”, LOCUS 1994:3 
46 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
47 Vinterek, M. (2001) 
48 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999)  
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kan se små förändringar som tyder på att undervisningen i dessa klasser tenderar att likna den 
som åldersintegreringens anhängare förespråkar. Det är graden av det individuella arbetet som 
tycks öka i de åldershomogena grupperna. Om det är på detta sätt menar Vinterek att det i 
praktiken inte behöver vara någon större skillnad mellan de olika klassformerna.49 
 
Vid individualisering där en elev och en lärare möts är det ganska troligt att inlärningen 
underlättas, men när individualisering ska ske i grupp menar Edlund & Sundell att problem 
kan uppstå. I en åldersintegrerad klass, där eleverna ofta arbetar med olika uppgifter 
samtidigt, får varje elev mindre tid med läraren än vad elever i åldershomogena klasser får där 
arbetssättet är gruppfokuserat. Med ett gruppfokuserat arbetssätt får eleverna i genomsnitt mer 
tid med läraren eftersom undervisningen oftare riktar sig till hela klassen. De hävdar att det 
inte är åldersintegreringen i sig som är den stora frågan utan individualiseringen. 50 I och med 
individualiseringen i åldersintegrerade klasser menar Sundell att organisationen av arbetet blir 
mer lättstört. Dessutom försvårar det lärarens planering.51  
 
Den forskning som granskat elevers prestationer visar att utformningen av undervisningen har 
stor betydelse för resultatet. Det som kännetecknar undervisning i åldersintegrerade klasser är 
andelen eget arbete och individualisering. En del studier bekräftar att åldersintegrering präglas 
av egenarbete och menar att det är mer eller mindre nödvändigt, eller ett måste, på grund av 
sättet att arbeta. Det har också visat sig att individualiseringen snarare blir 
hastighetsindividualisering än innehålls- och metodindividualisering. Men det finns även 
studier som visar på arbetssätt där eleverna arbetar i interaktion med varandra i till exempel 
temaarbeten. I en pilotstudie av Runesson framgår det att individualisering i åldersintegrerad 
klass främst innebar hastighetsindividualisering. Eleverna fick arbeta helt efter egen takt och 
följden av detta blev att spridningen mellan eleverna ökade. En del arbetade i en bok för 
årskurs 4 medan andra arbetade i en bok för årskurs 8. Den mesta tiden arbetade eleverna 
enskilt och även genomgångarna skedde individuellt. Runesson vill peka på svårigheterna 
med att få till en social interaktion i dessa klasser. Spridningen är helt enkelt för stor. 52 
Bergkvist fick i en av sina studier fram att lärarna ansåg åldersintegrering vara underlättande 
för en individualiserad undervisning. I denna studie bestämde lärarna innehåll och när 
uppgifterna skulle göras. De tillverkade material som eleverna sedan fick ta eget ansvar för. 
Lärarna talade sällan inför hela klassen och inte heller eleverna talade inför varandra och 
grupparbeten var sällsynta. Det framgick också att elevers olikheter och kompetens sällan togs 
tillvara.53  
 
3.3.7 Lärarnas situation 
 
Några stora skillnader i pedagogernas syn på sitt arbete har inte Edlund & Sundell fått fram. 
Detta kan bero på att åldersintegrering främst är en organisationsform och inte ett pedagogiskt 
förhållningssätt.54  
 
Vinterek skriver att de undersökningar som har gjorts ger en positiv bild av lärarnas 
arbetssituation. Det som möjligen kan ses som en brist i dessa undersökningar är att i de flesta 
fall har lärarna själva tagit initiativet till arbete i åldersintegrerade klasser, vilket kan vara 

 
49 Vinterek, M. (2001) 
50 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
51 Udd, L. (1995:30) 
52 Vinterek, M. (2001) 
53 Bergqvist, Kerstin. (1993:4) Åldersblandat skolarbete i lokalsamhället: om närhet och integration i barnens 
vardagsliv. Arbetsrapporter från tema K: Linköping. 
54 Edlund, A-C & Sundell, K. (1999) 
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avgörande för det positiva resultatet. Lärarna i denna studie ansåg att åldersblandningen 
underlättade det arbetssätt de ville ha. Runesson menar att lärare i åldersintegrerade klasser 
får en roll som kontrollant och administratör, det vill säga en person som har hand om 
bokföring, uppföljning och kontroll. Med detta följer att lärarna sällan talar inför hela klassen, 
vilket uppfattas som positivt eftersom de anser sig få mer tid för de elever som behöver hjälp. 
Det kan dock uppstå problem eftersom eleverna själva söker nya uppgifter i väntan på hjälp. 
Det direkta behovet av hjälp blir då inte lika tydligt och lärarna upplever att arbetsbördan 
minskar.55 
 
Enligt forskning av Ahl är eget arbete och elevinitierade aktiviteter vanligt i åldersintegrerade 
klasser. Läsning blir till exempel en privat angelägenhet och allt mer sällan en social 
angelägenhet. Lärare i dessa klasser uttryckte att de hade en ambition om att ha mer 
genomgångar, men tyckte att det var svårt att genomföra i praktiken. Läsförberedande 
undervisning ansågs svårt att genomföra på skolor som inte hade åldershomogena lektioner på 
schemat. Lärarna ansåg också att det var svårt att organisera och planera instruktioner på 
grund av att elevernas färdigheter varierade kraftigt.56 
 
I Bergkvists studie framgår det att arbete i åldersblandade klasser kräver ett nära samarbete 
lärarna emellan. Det nära samarbetet uppfattades som positivt och avlastande.57 Även i andra 
studier har detta framgått, men det visar sig också samtidigt kunna vara krävande med tätt 
samarbete.58 I Edlund & Sundells studie visar det sig däremot inte vara någon skillnad, i 
lärarnas uppfattning om samarbete, i åldersintegrerade respektive åldershomogena klasser.59 
 

3.4 Förekomst  
 
Någon tydlig statistik över hur vanliga åldersintegrerade klasser är finns inte. Statistiska 
Centralbyrån har slutat att samla in denna form av information för att den inte var fullt 
tillförlitlig.60 Men det finns andra studier kring förekomsten av åldersintegrerade klasser.  
 
Det finns många komplikationer då man skall fastställa hur vanligt det är med 
åldersintegrerade klasser. En svårighet kan vara motiven för tillkomsten av åldersintegrerade 
klasser, eftersom både pedagogiska och resursmässiga motiv förkommer. Andra motiv kan 
vara kommunernas försämrade ekonomi, åldersintegrering ger dem då möjlighet att sätta ihop 
större klasser.61 
 
När man läser skolstatistik är ytterligare en svårighet att de åldersintegrerade klasserna inte 
skiljs från Bb-form. Skolverket har dock kommit fram till att Bb-formens förekomst har varit 
stabil under en lång period, men att den har minskat från 1980-talet och framåt. Däremot har 
den åldersintegrerade formen ökat sedan slutet av 1970-talet.62 
 
1982/83 gjordes en kartläggning över förekomsten av åldersintegrerade klasser sammansatta 
av pedagogiska motiv av Skolöverstyrelsen i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm. 

 
55 Vinterek, M. (2001) 
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61 Sundell, K. (1995) 
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Undersökningen visade på att 70 av landets kommuner, det vill säga 25 procent, hade inrättat 
åldersintegrerade klasser av pedagogiska skäl. Vanligast var denna klassform på lågstadiet. 
Klasserna var då blandade med elever från år 1 till och med år 3.63 Denna integrering stämde 
väl överens med Skolöverstyrelsens rekommendationer 1985.64 Mellan 1983 och 1986 kunde 
kommunerna även få statliga bidrag för att inrätta åldersindelade klasser, vilket var ett led i att 
från statens sida uppmuntra lokala initiativ för arbete som var utvecklande för lågstadiet dessa 
statliga bidrag överfördes 1986 till mellanstadiet.65 
 
1987/88 gjordes ännu en kartläggning, denna gång utav Lärarhögskolan i Stockholm i 
samarbete med Skolverket. Nu hade antalet kommuner med åldersintegrerade klasser stigit till 
206, vilket motsvarade 75 procent av landets kommuner. I denna undersökning ingick alla 
åldersintegrerade klasser utan någon uppdelning av vilka motiv som legat till grund för 
bildandet. 1992/93 kom ytterligare en kartläggning, vilken visade på att cirka 13 procent av 
hela landets låg- och mellanstadieklasser var åldersintegrerade. Nu fanns åldersintegrerade 
klasser i 83 procent av landets kommuner.66  
 
Även Vinterek har i samarbete med Statistiska Centralbyrån tagit fram uppgifter rörande 
förekomsten av åldersintegrerade grupper i grundskolan från 1992 till 1999. I denna studie har 
Vinterek kommit fram till att 1992 gick 15 procent av de undersökta eleverna i år 3 i 
åldersintegrerade klasser. 1997 hade siffran stigit till mer än det dubbla, 36 procent. Tidigare 
studier av Andræ Thelin har visat på att åldersintegrering är vanligare i de lägre åldrarna, 
vilket fortfarande kvarstod 1997. Men Vinterek har även kommit fram till att andelen äldre 
elever i åldersintegrerade klasser har ökat. Under den undersökta perioden har andelen elever 
i åldersintegrerade klasser i år 4-5 nästan fördubblats, från cirka 12-14 procent till cirka 24 
procent. Ökningen i antal på åldersintegrerade klasser i år 6 har däremot ökat långsamt med 
bara några enstaka procent under samma period, från 14 procent till 16,5 procent. Vinterek 
förmodar att denna blygsamma ökning har ett samband med den nya läroplanen, Lpo 94. 
Läroplanen uttrycker mål att uppnå efter det femte och det nionde skolåret som har medfört en 
delning av skolan vid det femte skolårets slut. Denna utveckling kan även ses i och med att 
det sjätte skolåret har mer samarbete med 7-9 på flera håll i landet, vilket har lett till mindre 
åldersintegrering. Vintereks studie visar dock på en markant ökning av åldersintegrerade 
klasser i grundskolan under 1990-talet och fram till idag.67  
 
Med Statistiska Centralbyråns och Vintereks studie kan man beräkna att var tredje elev i år 1-
3 idag går i en åldersintegrerad klass, vilket även hävdas i flera tidningsartiklar.68 Av de 
elever som går i år 4-5 går var fjärde i en åldersintegrerad klass och i år 6 är det var sjätte 
elev.69 
 

3.5 Motiv till åldersintegrerade klasser 
 
Trots att det enligt några forskare ännu inte finns någon jämförande forskning som säger att 
åldersintegrering skulle vara en bättre skolform, finns det många motiv för anammandet av 
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denna form. Inte minst Skolverkets företrädare, Skolöverstyrelsen, har förespråkat 
åldersintegrerad undervisning. Skolöverstyrelsen har presenterat glesbygds- och resursmotiv 
samt pedagogiska motiv som två huvudgrupper för inrättande av åldersintegrerade klasser. 
Detta innebär att en del skolor blir åldersintegrerade på grund av ekonomiska skäl eller på 
grund av för dåligt elevunderlag. I huvudsak handlar det om att man lättare ska kunna bilda 
klasser och spara in på lokaler. Ofta inför man åldersintegrering av pedagogiska skäl, det vill 
säga att man har en pedagogisk tanke bakom klassformen. Det händer även att de två motiven 
går hand i hand och åldersintegreringen sker med tanke på båda motiven.70 
 
I de fall då åldersintegreringen införs av pedagogiska motiv är det för att klassformen anses ge 
ökade möjligheter att bedriva undervisning. Lärarna tros lättare kunna förnya och förbättra sitt 
pedagogiska arbete och sin arbetssituation i och med en övergång till åldersintegrerade 
klasser. Åldersintegrering förväntas bryta trenden med många ensamarbetande lärare. 
Åldersintegrerade klasser ska bryta lärarnas isolering och istället stimulera till bättre 
samarbete.71 Samverkan med andra verksamheter, exempelvis förskola och skola, väntas 
också bli bättre och anges därför som motiv för åldersintegrering. Samarbetet ökar 
möjligheterna för en pedagogisk debatt och öppenhet inför nya pedagogiska metoder.72  
 

3.6 För- och nackdelar med åldersintegrerade klasser 
 
3.6.1 Social utveckling 
 
En fördel som många ser med åldersintegrerade klasser är att de äldre eleverna finns som en 
trygghet för de yngre och kan med sina kunskaper om hur skolan fungerar vägleda de nya 
eleverna. Detta medför även att de yngre blir vana att umgås med äldre elever.73 Yngre elever 
förväntas även stimuleras av de äldre och få en bild av den egna kommande utvecklingen. En 
annan viktig fördel med åldersintegrerade klasser är att elevernas sociala och känslomässiga 
utveckling stimuleras.74 Vissa förespråkare menar även att de åldersintegrerade klasserna ger 
ett mer tillåtande klimat eftersom olikheter blir naturliga i denna klassform, samt att en vi-
känsla skapas på de åldersintegrerade skolorna eftersom många har gått tillsammans. 75 
Nackdelar, för den sociala utvecklingen i åldersintegrerade klasser, kan vara att det kan 
kännas svårt att komma ny till en klass där de äldre eleverna ska lära ut det redan etablerade 
reglerna och normsystemet. Sundell ser de ständiga uppbrotten inför varje år som den främsta 
nackdelen för åldersintegrerade klasser. Dessa uppbrott skapar otrygghet och de 
svagpresterande eleverna osynliggörs genom att det kommer nya elever med lägre 
kunskaper.76 Uppbrotten innebär även att en tredjedel av eleverna byts ut varje höst, vilket 
medför att det är svårare att skapa en bestående vi-känsla i de åldersintegrerade klasserna.77 
Vissa motståndare, till åldersintegrerade klasser, menar att elever i åldersintegrerade klasser 
inte leker mer spontant med elever i andra åldrar än elever i åldershomogena klasser. Därmed 
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blir urvalet av potentiella lekkamrater begränsat i en åldersintegrerad klass, då eleverna helst 
leker med andra i samma ålder. I en åldershomogen klass har däremot eleverna större 
valmöjligheter när alla är i samma ålder.78 
 
3.6.2 Rollbyte 
 
En fördel för de åldersintegrerade klasserna är att de ger eleverna möjlighet att skifta roller, 
vilket har stor betydelse för deras allsidiga utveckling. Denna rollskiftning är möjlig på grund 
av den strida ström av elever som lämnar respektive ansluter till klassen. Rollförändringarna 
anses motverka konkurrens, självhävdelse och mobbning samt gynna ett tolerant och öppet 
klimat.79 Genom tillskottet av nya elever och omfördelningen av positioner i gruppen behöver 
aldrig någon känna att den alltid är sämst. Eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper och 
hjälpa de yngre eleverna, vilket stärker självkänslan.80 
 
Motståndarna till åldersintegrerade klasser hävdar däremot att rollskiftningarna kan vara 
påfrestande för eleverna, att aldrig riktigt veta vem man är. De menar att en åldershomogen 
klass däremot skapar en trygghet för eleverna genom att den kommer att bestå ett antal år. 
Eleverna slipper finna sin position i gruppen varje höst. Skulle en elev hamna i en roll som 
denne inte vill ha är det lärarens uppgift att få ihop en bra grupp. Eleverna ska ges 
möjligheten att bygga upp sitt självförtroende och lära sig empati och därmed undvika att 
denne elev fastnar i rollen genom hela skoltiden. Tillskottet av nya yngre elever kan bli ett 
stort problem för elever med inlärningsproblem då de upptäcker att de yngre är duktigare än 
dem.81 
 
3.6.3 Inlärning 
 
Skolöverstyrelsen motiverar även åldersintegreringen med att eleverna får en god kontinuitet i 
undervisningen. I och med åldersintegrerade klasser får barnen själva ett bättre perspektiv på 
den egna utvecklingen.  
 
En annan fördel med åldersintegrerade klasser är att de skulle gynna den kunskapsmässiga 
inlärningen. Elevernas intressen och initiativ tas tillvara och utgör grunden för 
undervisningen. Genom att blanda elever med olika åldrar fokuserar man på deras mentala 
ålder istället för den fysiska. Eleverna anses kunna ta större ansvar för varandras utveckling 
genom att hjälpa varandra i skolarbetet. De äldre eleverna befäster sina kunskaper genom att 
hjälpa de yngre, samtidigt som det underlättar för läraren. Klasserna förväntas även lättare 
kunna delas upp i mindre grupper, vilket också är till fördel för elever i behov av särskilt stöd. 
Dessutom återkommer samma moment i undervisningen flera gånger under de år en elev går i 
klassen, vilket ger eleverna fler chanser att ta till sig undervisningen.82 
 
Eleverna i en åldersintegrerad klass stimuleras även av att de erbjuds ett smörgåsbord av 
uppgifter med olika svårighetsgrader.83 Dessa olika uppgifter medför också att det blir svårare 
för eleverna att jämföra sig med varandra, vilket leder till mindre konkurrens och konflikter.84 
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En nackdel som dock kan ses för eleverna i de åldersintegrerade klasserna är att alla inte 
klarar av den självständighet som krävs, utan de behöver struktur, trygghet och tydliga yttre 
ramar vilket inte alltid går att uppnå i en åldersintegrerad klass. Många elever med olika 
uppgifter på olika nivåer kan kännas otryggt för vissa elever.85 
 
3.6.4 Individualisering  
 
Utgångspunkten för åldersintegrerade klasser anses vara hänsyn och respekt för varje elev och 
en undervisning som utgår från vars och ens förutsättningar och utvecklingsnivå. 
Genom individualisering underlättas elevernas inlärning och lärarens roll övergår från 
kunskapsförmedlare till att bli mer handledare i klassrummet.86 Förespråkarna lyfter även 
fram möjligheter till individualisering, som en fördel, då de kan invänta elevernas mognad vid 
inlärning av kunskaper. Detta inväntande blir inte lika tydlig i en åldersintegrerad klass som 
den hade blivit i en åldershomogen då eleven hade fått gå kvar ett år och byta klass.87 
 
En nackdel man kan se i de åldersintegrerade klasserna är att läraren måste hålla en medelnivå 
när denne talar och undervisar, vilket inte blir tillräckligt utmanade för treorna samtidigt som 
ettorna inte får den omsorg de behöver. Det är då svårt att individanpassa undervisningen för 
alla.88  
 
3.6.5 För läraren 
 
Elever i behov av särskilt stöd gynnas i och med den åldersintegrerade klassen genom att 
individualiseringen frigör mer tid för läraren. Tid som istället kan ägnas åt dessa elever. För 
att underlätta lärarens arbete nämns ett bättre samarbete samt att sättet att arbeta i 
åldersintegrerade klasser kräver en strukturerad undervisning. Detta skulle i sin tur innebära 
att lärare utvecklar en vidare syn på sin undervisning och vad det är eleverna behöver. Ett 
starkt motiv för åldersintegrering, utifrån lärarens perspektiv, är det mindre antalet nybörjare 
som kommer varje år. Istället för att ta emot en hel klass får läraren ett mindre antal elever att 
koncentrera sig på samtidigt som de äldre eleverna påskyndar deras anpassning till skolans 
värld.89 
 
En nackdel för lärarna i de åldersintegrerade klasserna är den kunskapsmässig och mentala 
spridningen mellan eleverna, vilken kan vara ända upp till sju år jämfört med tre till fyra i en 
åldershomogen klass. Detta gör situationen i en åldersintegrerad klass oöverblickbar för 
läraren.90 Den stora spännvidden i klassen försvårar även lärarens planering. Schemamässigt 
kan läraren i en åldersintegrerad klass känna sig väldigt styrd eftersom de olika grupperna kan 
vara uppbokade på olika aktiviteter, det finns inte så mycket utrymme för spontana idéer.91 

 
84 Vinterek, M. (2001) 
85 ibid. 
86 Sundell, K. (1995) 
87 Vinterek, M. (2001) 
88 Jacobsson, E. (1999:5) 
89 Sundell, K. (1995) 
90 Mattsson, S. (20020605) 
91 Jacobsson, E. (1999:5) 
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3.7 Åldersintegreringens olika ansikten 
 
Begreppet åldersintegrering i det här sammanhanget klargör tydligt att det är frågan om elever 
med olika ålder som går i en och samma klass. Men att en klass är åldersintegrerad behöver 
betyda att undervisningen är det. På samma sätt behöver inte en åldershomogen klass betyda 
att all undervisningen är åldershomogen. I det här avsnittet kommer vi att beskriva olika sätt 
för hur åldersintegrering kan organiseras.  
 
3.7.1 Olika sätt att åldersintegrera  
 
Det finns flera olika sätt man kan åldersintegrera undervisningen på. Att sätta samman hela 
åldersintegrerade klasser är ett sätt, men även i skolor med enbart åldershomogena klasser kan 
undervisningen åldersintegreras. Fadderverksamhet är något som förekommer i båda 
formerna, äldre elever hjälper och tar hand om de yngre, visar dem runt på skolan, leker med 
dem på rasterna och hjälper även ibland till i undervisningen. Detta är ett sätt att skapa 
trygghet för eleverna. Det här sättet att åldersintegrera ger inte utrymme för någon successiv 
utveckling i grupp. Man är antingen yngst eller äldst och rollförändringen sker endast en 
gång. Ett annat sätt att arbeta åldersintegrerat som kan förekomma i de båda klassformerna är 
temaarbete, då vissa lektioner avsätts för detta. Integrering kan också ske under friare former 
som i till exempel lek.92  
 
En åldersintegrerad klass har precis som en homogen klass samma lärare i tre år. Varje år byts 
en del av klassen ut. Treorna försvinner och blir fyror samtidigt som en ny grupp ettor 
kommer in i klassen. Beroende på vilket syfte man har med undervisningen kan 
klassammansättningen se olika ut. Om man väljer att sätta samman en klass med barn från två 
årskullar har man stora förutsättningar för att dra nytta av integreringens positiva effekter. 
Däremot går man miste om den så viktiga rollförändringen, eleverna är antingen äldst eller 
yngst. Om integreringen däremot sträcker sig över tre årskurser får eleverna även vara 
mellanbarn. När skolöverstyrelsen som intensivast förespråkade åldersintegrering var skolan 
fortfarande indelad i stadier. Skolöverstyrelsen förespråkade då en stadievis integrering, vilket 
ansågs lösa många praktiska frågor.93  
 
3.7.2 Gruppindelning 
 
Som vi tidigare nämnt finns det olika skäl till införande av åldersintegrerade klasser, men ett 
starkt argument är att man ska kunna ta till vara elevers olikheter och utifrån eleverna 
utveckla färdigheter och kunskaper.94 Enligt Sundell ska åldersintegrerade klasser vara lättare 
att dela in i mindre grupper.95 Men hur man delar in en åldersintegrerad klass i mindre 
grupper beror på vilket syfte man har. Vill man utnyttja elevernas likheter nivågrupperas de, 
oftast med utgångspunkt i mognad och kunskap. Trots att elevernas ålder är olika blir gruppen 
homogen med tanke på att de är kunskaps- och mognadsmässigt homogena. Om man istället 
vill utnyttja elevernas olikheter sätts grupperna samman av elever med olika åldrar och 
kunskapsmässiga nivåer.96 

 
92 Skolöverstyrelsen (1985) 
93 Skolöverstyrelsen (1985) 
    Sandqvist, K. (1994)  
94 Runesson, Ulla. ”Olikheter i klassen – tillgång eller problem? Om undervisning i åldersblandad klass, 
Nämnaren 1994:2 
95 Sundell, K. (1995) 
96 Skolöverstyrelsen (1985) 
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Ett exempel på hur elevers olikheter kan ses som en tillgång är när de arbetar tillsammans vid 
problemlösning i matematik. Eleverna tänker först själv ut en lösning på problemet. När sedan 
flera elever kommit fram till samma lösning fast på olika sätt måste de reflektera över sitt eget 
tänkande och samtidigt bli medvetna om att det eventuellt finns mer effektiva sätt att tänka på. 
Runesson menar att olikheten i en grupp på detta sätt kan användas som redskap och blir en 
tillgång ett innehåll i undervisningen. En tillgång som kan utnyttjas istället för ett problem 
som måste organiseras bort.97 
 
3.7.3 Arbetssätt 
 
Hur man arbetar med klasser som har elever med stora åldersmässiga och kunskapsmässiga 
skillnader kan se olika ut, men gemensamt för alla är individualisering. Det innebär att 
eleverna arbetar utifrån sin egen förmåga. Individualisering är viktigt just på grund av att barn 
är olika och därmed också lär sig olika fort. I åldersintegrerade klasser är det vanligt att 
läraren regelbundet gör en planering tillsammans med varje elev. Eleverna arbetar sedan 
självständigt och tar hjälp av andra klasskamrater och även av läraren när det behövs. Även 
om elever i åldersintegrerade klasser arbetar mycket med eget arbete hindrar det inte läraren 
att ibland samla en liten grupp för en genomgång.98 Hur man individualiserar undervisningen 
är olika, men ett vanligt sätt är hastighetsindividualisering. Det är ett arbetssätt som innebär 
många fördelar, inte minst för snabba elever som inte behöver vänta in de som arbetar lite 
långsammare och behöver mer tid på sig. Men arbetssättet har även sina nackdelar. Eleverna 
ska kunna arbeta individuellt och stegvis och för att det ska vara möjligt krävs därmed ett 
strukturerat innehåll med olika svårighetsnivåer.99 Planering blir den viktigaste uppgiften för 
arbetet och enligt skolöverstyrelsens rekommendationer bör planeringen göras på två nivåer. 
Först för klassen som helhet och sedan för den enskilde eleven. Risken med den enskilda 
planeringen kan vara att det tar för mycket tid och att elever då sitter sysslolösa.100  
 
Även Runesson tar upp att lärare i och med det åldersintegrerade arbetssättet får en viktig 
arbetsuppgift bestående av planering och uppföljning av enskilda elevers arbete varje vecka. 
Lärarens roll blir mer som arbetsledare och enligt Runesson anser lärarna att de individuella 
genomgångarna är mycket betydelsefulla. De kan då i lugn och ro gå igenom med varje elev 
det den behöver hjälp med. I hennes studie framgår det också att lärarna ser detta som en stor 
skillnad mot när de arbetade i åldershomogena klasser.101 
 
Åldersintegreringens nyckelord är individualisering, elevaktivt arbetssätt och samarbete 
mellan elever. Detta innebär inte att alla lärare jobbar på samma sätt. Sandqvist anser att det 
som är karakteristiskt för åldersintegrerat arbetssätt mycket väl kan användas i homogena 
klasser. Jacobsson menar att individualisering är ett arbetssätt som även används i 
åldershomogena klasser. Sandkvist hävdar att skillnaden är att individualisering är ett måste i 

 
97 Runesson, U. (1994:2) 
98 Sandkvist, K. (1994:3) 
99 Runesson, U. (1994:2) 
100 Skolöverstyrelsen (1985) 
101 Runesson, U. (1994:2) 
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åldersintegrerade klasser. Jacobsson ser inte meningen med åldersintegrerade klasser eftersom 
lärarna ändå försöker dela upp dem så mycket som möjligt.102

 
102 Sandkvist, K. (1994:3) 
     Jacobsson, E. (1999:5) 



 4 Resultatredovisning 
 

 28

4 Resultatredovisning 
 
 
I följande kapitel presenterar vi resultatet av den genomförda studien med lärare i 
åldershomogena respektive åldersintegrerade klasser. Resultatdelen är sammanställd under 
gemensamma kategorier vilka framkom under bearbetningen av materialet. 
 

4.1 Lärarens roll i planeringen 
 
På frågan om hur klassens planering ser ut och vad läraren planerar var en del av lärarnas svar 
samstämmiga. 
 
Samtliga lärare i åldersintegrerade klasser berättade att det är de som bestämmer vad eleverna 
ska arbeta med under passen med eget arbete. Även om planeringen går till på lite olika sätt i 
klasserna är det som regel lärarna som väljer material och uppgifter. Eleverna får sedan 
utifrån det välja i vilken ordning de ska göra uppgifterna. Det kan även vara att lärarna 
bestämmer några uppgifter som eleverna är tvungna göra innan de fick välja helt fritt vad de 
vill arbeta med. 
 

Och jag…alltså planerar ju upp kursen om man säger, målen och tittar på det, vad 
målet och syftet är och sen har dom vissa pass i veckan som heter eget arbete och det 
påverkar dom ganska mycket själva. Då har ju vi listat alla saker i veckan som vi har 
bestämt ska finnas med på EA. (Lärare 3, åi) 
 

Även lärarna i åldershomogena klasser såg det som sin uppgift att genomföra planeringen för 
innehållet i klassens arbete. 
 

När det gäller vad de ska ha med sig kunskapsmässigt så är det mitt jobb att planera 
och inte elevernas jobb. (Lärare 1, åh) 

 
Lärarna (åh) menar att eleverna inte själva kan avgöra vad de behöver kunna och i vissa 
ämnen måste man följa en viss ordning för att kunna lära sig nästa steg. 
 

I svenska är det svårare då är det vissa mål du ska uppnå och du kan inte lära dem 
ng-ljudet innan de lärt sig hur bokstäverna ser ut. (Lärare 4, åh) 

 
Det är inte rimligt att eleverna ska veta vilket innehåll som de bör behandla, utan lärarna ska 
styra in eleverna på rätt områden som de behöver träna på och ha med sig i livet. Eleverna kan 
ha önskemål om vad de skulle vilja göra, vad som är roligt, och då är det upp till läraren att 
vara en god pedagog som kan få deras önskemål att passa ihop med vad de behöver. Alla 
lärarna (åh) var överens om att eleverna inte heller var mogna för att ta ansvar över sin 
planering när de går i ettan utan eleverna måste få skolvärlden presenterad för sig av läraren.  
 

Eftersom jag har en årskurs etta så planerar jag allt in i minsta detalj. Ingenting i 
undervisningen får de egentligen vara med och planera eller vad de vill jobba med. 
För jag känner att nu först i början ger jag dem ett smörgåsbord vad det är de kan 
jobba med och hur. Vad man kan lära sig och hur man tar reda på det. Om eleverna 
inte vet vad som finns har de ingen möjlighet att välja. (Lärare 4, åh) 
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Eleverna i år 2 och 3 anses inte heller vara helt mogna för detta ansvar, men de kunde i större 
utsträckning vara delaktiga i sin planering. Men inte heller i år 2 och 3 kan man släppa 
eleverna fritt att välja innehåll och arbetssätt helt själva. Lärarna (åh) menade att de 
fortfarande behöver presentera olika arbetssätt för eleverna och att de uppmanar eleverna att 
träna på arbetssätt de inte behärskar ännu, eftersom eleverna inte ser vad de behöver. 
 
Samtliga lärare i de åldershomogena klasserna såg en progression i elevernas delaktighet i 
planeringen från år 1 till år 3, vilken de menade framkom i det arbetssätt som kallas eget 
arbete. Då får eleverna i år 1 i princip välja ordning efter att lärare tilldelat dem en lapp över 
vad som är lämpligt att arbeta med. I år 2 får eleverna välja själva, där allt inte är nödvändigt 
att hinna med, men ibland går läraren in och ger anvisningar om vad som skulle göras. En 
lärare, med en klass i år 3, uttryckte denna utveckling på följande sätt: 
 

Min ambition var att elevernas inflytande skulle trappas upp från ettan till trean, 
men jag får väl erkänna att det är lite skendemokrati. Man försöker att få med dem i 
deras eget arbete men det är väl mer så att jag planerar upp varje arbete och sedan 
får de välja ordningen. (Lärare 2, åh) 

 
Lärarna på en av de åldersintegrerade skolorna berättade att planeringen av veckan sker 
tillsammans med eleverna. I början av veckan sitter lärarna tillsammans med varje elev och 
gör upp ett individuellt arbetsschema.  
 

Barnen har ju arbetsscheman, individuella scheman som vi gör upp tillsammans med 
dem. Vad dom ska gör under veckan. (…) Vi går igenom med varje elev och barnet 
får då själv säga vad de tror de klarar av. (Lärare 1, åi) 

 
Lärare 4 (åi) ansåg att veckoplanering med alla elever inte fungerar. Mycket på grund av att 
det tar allt för mycket tid. Istället låter man helt enkelt eleverna arbeta med sina planeringar 
tills de är färdiga.  
 

Man planerar inte varje vecka, man gör en ny planering när man är färdig. Vi har 
prövat det andra också. Hur ska man hinna med och gå igenom varje fredag med 
alla barn: vad har inte du gjort den här veckan? När ska vi göra färdigt det dom inte 
har hunnit? Det fungerar inte. Och dom kan inte beräkna hur lång tid det tar, det 
klarar inte små barn. (Lärare 4, åi) 
 

4.2 Elevernas roll i planeringen 
 
Lärarnas uppfattning om vad eleverna kan planera stämmer väl överens, oberoende av 
klassform. På frågan om vad eleverna är med och planerar skiljer sig svaren något.  
 
Av intervjuerna med lärare i åldershomogena klasser har det framkommit att de tillfällen då 
eleverna har störst möjlighet att påverka undervisningen är under eget arbete. Enligt vad dessa 
lärare berättade handlar det mest om att eleverna får välja i vilken ordning de ska göra 
uppgifter som lärarna förberett.  
 

Det är så att varje elev har ett arbetsschema och i sitt arbetsschema styr eleven inom 
ramen kan man väl säga. Det dom styr det är vad dom ska jobba med under dagen, 
vissa pass, för dom har ju möjlighet att styra. (Lärare 2, åi) 
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Flertalet av de intervjuade lärarna (åi) berättar att de oftast bestämmer vilka uppgifter eleverna 
behöver arbeta med. Först när de är färdiga med dem har de möjlighet att välja någonting 
själva.  

 
Och sen ibland så fyller jag i vad de behöver jobba med och ibland fyller de i själva. 
Det kan vara så att jag fyller i en sak och dom fyller i två själva. En del klarar inte 
det och då fyller jag i allt, det är väldigt individuellt vad dom får planera och vad jag 
planerar. (Lärare 3, åi) 
 

Lärarna i de åldersintegrerade klasserna menade att även om eleverna inte själva kan avgöra 
vad de ska jobba med måste man vara lyhörd för elevernas förslag. Vanligast är att man i de 
åldersintegrerade klasserna utgår från elevernas egna förslag under exempelvis temaarbete. 
 

Då kommer de ibland med önskemål om att kan vi inte göra det här, det här har vi 
gjort förut eller kan vi göra såhär eller det där är roligt. Så då lyssnar man ju 
givetvis på det så att det blir bra. Det märks på dem om de inte tycker det är så kul. 
Man måste ju vara lyhörd. Det är väl nåt jag skulle önska mer att jag plockade mer 
av vad de ville, eller att man tillsammans planerar. (Lärare 5, åi) 

 
Lärare 4 i åldersintegrerad klass menade att eleverna inte kan planera så mycket själva på 
grund av att de inte vet vad de behöver arbeta med. Därför behöver de alternativ att välja 
mellan. Lärarna presenterar ett urval av uppgifter och eleverna får sedan bestämma i vilken 
ordning de ska arbeta med dem. 
 

Dom kan ju bestämma vilken läsebok dom ska läsa, vilka kort i räknelådan dom ska 
göra, vad sagan ska heta, vilka dikter dom ska skriva, vilka dikter de ska läsa. Men 
dom måste ju ha reda på att det finns. (Lärare 4, åi) 

 
Samtliga lärare i de åldershomogena klasserna var överens om att eleverna är med väldigt lite 
och planerar. Två av fem lärare gav eleverna möjlighet att cirka en gång i veckan få komma 
med åsikter kring lektionerna och arbetet i skolan. Den ena läraren lät eleverna komma med 
synpunkter under klassrådet och den andra hade ett tillfälle i veckan när de gick igenom nästa 
veckas planering. Lärarna i de åldershomogena klasserna ansåg att det var skillnad i vad 
eleverna kan vara med och planera gällande innehåll och arbetssätt. Gemensamt för samtliga 
var att innehåll sågs som det svåraste för eleverna att vara med och påverka. Till viss del 
menade lärarna att eleverna kunde vara med och planera innehållet i till exempel gymnastik 
och framförallt so- och no ämnena, eftersom det inte finns några tydliga mål som ska uppnås. 
I so och no kan man ta vara på elevernas idéer och intressen och de kan välja innehåll och 
arbetssätt på ett helt annat sätt ansåg lärarna. 
 

När man har tvåor och treor kan man ju fråga vad de vill jobba med i so och no. En 
kanske kommer med en stor plastdinosaurie till skolan. Då kan man ju fråga resten 
av klassen om de skulle vilja läsa mer om dinosaurier och hur de skulle vilja jobba 
med det. (Lärare 4, åh) 

 
Desto äldre eleverna blir ju mer kan de vara med och bestämma vilket arbetssätt som de 
vill arbeta efter. De intervjuade lärarna (åh) som är ansvariga för elever i år 3 ansåg att de 
flesta börjar kunna avgöra vilket arbetssätt som passar dem bäst, deras självkännedom har 
ökat från år 1 och framåt. 
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Det är lättare ju äldre de blir att vara med och påverka arbetssätten, i ettan tycker 
jag inte alls att det funkar. (Lärare 2, åh) 

 
Samtidigt ansåg dessa lärare att alla inte klarar att planera själva, de har ännu inte kännedom 
om vilket arbetssätt som passar dem bäst och kan överhuvudtaget inte komma med förslag om 
vad man kan göra i skolan. Dessa elever måste då få valmöjligheter och hjälp med vilket 
arbetssätt som kan passa dem och få skolans utbud presenterat för sig. 
 

Vissa klarar inte att planera alls, de förstår inte ens och ska då inte ens behöva. 
(Lärare 3, åh) 

 

4.3 Samverkan med kollegor 
 
En av våra frågor handlade om hur lärarna samverkar med kollegor. På den här frågan har vi 
fått mycket varierande svar beroende av vilken klassform lärarna undervisar i. 
 
4.3.1Samarbete inom arbetslag 
 
Samtliga lärare i de åldershomogena klasserna ingår i ett arbetslag bestående av 
fritidspedagoger, förskollärare, lärare och barnskötare. Varje klass har en fritidspedagog eller 
barnskötare kopplad till sig. Lärarna som ingick i samma arbetslag, lärare 1, 3 och 4, var 
missnöjda med samarbetet och ansåg att man har för lite tid avsatt tillsammans. Om 
arbetslaget planerar något ihop så är det bara stora evenemang som sker ett fåtal gånger om 
året.  
 

Jag önskar att det fanns mer tid för arbetslaget att planera tillsammans, vi ses 
väldigt sällan så det blir mer informationsutbyte än planering och samarbete. 
(Lärare 1, åh) 

 
De övriga två lärarna (åh) var någorlunda nöjda med samverkan, åtminstone, mellan dem och 
fritidspedagogen. Den ena läraren kände sig något motarbetad i sitt arbetslag, på grund av 
generationsmotsättningar eftersom resten av arbetslaget endast bestod av äldre lärare. Hon 
fick ingen respons på sina idéer och lät därför samarbetet fortlöpa som de alltid gjort, det vill 
säga; jag sköter mitt och du sköter ditt. 
 
Alla lärare i de åldershomogena klasserna planerar sin undervisning själva utan samverkan 
med kollegor. De flesta försökte hinna göra sina planeringar under arbetstiden i skolan, men 
ibland måste även viss planering ske på den egna kammaren. Fritidspedagogerna och 
barnskötarna som har hand om vissa ämnen planerar också sin undervisning själva.  
 
I samtliga åldersintegrerade klasser arbetar två lärare tillsammans och därför blir det 
automatisk mycket samplanering. Lärarna planerar undervisningen tillsammans och stämmer 
också ofta av och går igenom vad som hänt under dagen. Många av lärarna har också delat 
upp planeringen av undervisningen i olika ansvarsområden, vilket innebär att man inte 
behöver planera all undervisning för alla elever ihop med kollegan. Lärare 3, som är utbildad 
matte/no lärare, har exempelvis ansvar för matte i år 1 och 3, medan lärare 4 ansvarar för 
svenskan i sin klass. De ämnen de ansvarar för planerar de enskilt. I övriga ämnen uttryckte 
de att det är mycket samplanering kring alla barnen.   
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Vi har ju en liten speciell uppläggning på vårt arbete eftersom vi har en storklass så 
det är 42 barn och två lärare, en svenska/so lärare och en matte/no lärare. Så jag är 
ansvarig för svenska och so och min kollega för matte och no. Och jag planerar 
ettornas matte, ettornas svenska och tvåor och treors svenska. (Lärare 4, åi) 
 

Det händer även att lärarna i åldersintegrerade klasser har likadana lektioner, men med olika 
grupper och då är det viktigt med samplanering. 
 

Vi planerar ju ihop, samplanerar eftersom vi jobbar ofta med lika. Det är oftast inte 
bara jag som har en viss grupp utan det kan vara någon som har en likadan parallell 
grupp. Så då stämmer vi ofta av då till exempelvis. (Lärare 5, åi) 

 
Planeringen för en klass (åi) sker först och främst gemensamt med de lärare som ansvarar för 
klassen. Den gemensamma planeringen sker vanligtvis på tid som är avsedd för detta 
ändamål. 
 

Som lärare så sitter vi på arbetslagstid, vi har konferenstid varje vecka där vi 
stämmer av vissa saker. Sen sker det utöver sån gemensam planeringstid, gemensam 
konferenstid. Vi har ju planeringstid som vi stämmer av som lärare, oss emellan. 
(Lärare 5, åi) 

 
Det är dock inte alltid som den schemalagda tiden räcker till, vilket innebär att även andra 
tillfällen utnyttjas till planering. Lärare 3 och 4 (åi) berättade båda att de inte tar med så 
mycket arbete hem som när de arbetade i en åldershomogen klass. De menar att detta beror på 
att hon och hennes kollega samplanerar väldigt mycket på sin arbetsplastförlagda tid. 
Samtliga lärare i åldersintegrerade klasser berättade att de har ett gott samarbete med 
förskollärare och fritidspersonal. I de flesta fall menar de att samarbetet gynnas tack vare 
lokalerna, att alla finna under ett och samma tak. Samarbete med förskolelärare och 
fritidspedagoger sker framför allt i samband med temaarbeten. 
 
Samverkan med andra klasser och lärare ska enligt lärarna i de åldershomogena klasserna ske 
tillsammans med parallellklasserna, men de medgav att detta inte sker i önskad utsträckning. 

 
Sen utanför arbetslaget samverkar man mest med andra lärare och då främst med de 
som har en parallell. Nu samarbetar vi inte så mycket det är lite olika hur det ser ut 
beroende på vem man jobbar mot. Vi stämmer av en eller två gånger per termin vi 
som har tvåorna för att se om vi är lite på samma nivå eller hur det ligger till. Sen 
får man veta lite genom den resursläraren som går runt om de andra klasserna och 
vi går igenom barnens behov och hur grupperna ser ut och man får en bild av 
varandras situation. (Lärare 1, åh) 

 
Bristen på samverkan beror således på vem det är tänkt att man ska samarbeta med. Alla 
lärarna nämner att de inte samarbetar av just denna anledning. Det samarbete som fungerar 
någorlunda bra är mellan de klasser som ligger närmast varanandra i år inom det egna 
arbetslaget. De kan ibland samarbeta över vissa teman. Tidigare samarbetade lärare 1,3 och 4 
mer men de såg stora svårigheter med att finna uppgifter som passade alla elever från 
förskoleklassen till treorna. Lärare 2 samarbetar en gång i veckan med de övriga klasserna i 
sitt arbetslag, men hon tror att det kommer att försvinna till våren på grund av de äldre 
kollegornas motvilja till samarbete. Föräldrarna har varit positiva men de äldre lärarna har 
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dock inte anammat detta arbetssätt. Lärare 5 har inget fungerande samarbete över 
åldersgränserna men det är på diskussionsstadiet i arbetslaget.  
 
4.3.2 Samarbete med speciallärare 
 
De intervjuade lärarna (åh) hade samtliga tillgång till en resurslärare som själv tar hand om de 
svagare eleverna och planerar undervisningen och tar fram material till dem. Undervisningen 
sker utanför klassrummet och alla utom en lärare var nöjda med denna form av 
specialundervisning. Den läraren som kände sig missnöjd skulle hellre vilja se lite 
förändringar i upplägget, att resursläraren möjligtvis kunde komma in i klassen och undervisa 
eleven.  
 
Två av lärarna i åldersintegrerade klasser ansåg att de hade ett mycket gott samarbete med 
specialläraren. För de lärarna var specialläraren en tillgång, eftersom hon dels kom med tips 
och idéer och var väldigt flexibel i sitt arbete. 
 

Det tycker jag är väldigt bra här. Hon har ju backat oss väldigt mycket. Och hon 
handleder ju oss. Hon kan ju också om vi ska gå ut en dag till exempel så utgår ju 
”specen” men då tar hon ett annat tillfälle. Hon är väldigt flexibel än vad jag är van 
vid sen innan. Då hade man liksom inte tid och om skulle bort en gång så utgick ju 
den. (Lärare 3, åi) 

 
Övriga lärare i åldersintegrerade klasser har samarbete med speciallärare, men inte lika 
intensivt som de andra två lärarna. Om lärarna misstänker att någon elev har svårigheter 
anmäls det till specialläraren. Om eleven är i behov av specialundervisning skickas eleverna 
iväg till specialläraren där den arbetar med annat material. 
 

Vi har en speciallärare, det är ju inte så vanligt att man har på skolorna men det har 
vi. Och hon hjälper oss när vi ser någonting: hörru du kan du titta på det… Då tittar 
hon och lyssnar hon och gör något test. Och sen skickar vi barn till henne, hon 
kommer inte in utan vi skickar barn och där har dom sitt material. (Lärare 4, åi) 

 
Samtliga lärare poängterade dock att de försöker arbeta så mycket som möjligt med dessa 
elever i klassrummet. Flera av lärarna menade att det ofta går mycket bra tack vare att de är 
flera vuxna i klassen samtidigt. Två av lärarna har specialundervisning i tjänsten och arbetar 
med en eller några elever i mindre grupper. 
 

Oftast jobbar vi med ett eller flera barn enskilt eller i en mindre grupp. För vi anser 
att oftast är det den stöttningen de behöver, när det får förklarat för sig i lugn och ro 
för det är ibland lite oro i grupperna. Så är det ju så att ofta är det barn som har lite 
svårt med koncentrationen i vissa lägen och så och då behöver de det här lugnet för 
att kunna tillgodogöra sig. (Lärare 5, åi) 
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4.4 Lokaler och utrymmens påverkan på undervisningen 
 
Lärarnas beskrivningar om tillgången till lokaler och utrymmen skiljer sig åt markant.  
 
Samtliga lärare i de åldersintegrerade klasserna berättade att de brukar dela upp klasserna i 
mindre grupper. En förutsättning för att detta ska vara möjligt är att det finns någonstans för 
alla att ta vägen. En sammanställning av lärarnas svar visade att samtliga har gott om ställen 
att vara på i undervisningen. De lärare som har storklasser har tillgång till två klassrum och 
även några grupprum.  
 

Ja det är ganska många rum tycker jag vi har. På 48 elever är det två klassrum och 
sen finns det två grupprum och ett pyttelitet rum. Fritidslokalen kan också vara 
tillgänglig så det är ganska många rum tycker jag. (Lärare 5, åi) 

 
Även de andra lärarna (åi) som har lite mindre klasser berättade att de har tillgång till ett 
flertal grupprum på skolan. Lärare 3 (åi) menade att rummen används dagligen just för att få 
mindre grupper. Ibland är det bara några få elever i ett rum, medan det sitter fler i ett annat 
samtidigt som några elever får specialundervisning i ett tredje rum. Lärare 4 (åi) beskrev hur 
de brukar dela upp sin klass på följande vis: 
 

Det är ett stort klassrum som vi delar på mitten med vikvägg, två loft och så köket 
och målarrummet och ett mysrum. När vi delar upp dom i homogena grupper så 
använder vi vikväggen. Det kan ju bli så att jag bara har en liten grupp ettor på tolv 
elever och min kollega har resten och då blir det trångt men vi gör så bland. Eller att 
jag har alla 42 och hon inte har en enda, det beror lite på vad vi gör. (Lärare 4, åi) 
 

Alla intervjuade lärare i de åldershomogena klasserna hade dålig tillgång till lokaler som gick 
att utnyttjas fritt. Samtliga hade ett relativt litet klassrum utan tillgång till vikväggar som 
skapar möjligheter att avskärma delar i klassrummet. Övriga lokaler och utrymmen bestod, 
för de flesta lärarna, av ett grupprum som ligger i anslutning till elevernas kapprum, toalett 
och diskho. Följden av detta är att inget ostört grupprum finns att tillgå. De befintliga 
grupprummen utnyttjas av både speciallärare, resurslärare samt av elever som behöver 
samtala eller grupparbeta. De lärare som har sina grupprum avskilda från övrig aktivitet kan 
ändå inte utnyttja dessa till fullo på grund av att specialläraren uppehåller sig i dessa 
grupprum för det mesta. Eleverna i år 1 har även tillgång till en fritidslokal vissa tider i 
veckan, vilken då utnyttjas flitigt för olika gruppkonstellationer.  
 
Lärarnas (åh) inställning till avsaknaden av fungerande grupputrymmen var skiftande. Vissa 
ser inte det knappa lokalutbudet som något större problem utan låter eleverna och 
undervisningen anpassa sig och finner olika fantasifulla lösningar vid grupperingar.  
 

Jättegott om lokaler det har vi ju inte. Men det brukar gå att knö in eleverna här och 
var de är så smidiga de kan sitta nästan var som helst, enda rummet jag inte sätter 
dem i är toaletten. (Lärare 3, åh) 

 
En annan lärare (åh) ser hinder redan när hon planerar för olika grupparbeten. Eftersom hon 
inte har någonstans att sätta eleverna så minskar även elevernas samarbetsmöjligheter. 
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Det är inte så bra med lokaler och utrymmen här tyvärr. Och det kan nog hindra en 
mer än vad man tror för jag menar då finns det inte i ens tankevärld att vi kanske 
kan göra en grupp i den här mattegenomgången. (Lärare 2, åh) 

 
De lärare som arbetar i åldershomogena klasser och som har deltagit i studien har dålig 
tillgång till fungerande lokaler och utrymmen. Men hur de befintliga lokalerna och 
utrymmena utnyttjas är helt upp till vilka möjligheter och begränsningar varje lärare ser. 
 

4.5 Gruppkonstellationer 
 
Eftersom klassammansättningarna ser olika ut i åldersintegrerade respektive åldersintegrerade 
klasser var vi nyfikna på hur lärarna tänker när de sätter samman grupper inför olika 
uppgifter. Vi ville även veta vilka aspekter lärarna anser vara viktigast att ta hänsyn till vid 
olika gruppkonstellationer.  
 
Samtliga lärare i de åldershomogena klasserna var överens om att hur man delar in eleverna i 
grupper beror mycket på i vilket syfte de ska gruppindelas. När grupper sätts samman för att 
genomföra utflykter eller arbeten över åldersgränserna kan slumpen få avgöra. Då kan läraren 
samtidigt lära sig nya saker om grupperna, vilka som fungerar tillsammans och vilka som inte 
gör det. Lärare 2 (åh) menade att de kan vara positivt att låta slumpen avgöra 
gruppsammansättningarna ibland eftersom det är viktigt att kunna jobba ihop med alla. Lättast 
att göra den här formen av gruppsammansättningar anser alla lärarna att det är inom so- och 
no ämnena. I dessa ämnen behöver man inte tänka så mycket på elevernas förkunskaper utan 
gruppera dem mer efter intresse och hur de fungerar tillsammans. Två elever kan ha samma 
intresse men läraren vet att om de två hamnar i samma grupp så blir inget arbete utfört. En 
dominant elev kan inte heller sättas ihop med en svagare, anser lärare 3 (åh), för då riskerar 
denne att helt bli överkörd. Istället menar hon att två dominanta elever kan passa mycket väl 
ihop, då de får mothugg. 
 
Vid grupperingar i svenska och matematik tar lärarna i åldershomogena klasser stor hänsyn 
till vad eleverna kan kunskapsmässigt. Många menar att de måste få uppgifter på rätt nivå, 
därför kan det vara svårt att gruppera eleverna. De flesta lärarna delar in eleverna så att de är 
på ungefär samma nivå kunskapsmässigt för att de ska kunna lyfta varandra. Det finns vissa 
undantag då en starkare elev får hjälpa till att styrka de svagare, men dessa får inte alltid utses 
till ledare. Även en svag elev kan få visa framfötterna ibland på ett område där denne har 
specialkunskaper. När det gäller att just sätta samman svaga och starka elever i en och samma 
grupp går åsikterna isär. 
 

När jag sätter ihop eleverna två och två brukar jag sätta en svag och en stark. För 
att jag tycker att det är viktigt för den svage att se vad den starke kan och för den 
starke att kunna uppleva hur den som har det lite kämpigt har det. (Lärare 2, åh) 

 
Lärare 2 (åh) förespråkar alltså att man sätter ihop svaga och starka i samma grupp för att de 
ska lära av varandra. Hon framhäver även hur viktigt det är att man inte lämnar gruppen vind 
för våg utan att man har koll på att alla arbetar, de svaga får inte bara glida med på de 
starkare. Hon kritiserar sina äldre kollegor som gärna nivågrupperar eleverna och som aldrig 
skulle sätt en svag och en stark i samma grupp. Men det är inte bara äldre kollegor som 
nivågrupperar istället för att sätta samman starka och svaga i samma grupp. 
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Jag nivågrupperar eleverna när jag läsgrupper. Förut gjorde jag inte det när jag 
förhörde läsläxan men då märkte man ju om det var någon som läste jättelångsamt 
och resten läste bra. Då blev det ju jättesegt för de snabbare att sitta och lyssna på 
den långsamme. Det kan man inte motivera att de ska skapa förståelse, tycker jag, 
det blir ju bara dötid och det ger dem ingenting. (Lärare 3, åh) 

 
Lärare 1 (åh) menar att det beror på syftet hur man sätter ihop en grupp, vilket även de övriga 
lärarna hade som utgångspunkt. En läsgrupp kan mycket väl sättas samman av starkare och 
svagare läsare om syftet är att gruppen ska läsa en text som njutning. En blandad läsgrupp ger 
ett flyt i läsandet mot en grupp bestående av till exempel endast svaga läsare. Däremot när det 
gäller läxläsning menar hon att en nivågruppering är nödvändig för att eleverna ska få någon 
behållning av läsläxan och att det ska vara en lagom stor utmaning.  
 
Av lärarna i de åldersintegrerade klassernas svar framgår det att undervisningen ofta 
genomförs i åldersindelade grupper, trots att klasserna är åldersintegrerade. Enligt vad lärare 5 
(åi) berättade är klassen oftare uppdelad i mindre grupper än vad den är samlad i ett och 
samma rum. Några av lärarna berättade att när eleverna arbetar individuellt är den integrerade 
klassen oftast samlad, medan genomgångar sker i åldershomogena grupper. 
 

När dom jobbar med sitt eget arbete, och då jobbar dom ju både med matte och 
svenska och då är de inte uppdelade. Men vid genomgångar har vi alltid uppdelat 
förutom i so. I so är det inte uppdelat för det går in i temat. (Lärare 4, åi)  

 
Lärare 4 (åi) berättade om hur de i hennes klass har gått tillbaka mycket till åldershomogen 
undervisning. Förut hade de mycket mer undervisning tillsammans med eleverna i de olika 
årskurserna, men nu har de mer och mer börjat dela in dem i åldershomogena grupper. Hon 
medger dock att det ibland kan vara svårt att få till genomgångar i åldershomogena grupper. 
Även enligt vad lärare 3 (åi) berättade bedrivs undervisningen till stor del i åldershomogena 
grupper.  
 
Lärare 5 (åi) sade däremot att man i hennes klass inte delar upp klassen i åldershomogena 
grupper så ofta som egentligen skulle vilja. Hon utnyttjar integreringen för att ”få ordning på” 
en ganska stökig grupp elever. 
 

Eftersom tvåorna på vår skola just nu dom rörigaste har vi gjort så att vi tänkt på att 
dom inte ska vara ihop så speciellt mycket just nu. Annars hade kanske vi delat 
åldersblandat ännu mindre. Men nu har vi valt att inte göra det därför att när dom 
är i sina rum med ettor, tvåor och treor då märks inte dom alls mycket. Men får man 
ihop dom då är det en jobbig grupp att ha, så det har vi inte gjort. (Lärare 5, åi) 

 
När lärarna (åi) grupperar eleverna inför olika gruppuppgifter är arbetsro och motivation de 
viktigaste aspekterna. Att eleverna ska fungera bra ihop socialt och att det ska vara en bra 
balans i gruppkombinationerna ansågs vara viktigast. 
 

Vi har delat upp dom så att de ska passa ihop. Jobba bra ihop, bra arbetsro. 
Arbetsro är väl det viktigaste. (Lärare 1, åi) 
 

Två av lärarna (åi) nämnde även nivågruppering som ett sätt att dela in klassen i mindre 
grupper. Vid nivågruppering tar man inte hänsyn till elevernas ålder utan här är elevernas 
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kunskaper det centrala. Nivågruppering förekommer i vissa ämnen, vanligast var det i 
svenska, engelska och matte. 
 

Det är ju så att varje elev har en liten utvecklingsplan och då ser vi till, försöker i 
alla fall, se till varje elevs behov. Och då har vi smågrupper där dom jobbar i 
svenskan och matten och då blandar vi faktiskt eleverna efter deras kunskaper. Vi tar 
inte hänsyn till enbart vilken årskurs de tillhör. Då har vi smågrupper där dom 
jobbar blandat i åldrarna. Och vi göra likadant när det gäller engelska. Det finns 
barn som är mogna att börja skriva redan året innan de egentligen ska. (Lärare 2, åi) 
 

4.6 Individualisering 
 
Samtliga lärare svarade på frågan om hur individualisering av undervisningen går till att de på 
ett eller annat sätt individanpassade undervisningen.  
 
Lärarna i de åldershomogena klasserna menade att om de inte själva individanpassade 
undervisningen direkt till eleverna så hade de i alla fall en resurslärare som tar hand om de 
eleverna med stora inlärningssvårigheter. Vanligast var dock anpassning genom 
hastighetsindividualisering, olika material, olika krav på elever av deras arbeten och olika 
nivåer på läxor. 
 

Egentligen är det så med läxor att man inte kan ge exakt samma till alla. Om man 
ger en läxa kan det vara svårt att den ska vara meningsfull för alla. I matteböckerna 
jobbar de på väldigt olika ställen i boken och får väldigt olika uppgifter. EA:n är ju 
väldigt individanpassad, även när man jobbar i so och no. Dels ställer man ju 
väldigt olika krav, dels får de olika att jobba med. (Lärare 3, åh) 
 

De flesta menade att de individualiserade i så gott som alla ämnen och var nöjda med den 
form av individualisering som de bedrev. Ingen av de intervjuade lärarna (åh) genomförde 
någon form av individualisering i sina genomgångar med klassen. Men en lärare hade denna 
form av individualisering som mål, men hon ansåg att hon inte nådde upp till sina ambitioner. 
Hon menade att detta berodde på att hon inte hade arbetat så länge och därmed hade hon inte 
hunnit skaffa sig den erfarenhet och den idébank som krävs för att kunna individualisera på 
bästa sätt för alla elever. 
 

Jag tycker att individualisering är väldigt svårt och som jag får väldigt dåligt 
samvete för. Jag får erkänna att jag tycker jag är dålig på det. Jag har inte kommit 
till det stadiet att jag har individanpassade genomgångar eller individanpassar eget 
material. Individanpassade genomgångar är svårt eftersom det inte finns några 
lokaler att sätta grupperna i. (Lärare 2, åh) 

 
Samma lärare uttryckte även svårigheterna med att motivera varför hon inte individanpassar 
undervisningen mer inför föräldrarna.  
 

Jag kan tycka att det är jobbigt att sitta inför föräldrar som kräver mer, men man 
måste få fram att man har den tid man har. Visst man skulle kunna sitta och tillverka 
eget material på helger och lov, men man måste ju hushålla med sina egna krafter. 
(Lärare 2, åh) 
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Läraren menade att man inte kan individualisera till den grad att det går ut över sin egen 
hälsa, man måste se till sig själv och sina egna begränsningar. 
 
Enligt lärarna i de åldersintegrerade klasserna sker individualisering främst genom eget arbete 
då eleverna får jobba utifrån sina egna förutsättningar och behov. Det är också vanligt att de 
får olika läxor beroende på vilka behov eleverna har. Eftersom barn har olika förutsättningar 
handlar individualisering mycket om att kunna sätta de rätta kraven för varje enskild elev. En 
del kan ha svårt att få någonting nerskrivet på papper på grund av motoriska svårigheter, 
andra kan ha svårt att formulera meningar. Det är många olika faktorer som spelar in, vilket är 
avgörande för vad som krävs av varje enskild elev. 
 

Det där är ju en kamp tycker jag att balansera och jag kan göra så att jag inte sätter 
lika hög ribba. Det är ju också så olika för olika barn, men det kan vara ett sätt. Jag 
har ju allmän genomgång ofta och man förväntar sig och kräver inte lika mycket av 
alla. Vissa är ju snabbt klara och då går ju de vidare och så där. Det är väl på det 
sättet jag individualiserar. (Lärare 5, åi) 

 
Individanpassningen i de åldersintegrerade klasserna sker också genom att eleverna arbetar 
med olika läromedel som är anpassade till deras kunskapsnivå. Detta är vanligt 
förekommande i matematik. 
 

I matte har de sex olika böcker (…) man kan väl säga att det är helt klart att var och 
en har sin bok. (Lärare 2, åi) 
 

Enligt vad lärare 3 (åi) berättade handlar individualisering mycket om planering. Det är 
viktigt att läraren vet var varje elev befinner sig i arbetet och utifrån det planera elevens nästa 
moment. 

 
Om jag ska ha lektion med alla i rummet till exempel, ettor tvåor och treor så då 
tänker man ju vad ska ettorna göra, tvåorna göra och vad ska treorna göra. Och då 
blir ju följden att vad ska dom ettorna som har gjort klart allting göra så då bli det ju 
ofta så att man tänker igenom nästan vad varje elev ska göra. (Lärare 3, åi) 

 
Samma lärare menade också att klasserna blir så små när de delas upp åldershomogent. Då 
har man möjlighet att ägna mycket tid till varje enskild elev. 
 

Man får ju ganska små klasser. Ettorna är tretton och treorna är sexton till exempel 
då har vi matten så har jag ju jättestor chans att ja nästan att göra personlig 
undervisning med vissa när dom andra jobbar bra eller ger kluriga uppgifter till 
flera stycken som behöver jobba med det. Det är så pass få så man kan ägna sig åt 
dom här som behöver extra. (Lärare 3, åi) 

 
Lärare 2 (åi) poängterade betydelsen av att ge eleverna möjligheten att söka kunskap genom 
olika metoder. Hon menade på att alla elever inte har lika lätt att ta till sig kunskap genom att 
till exempel bara läsa och skriva. Individualisering kan alltså innebära att eleverna arbetar 
med olika inlärningsmetoder. 
 

Om jag säger så här att vi jobbar med alla intelligenser, så att det inte bara är så att 
de sitter och skriver. Många lär sig mycket mer när de skapar. (Lärare 2, åi) 
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4.7 Konkurrens mellan eleverna 
 
Frågan om hur lärarna arbetade för att motverka konkurrens besvarades likartat av samtliga 
lärare.  
 
Alla de fem intervjuade lärarna i åldershomogena klasser ansåg att det bästa man kan göra för 
att motverka konkurrens mellan eleverna är att prata om det. Om man som lärare hyschar bort 
ämnet och säger att man inte ska prata om det blir det genast mer intressant för eleverna. 
Samtalen kring konkurrens brukar lärarna vinkla mot att alla faktiskt är bra på något och att 
det är kvaliteten som räknas och inte kvantiteten. En lärare tryckte även extra på hur viktigt 
det är att eleverna förstår varför de är i skolan. 
 

Eleverna måste se att det som räknas är att vara noggrann och få det rätt, ordentligt 
och snyggt. Man pratar om att det är ingen idé att skynda på och skriva av andra till 
exempel för att komma fram först. Och att få eleverna att förstå varför man är i 
skolan, här ska vi lära oss saker och att de vågar fråga när de inte förstår. (Lärare 1, 
åh) 

 
Samtliga intervjuade lärare i de åldersintegrerade klasserna konstaterade att konkurrens 
mellan eleverna är ett fenomen som förekommer i alla klasser. De flesta av lärarna tyckte det 
var svårt att veta hur man ska göra för att minska konkurrensen, men att prata om det verkar 
vara det vanligaste sättet. Eleverna behöver få klart för sig att man kan vara bra på olika saker 
och att det exempelvis inte har någon betydelse hur fort man arbetar.  
 

Det är svårt, jättesvårt. Den finns inbyggd hos dom. Men det försöker vi motarbeta, 
absolut. Det försöker vi, men det är jättesvårt. Det är väl att prata om det, tala om 
att man är bra på olika saker, en del är bra i matte och en del är bra på det…och i 
det….och i det… (Lärare 4, åi) 
 

Förutom att prata om det berättade en av lärarna (åi) att man kan försöka motverka 
konkurrens genom att låta eleverna göra olika uppgifter. Det innebär att inte alla elever 
samtidigt sitter med en och samma uppgift och det blir på det sättet inte lika tydligt hur fort 
man blir klar. 
 

Nu har vi ju haft ganska lika uppgifter, annars kan man ju undvika det genom att 
blanda uppgifterna. Man har ett antal uppgifter alla ska göra men man gör dem inte 
i samma ordning liksom. (Lärare 5,åi) 

 
Av lärarna som arbetar åldersintegrerat var det flera som ansåg att tävlandet i dessa klasser 
inte blir lika tydligt i som i åldershomogena klasser.  
 

Det blir inte lika påtagligt med tävling tycker inte jag riktigt för att man är blandad 
med så många barn som har en annan ålder än en själv och det spelar in. (…) Men 
det är ju ändå en…blir ju en möjlighet till att inte fokusera tävling lika mycket som 
det kan bli i en åldershomogen klass. (Lärare 5, åi) 

 
Lärarna i de åldershomogena klasserna menade också att eleverna behöver förstå att alla är 
olika och behöver olika material och hjälpmedel för att kunna lära sig. När flera böcker inom 
samma område är i omlopp har eleverna svårt att avgöra vilken bok som är den svåraste, de 
har fullt upp med sin egen. Vad eleverna behöver bedömer varje enskild lärare och det är 
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inget eleverna behöver ifrågasätta, och det accepterar de. Genom att använda olika böcker och 
andra hjälpmedel försvinner tävlingsmomentet och eleverna kan inte jämföra sig med 
varandra på samma vis ansåg lärarna. Ibland är böckerna märkta med vilken ålder de är 
avsedda för och då kan konkurrens och tävlingsmomentet ändå uppstå, men även detta går att 
förhindra enligt en lärare som klipper bort denna markering. 
 
Lärarna i de åldershomogena klasserna ansåg att tävlingsmomentet inte är lika stort i alla 
ämnen, vissa ämnen är mer konkurrerande än andra. Ett sådant exempel är matematik där 
eleverna kan jämföra sig på ett helt annat vis när de arbetar i en och samma bok efter sin egen 
takt och förmåga. Ingen av lärarna såg något större problem med konkurrens mellan eleverna i 
sin klass. En av lärarna sa att hon skulle kunna tänka sig att använda sig av rollspel om hon 
upplevde av konkurrensen blev ett problem. Alla lärare ansåg inte heller att konkurrens alltid 
var av ondo utan ibland kunde det till och med vara bra med vissa inslag av konkurrens 
mellan eleverna för att de ska sporras till att arbeta. 
 

Konkurrens måste inte alltid vara dåligt. Jag har hellre en klass som tävlar än en 
klass som inte vill jobba alls. (Lärare 4, åh) 

 
Även en av lärarna i åldersintegrerad klass ansåg att konkurrens är positivt. Hon berättade att 
hon inte direkt arbetade för att motverka konkurrens, utan menade att det alltid ska finnas och 
är bra för eleverna. Däremot ska eleverna lära sig att ta hänsyn till varandra, men att vara 
tävlingsinriktad ansåg hon som någonting positivt.  
 

4.8 Elever i behov av särskilt stöd 
 
Alla elever har egentligen särskilda behov, men hos en del är de mer tydliga. Hur gör lärarna 
för att tillgodose dessa elevers behov? 
 

När jag först kom in i den här klassen tyckte jag att de var ganska lika allihop, 
ganska lika stora. Efter bara några veckor märkte jag ju att de hade olika behov och 
olika förutsättningar. (Lärare 2, åh) 
 

Alla lärare i åldershomogena klasser slog fast att trots att alla elever är lika så är de ändå 
väldigt olika. En lärare menade att egentligen har alla elever särskilda behov som behöver 
tillgodoses. Dessa behov får de allra svagaste eleverna tillgodosedda av resursläraren i 
samtliga klasser. Elever med speciella beteenden som inte är diagnostiserade får det stöd de 
behöver av lärarna i samråd med elevens föräldrar och eleven själv. Dessa elever får man 
prova sig fram med för att finna en lösning som passar just dem. Det kan handla om allt från 
att eleven behöver en särskild placering i klassrummet till en boll som eleven får sitta och 
klämma på för att kunna koncentrera sig. Andra behov som kan behöva tillgodoses är att 
dämpa pratkvarnarna och lyfta fram de tystare eleverna. En av lärarna arbetar mycket 
medvetet med de barn som har särskilda behov men även för att tydliggöra de övrigas 
skoldag. 

 
Jag försöker hålla på mina rutiner, barn med speciella behov behöver fasta rutiner. 
Så alla dagar börjar lika hos mig, det är egentligen väldigt långtråkigt för alla dagar 
börjar precis lika och slutar precis lika. Sen har jag vissa regler som jag aldrig 
tummar på någon gång. Jag strukturerar dagen för dem det är också en form av 
individanpassning fast alla får det. (Lärare 4, åh) 



 4 Resultatredovisning 
 

 41

Fyra av de fem lärarna som arbetar åldersintegrerat berättade att det finns elever i klassen som 
har assistent. Assistenten hjälper i första hand den enskilda eleven, men används även ofta 
som resurs i klassen. Praktiska lösningar är också ett sätt att tillgodose elever i behov av 
särskilt stöd. Lärare 3 (åi) berättade om elever i hennes klass som har 
koncentrationssvårigheter. Hon menade att det ofta blir mycket rörelse ett åldersintegrerat 
system, vilket kan vara besvärligt för dessa elever. 
 

Sen så har vi ju barn med särskilda behov, dom här som har assistent har vi ju tänkt 
på att dom inte ska byta rum så mycket för det blir mycket sånt i ett sånt här system, 
så att de inte ska behöva gå ut i korridoren så mycket och sen så blir det ju så att 
andra barn får gå till dom istället. Dom har alltid sin bestämda plats och sen är det 
andra som får byta. Så det har vi utgått ifrån. Gjort sådana grejor. (Lärare 3, åi) 
 

4.9 Eleven som resurs 
 
Eleven kan på flera sätt användas som resurs i skolan. På frågan om hur eleverna hjälper 
varandra och hur lärarna tar tillvara på detta svarar lärarna på följande sätt. 
 
Alla lärarna i de åldershomogena klasserna använde, i viss utsträckning, eleven som resurs i 
undervisningen. Gemensamt för samtliga var hur de använde eleven som resurs under 
matematiklektionerna, vilket lärare 2 och 5 uttryckte tydligt under intervjutillfället.  
 

Om någon har ett problem i matteboken och så förklarar jag för denne och sen 
kommer en till med samma problem, då kan jag säga att de ska fråga kompisen jag 
precis hjälpte. (Lärare 5, åh)  

 
Dessa lärare såg elevens hjälp som en resurs för att alla elever ska hinna få hjälp under 
lektionen, annars blir väntan alldeles för lång för eleverna. Självklart lämnar inte läraren 
eleverna vind för våg med kompisen som förklarar problemet, utan läraren har lite koll på om 
det fungerar. Vill inte eller kan inte eleven förklara så ska den inte heller behöva det, då finns 
alltid läraren till hands. I vissa fall kan det rent av vara olämpligt att eleverna hjälper varandra 
anser en annan lärare. 
 

Men ofta försöker jag att vara med nu i början ändå när de börjar hjälpa varandra. 
För hjälpa för ett barn i sjuårsåldern är att tala om vad det ska stå, det är inte att 
förklara hur man gör. Om det står 7+1 så säger barnet att det ska stå 8 där men inte 
varför. (Lärare 4, åh) 

 
Att vara till hjälp för andra och kunna hjälpa varandra handlar om mognad. Desto mognare 
eleverna är ju mer kan de förhoppningsvis hjälpa varandra.  
 
Lärare 2 (åh) arbetar mycket medvetet med att använda eleverna som resurs i undervisningen 
då hon låter dem göra övningar där de gör en uppgift till kamraten. Exempel på det är 
ramberättelser där kamraten ska fylla i de ord som fattas. Denna uppgift gör att eleverna 
automatiskt ber kompisen som konstruerat uppgiften om hjälp och inte fröken. Lärare 3 (åh) 
brukar även använda eleverna som resurs då hon ska berätta om något speciellt för klassen. 
Om en elev har just det området som specialintresse brukar hon låtsas att hon inte kan något 
om det så att eleven får berätta istället. Att eleverna får vara med och berätta, hjälpa till och 
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känna sig duktiga tror alla lärarna är viktigt. Eleverna ska förstå att de inte bara kan få hjälp 
utav fröken utan även av klasskompisarna.  
 
Enligt vad lärarna i de åldersintegrerade klassernas svarat utnyttjar inte alla lärare eleven som 
resurs på ett medvetet plan. Dock har de uppmärksammat att eleverna ofta hjälper varandra 
med praktiska saker. Det kan till exempel vara att de äldre eleverna visar de yngre hur de ska 
göra sina sysslor i klassrummet. 

 
Och sen är det ju dom som är inkörda i systemet här tillexempel det här med att man 
gör sina sysslor, kallar vi det, man har små ansvarsområden som städa bokhyllan, 
vattna blommor. Och då är det ju oftast ettorna som är väldigt vilsna i början och då 
kan man ju fråga eller be någon annan visa dig. Och det gör dom. Det är nog väldigt 
mycket praktiska grejor. (Lärare 3, åi) 

 
De hjälps även åt spontant i skolarbetet när det behövs. När det sker berättade två av lärarna 
att de då låter eleverna vara i fred. Lärare 4 (åi) uttrycker dock att hon ibland utnyttjar detta på 
ett medvetet sätt. 
 

Nu kan du det här, då får du förklara för honom.  Och det kan vara en tvåa som 
hjälper en trea eller en etta som hjälper en trea. Det kan vara olika beroende på vad 
det är man kan. (Lärare 4, åi) 

 
Lärare 1 (åi) berättade att föräldrarna har ifrågasatt just detta med åldersintegrering och undrat 
över varför deras barn, som är äldre, ska vara fröken åt de yngre. Men hon menade att det inte 
är på det sättet de hjälper varandra, utan att det mer handlar om praktiska saker som att till 
exempel slå upp rätt sida i boken och så vidare. Även lärare 4 (åi) poängterade vikten av att 
inte låta de äldre eleverna bli några hjälpfröknar samtidigt som det självklart är bra att 
eleverna kan hjälpa varandra.  
 

Ja det är något man får vara aktsam på så att inte treorna blir någon sorts 
hjälpfröknar, så får det ju inte vara. Men det är bra om dom kan hjälpa varandra för 
då får dom ju dels det dom har lärt sig själva får dom ju befäst på ett annat sätt. På 
så sätt är det bra, men man får vara väldigt aktsam så att man inte har treorna som 
några hjälpgummor. (Lärare 4, åi)  

4.10 För- och nackdelar att arbeta som lärare i åldershomogena respektive 
åldersintegrerade klasser 
 
Vi bad lärarna att berätta om de för- och nackdelar de såg med respektive arbetssätt för sitt 
arbete som lärare. När lärarna svarade på den här frågan gjorde lärarna automatiskt 
jämförelser med de åldersintegrerade och åldershomogena klasser de hade stött på hittills 
under sin yrkesverksamma tid.  
 
Samliga lärare i de åldershomogena klasserna såg fördelarna med att åldersspridningen inte är 
så stor i en åldershomogen klass som den hade varit i en åldersintegrerad. De menade att trots 
att de bara har en åldersgrupp så är spännvidden ganska stor både kunskapsmässigt och 
socialt, vilken de anser skulle ha varit ännu större i en åldersintegrerad klass. I och med denna 
hanterbara spännvidd som lärarna talar om hinner de att se varje elev och tillgodose deras 
behov. 
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För det första tänker jag på att jag upplever att de har en stor spridning i kunskap 
även om de är födda samma år och det tycker jag är tillräckligt stor spännvidd mot 
när jag jobbade i en åldersintegrerad klass. Man vet lättare vad man kan ställa för 
krav när man bara har en klass också. (Lärare 3, åh) 

 
En annan fördel för lärarna (åh) är att de har samma grupp i tre år vilket leder till att läraren 
har goda möjligheter att skapa det klimat denne vill ha i klassen. Eleverna hinner även gå 
igenom de olika faser som en grupp gör under dess socialisering. Dessa möjligheter ansåg de 
att en lärare i en åldersintegrerad klass inte har eftersom delar av klassen byts ut varje år. 
Även vid de gemensamma genomgångarna såg lärarna fördelar då de lättare når fram till fler 
elever i en åldershomogen grupp eftersom de är på någorlunda lika nivå. 
 

Det är bra att kunna utnyttja vissa saker och göra dem gemensamt. Jag tror att man 
vinner kunskapsmässigt på att ha en åldershomogen grupp. Jag behöver inte 
individanpassa allt, jag kan låta alla barn göra samma sak i flera lektioner. (Lärare 
4, åh) 
 

Lärare 2 (åh) ansåg att man i en åldershomogen klass också har möjlighet att själv styra över 
sitt schema och anpassa skoldagen efter sina elever och deras tankar. 

 
Schemamässigt kan man vara flexibel eftersom man har samma grupp alla lektioner. 
Om en idé väcks kan man spinna vidare på den och skjuta på övrig planering. 
(Lärare 2, åh) 

 
Lärarna i de åldershomogena klasserna såg inte särskilt många nackdelar med att arbeta i en 
sådan klass. De ansåg att detta berodde på att de var övertygade om att åldershomogena 
klasser är det bästa sättet att arbeta i för att man som vuxen ska hinna se varje elev. En av de 
få nackdelar man kunde se handlade om att man i en åldershomogen klass får väldigt många 
nya ettor. Lärare 4, som själv har en etta för tillfället, kunde se en nackdel med att ha så 
många ettor som inte kunde något alls. Om man hade färre ettor uppblandade med tvåor och 
treor trodde hon att man kanske skulle kunna ge mer tid till varje etta i början eftersom 
tvåorna och treorna redan kan så mycket. Den andra och sista nackdelen för lärare i 
åldershomogena klasser gällde planeringen. 
 

Man kanske slarvar lite och tänker bara på genomsnittet när man planerar och inte 
på alla. (Lärare 1, åh) 

 
Lärare 3 och 5 i de åldersintegrerade klasserna ansåg att åldersintegrering är till fördel för 
deras arbete i och med det täta samarbetet kollegorna emellan. Även lärare 4 (åi) nämnde 
detta och menade att trots att hon är ansvarig för vissa delar av undervisningen har hon aldrig 
hela ansvaret själv. Samtliga av de tre lärarna trodde inte att åldersintegrering är ett måste för 
att få till det täta samarbetet, men menade ändå att förutsättningarna för ett gott samarbete 
ökar i och med åldersintegrering. Lärare 3 och 5 trodde att det mer har att göra med hur man 
är som person än hur undervisningen genomförs.  
 

Jag tror det beror mycket på hur man är. Jag är ju en sån person så jag vill nog 
gärna ha vuxna runt omkring mig och samplanera. Jag gör ett bättre jobb om jag 
har någon som jag kan stämma av med hela tiden och samplanera. (...) Det blir 
mycket mer samarbete i en sån här klass. Jag sporras av det tycker jag. (Lärare 3, åi) 
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Alla lärare (åi) utom en ansåg att det kräves mer planering när man arbetar i åldersintegrerade 
klasser eftersom man måste planera för fler årskurser samtidigt. Lärarna såg dock inte det som 
ett stort problem tack vare det goda samarbetet med kollegor.  
 

Mitt jobb som lärare är mer komplicerat, det är helt klart. Jobbar man i en 
integrerad klass då är alltså mitt jobb mer komplicerat för det kräver mycket mer 
planering, genomtänkande, mycket mera arbete från min sida. (Lärare 2, åi)  
 

Två av de intervjuade lärarna i åldersintegrerade klasser sade också att just samarbetet med en 
kollega är en styrka vid utvecklingssamtal. De genomför alla utvecklingssamtal gemensamt 
och menade att det är en styrka, även om det kräver mer tid.  
 

Vi är ihop båda så 42 stycken har vi. Jag vill aldrig vara ensam mer, aldrig 
någonsin, aldrig. Så det är ju tyngre, fast lättare. Vissa bitar är lättare och vissa 
bitar är tyngre. 42 samtal det är 42 halvtimmar. (Lärare 4, åi) 

 
I en åldersintegrerad klass byts vanligtvis en grupp elever ut varje år. Lärare 3 (åi) ansåg att 
just detta är en stor fördel med åldersintegrerade klasser. Hon ansåg det mycket lättare att ta 
emot en liten grupp på ungefär tolv nybörjare varje år, istället för cirka 25 stycken som är det 
vanliga antalet i åldershomogena klasser. Men samtidigt som detta är en fördel i det dagliga 
arbetet påpekar hon att samarbetet med föräldrarna försvåras. Det blir svårt att få till en stabil 
föräldragrupp i och med att även föräldrarna byts ut varje år. 
 

4.11 För- och nackdelar för elever i åldershomogena respektive 
åldersintegrerade klasser 
 
Lärarna ombads även ge sin syn på vilka för- och nackdelar de olika klassformerna kunde ha 
för eleverna. 
 
Fördelarna för eleverna att gå i en åldershomogen klass är att de får lugn och ro, arbetsro, 
trygghet och en vi-känsla, enligt lärarna. Vi-känslan förstärks av att klasskamraterna består 
och att man lär känna varandra på ett djupare sätt. Eleverna vet även sin plats i gruppen och 
behöver inte ompröva den varje år. För de svagare eleverna kan det vara en trygghet att man 
faktiskt ser att fröken och klasskompisarna är snälla trots ens brister, anser lärare 2 (åh). 
 

De får behålla sina kompisar, de får ha sina kompisar från förskolan till trean, ingen 
byts ut. Gruppen hinner rota sig och de blir trygga i varandra för att de är så vana 
vid varandra, det blir inga större förändringar. Man måste bara få en positiv start, 
då vinner man på en åldershomogen grupp. (Lärare 4, åh) 

 
Flexibilitet när det gäller schemat nämndes tidigare som en fördel för lärarna i 
åldersintegrerade klasser, menar de även är en fördel för eleverna. Genom att eleverna arbetar 
i samma stora grupp hela tiden kan de göra ett arbetsområde till punkt istället för att schemat 
ska styra tidsåtgången.  
 
Nackdelar för eleverna att gå i en åldershomogen klass är samtidigt just den vi-känsla som 
tidigare nämndes som en fördel. Eleverna har en stark vi-känsla med den egna klassen men 
inte med de övriga klasserna på skolan anser vissa av lärarna (åh).  
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Eleverna i en åldershomogen klass är ganska åldersfixerade. (Lärare 3, åh) 
 
Eleverna är även ganska insnöade på vad vi gör i trean, de har glömt bort hur det var 
när de började i förskoleklassen, vilket jag brukar poängterar för dem. På rasterna 
leker de i sina små klickar. (Lärare 2, åh) 

 
Lärarna i de åldershomogena klasserna ansåg att eleverna kanske hade haft ett större 
kontaktnät om de haft ett bättre samarbete över åldersgränserna. Detta samarbete ser lärare 2 
(åh) som en brist hos sitt arbetslag, hon anser att man även på en skola med åldershomogena 
klasser skulle kunna ha ett gott samarbete över åldersgränserna. Samtidigt såg somliga av de 
intervjuade inte alls detta problem, utan tyckte att eleverna även leker med andra 
åldersgrupper på rasterna.  
 
En annan nackdel som lärarna i de åldershomogena klasserna såg var de tydliga roller som tar 
form i en åldershomogen klass, vilka tidigare nämndes om en fördel. I en åldershomogen 
klass är eleverna inte tvungna att testa om sina roller varje år på samma sätt som elever i 
åldersintegrerade klasser, vilket är en fördel om det är positiva roller som har befästs och inte 
negativa. Om en elev har fått en negativ roll är det nog svårare att byta den i en 
åldershomogen klass än i en åldersintegrerad, ansåg lärarna. Ytterligare en aspekt som kan ses 
som en nackdel är att eleverna inte kan lära sig av varandra lika naturligt som i en 
åldersintegrerad klass ansåg lärare 1 (åh). I åldershomogena klasser blir också elevernas 
olikheter tydligare.  
 

Det blir som att det blir mer uttalat att barn som har lätt med kunskaper och barn 
som får kämpa syns mycket mer i en åldershomogen grupp än i en åldersblandad. 
Det kan nog vara mer utpekande att gå i en åldershomogen grupp. Behöver man ett 
extra år i en årskurs blir det så tydligt i en åldershomogen grupp än i en 
åldersblandad grupp eftersom man måste helt byta grupp. (Lärare 4, åh) 

 
Gemensamt för samtliga intervjuade lärare i åldershomogena klasser är dock att de påstod sig 
se fler fördelar än nackdelar med just denna klassform.  
 
Lärarna i de åldersintegrerade klasserna ansåg att det sociala samspelet mellan eleverna i 
dessa klasser var en mycket viktig fördel. De menade att elevernas olika åldrar påverkar 
klimatet positivt. Lärare 1(åi) menade att skolan är elevernas arbetsplats och därför är det bra 
om man blandar åldrarna, eftersom det är så det ser ut på alla andra arbetsplatser.  
 

Och sen det sociala, att man lära av varandra, man behöver inte vara rädd för dom 
stora (Lärare 4, åi) 

 
Eleverna ansågs också få lättare att hitta vänner, som befinner sig på samma mognadsnivå, i 
en åldersintegrerad klass.  
 

Fördelarna är ju att de har lättare att hitta kompisar i blandad årskurs för då…en 
del är ju lite omognare för sin ålder och då kanske de kan träffa kompisar som är lite 
yngre och tvärtom, samtidigt finns det ju jämnåriga också. (Lärare 1, åi) 

 
Bara en av de fem intervjuade lärarna (åi) ansåg att det fanns nackdelar för eleverna i 
åldersintegrerade klasser. Lärare 4 (åi) menade att det för elever med exempelvis DAMP är en 
klar nackdel att gå i en åldersintegrerad klass, eftersom det är mycket förflyttningar och 
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många vuxna inblandade. Hon ansåg det bättre för dessa elever att gå i en åldershomogen 
klass, där man har sin egna bänk och alltid sitter med blicken framåt. 
 
När det gäller inlärning ansåg lärare 1 (åi) att det kan vara en fördel med åldersintegrering 
eftersom yngre elever även tar till sig av genomgångarna för de lite äldre eleverna.  
 

Och det har jag upptäckt att dom får mycket gratis, när jag hade 2-3: a, när treorna 
lärde sig multiplikationstabellerna. De snappade upp det så de var lika duktiga. De 
uppsnappar saker och ting som de har nytta av själv. (Lärare 1, åi) 
 

Åldersintegrering är enligt lärare 4 (åi) en fördel för svaga elever i och med eleverna kan 
jämföra sig med de som är yngre. Går man exempelvis i trean och är svag i svenska kan man 
jämföra sig någon yngre och se att man i alla fall är bättre än den. Hon påpekade dock att om 
inte eleven utvecklas utan fortfarande är sämst när den går i trean är åldersintegrering en 
nackdel.
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5 Diskussion 
 
Detta kapitel innehåller tre diskussionsdelar. I den första delen gör vi en jämförelse av 
lärarnas svar och kopplar dem till läst litteratur och våra tankar. Vi presenterar sedan en 
sammanställning av slutsatserna i den andra diskussionsdelen, därefter diskuterar vi de 
resultat vi kommit fram till. Vi avslutar kapitlet med en metoddiskussion samt förslag till 
fortsatt forskning.  
 

5.1 Teori, empiri och våra reflektioner 
 
5.1.1 Lärares och elevers planering 
 
En likhet som vi kan se mellan de olika klassformerna är att det är lärarna som planerar 
innehåll och arbetssätt. De ser det som sin uppgift att ge eleverna ett smörgåsbord där de får 
olika innehåll och arbetssätt presenterade för sig. Mattson skriver att man i åldersintegrerade 
klasser erbjuder ett smörgåsbord där eleverna kan välja svårighetsgrad och därmed ges ökad 
stimulans.103 Vi hävdar däremot, med vår undersökning som stöd, att detta fenomen även 
förekommer i åldershomogena klasser. Detta framgår av samtliga lärares beskrivningar av hur 
eget arbete bedrivs, då eleverna har möjlighet att välja uppgifter och ordning efter sin egen 
förmåga och av läraren angivna ramar. 
 
Det förefaller dock som att eleverna i åldersintegrerade klasser har större möjlighet att 
medverka i planeringen av det egna arbetet. Lärarna i de åldersintegrerade klasserna berättade 
att de först låter eleverna göra en planering som sedan elever och lärare går igenom 
gemensamt. När eleverna är klara med det planerade arbetet görs en ny tillsammans med 
läraren. Skolöverstyrelsen betonade att planeringen blir en viktig men även tidskrävande del 
av arbetet i en åldersintegrerad klass.104 Trots detta menar lärarna i det omnämnda systemet 
att den individuella planeringen ger en tydlig bild av var eleverna befinner sig i arbetet. I en 
åldershomogen klass är det däremot vanligtvis läraren som förser eleverna med en ny 
planering utan elevernas medverkan. Vi vill påstå att anledningen till varför man inte planerar 
tillsammans med eleverna i de åldershomogena klasserna är att lärarens tid inte räcker till. 
Samtliga lärare i åldersintegrerade klasser delar ansvaret för klassen med en kollega till 
skillnad från lärarna i åldershomogena klasser som själva har hela ansvaret.  
 
Vi har funnit att lärarna i de båda klassformerna försöker utgå från elevernas önskemål vid 
planering av temaarbeten inom so och no. Detta menar lärarna beror på att inga tydliga mål 
finns formulerade för dessa ämnen. Det bygger mer på att fånga elevernas intressen, och 
förkunskaper har inte lika stor betydelse. I matematik och svenska bygger däremot 
kunskaperna på varandra och man kan inte gå vidare förrän man behärskar de grundläggande 
kunskaperna. Vi förstår och håller med lärarna i deras resonemang och tror att detta även är 
orsaken till att man just i dessa ämnen har lättare att arbeta över åldersgränserna, både i de 
åldershomogena och åldersintegrerade klasserna.   

 
103 Mattsson, S. (2002-06-05) 
104 Skolöverstyrelsen. (1985) 
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5.1.2 Motiv till gruppindelningar 
 
Runesson anger, som ett starkt argument för åldersintegrerade klasser, att man ska tillvarata 
elevers olikheter och utifrån dem utveckla elevernas färdigheter och kunskaper.105 Detta är 
viktiga aspekter vid gruppindelningar. Åldersintegrerade klasser har ofta motiverats med 
möjligheten att utgå från elevernas kunskapsskillnader istället för att fokusera på deras ålder. 
Vad vi har kommit fram till är att man oavsett klassform bedriver stor del av undervisningen i 
åldershomogena grupper. Detta betyder att de åldersintegrerade klasserna inte utnyttjas till 
fullo. Vissa av lärarna i de åldershomogena klasserna uttryckte däremot att de ibland sätter 
samman grupper med starka och svaga elever och utnyttjar därmed deras olikheter. 
Avgörande för hur man delar in grupper är syftet med den kommande arbetsuppgiften. En 
likhet vi har funnit är att samtliga lärare i undersökningen anser att viktiga aspekter man ska 
tänka på vid gruppindelning är ett fungerande socialt klimat och en kunskapsmässig balans.  
 
Ytterligare en likhet är hur man nivågrupperar vid gruppindelningar. Det är främst i svenska 
och matematik som nivågruppering sker i de båda klassformerna, men man har större 
möjligheter till olika former av nivågrupperingar i åldersintegrerade klasser. Ett sådant 
exempel är engelska där en elev i år 1 har tillräckliga kunskaper för att vara med vid 
engelskan i år 3. Denna nivågruppering är inte möjlig i en åldershomogen klass.   
 
Enligt Sundells studie ska åldersintegrerade klasser lättare kunna delas upp i mindre 
grupper.106 Detta stämmer visserligen överens med vår undersökning, men vi vill hävda att 
detta enbart är en fråga om resurser. I de undersökningar vi har gjort framgår det tydligt att 
man är fler vuxna i de åldersintegrerade klasserna. 
 
5.1.3 Anpassning efter elevers olika behov 
 
Det förefaller som att likheter, mellan åldersintegrerade och åldershomogena klasser, 
angående individualisering av undervisning finns. Samtliga lärare individanpassar läxor, krav, 
material och läromedel efter elevernas olika behov, vilket de anser fungerar bra. Däremot är 
vissa av lärarna, som arbetar i åldershomogena klasser, inte nöjda med anpassningen av 
genomgångar. Några känner att de inte når ut till alla elevers olika behov under 
genomgångarna utan, som en lärare uttryckte det, utgår från en tänkt medelelev. Detta har 
varit ett problem för både åldersintegrerade och åldershomogena klasser genom skolans 
historia. De lärare i åldersintegrerade klasser, som medverkade i vår studie, menar att de har 
större möjligheter att individanpassa genomgångar. Anledningen till detta är att de tack vare 
resurstätheten har möjlighet att plocka ut de elever som behöver en annan form av genomgång 
än den som erbjuds i klassrummet. 
 
En nackdel med åldersintegrering som Vinterek nämner är att alla elever inte kan hantera den 
självständighet som åldersintegrerad undervisning kräver, i form av den stora mängden eget 
arbete. Dessa elever behöver struktur, trygghet och tydliga ramar.107 Detta är ett problem som 
särskilt en av lärarna i de åldersintegrerade klasserna belyser. På grund av all rörelse och alla 
förflyttningar vore en traditionell klass att föredra för elever med koncentrationssvårigheter. 
En av lärarna i de åldershomogena klasserna menar precis som föregående lärare att dessa 
elever har större möjligheter att få en strukturerad klassrumssituation. Även om man i en 

 
105 Runesson, U. (1994:2) 
106 Sundell, K. (1995) 
107 Vinterek, M. (2001) 
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åldersintegrerad klass kan skapa en form av struktur så blir den aldrig lika tydlig som en 
åldershomogen klass, på grund av att klassen ofta delas upp. 
 
Ytterligare en likhet, lärarna emellan, är att man i de åldersintegrerade klasserna tar emot 
endast ett litet antal nybörjare varje år. Detta ser lärarna i de åldershomogena klasserna som 
en vinst när det gäller möjligheterna att individanpassa skolstarten i större utsträckning än vad 
de har möjlighet till. Lärarna i de åldersintegrerade klasserna har vid inskolning av de nya 
eleverna nytta av de äldre eleverna som hjälper de yngre att acklimatisera sig till skolans 
värld. Enligt dessa lärare är det här en så stor fördel att de inte skulle kunna tänka sig att 
återgå till åldershomogena klasser. 
 
5.1.4 Tävling och konkurrens 
 
En likhet mellan samtliga lärare är deras syn på hur man arbetar för att motverka konkurrens 
mellan eleverna. Bästa sättet att arbeta aktivt för att förebygga tävling och konkurrens är att 
prata om det samt att låta eleverna arbeta med olika material och uppgifter. Lärarna i de 
åldersintegrerade klasserna upplevde dock att konkurrensen eleverna emellan blev mindre 
tydlig än i de åldershomogena klasserna de tidigare arbetat i. Detta stämmer överens med det 
Vinterek skriver, att det är svårare att jämföra sig med andra på grund av att eleverna är i olika 
åldrar och mognad, vilket medför att de arbetar på olika nivåer.108 En lärare i åldershomogen 
klass menar att det i en sådan klass blir tydligare vilka elever som är starka och svaga, det vill 
säga vilka som har lätt för sig och vilka som får kämpa.  
 
Vi vill betona att alla lärare inte såg konkurrens som något negativt utan i vissa fall kunde det 
vara en fördel. En av lärarna i de åldersintegrerade klasserna menade att människan är av 
naturen tävlingsinriktad. Även en av lärarna i de åldershomogena klasserna ansåg att hon 
hellre hade en klass som tävlade än att de inte arbetade alls. 
 
5.1.5 Att finna vänner 
 
De flesta lärare anser att kamratskap över åldersgränserna gynnas av ett åldersintegrerat 
arbetssätt. Lärarna i de åldersintegrerade klasserna upplever att eleverna leker med varandra 
oavsett ålder, istället avgör deras gemensamma intressen och mognad. En lärare i 
åldershomogen klass berättade att hennes elever enbart leker med klasskompisarna i små 
klickar. Hon menar att detta borde gå att förebygga genom ett åldersintegrerat arbetssätt. Vår 
undersökning talar emot Edlund & Sundells studie som hävdar att elever i åldersintegrerade 
klasser väljer att umgås med klasskamrater i samma ålder.109 
 
5.1.6 Att finna sin roll i klassen 
 
Skillnaden mellan åldersintegrerade och åldershomogena klasser är att man i de 
åldershomogena klasserna inte byter ut en tredjedel av sina klasskompisar varje höst. Sjökvist 
skriver att det är svårt att skapa en vi-känsla i en åldersintegrerad klass.110 Detta ser lärarna i 
de åldershomogena klasserna som en styrka, eleverna får en stark gemenskap i en 
åldershomogen klass där kompisarna består år från år.  
 

 
108 Vinterek,M. (2001) 
109 Edlund, A-C & Sundell K. (1999) 
110 Sjökvist, E. (1995-06-01) 
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Rollbyte sker naturligt i åldersintegrerade klasser medan eleverna i en åldershomogen riskerar 
att fastna i sin roll under hela skolgången.111 Lärarna i de åldershomogena klasserna är 
medvetna om denna risk, men menar att om en positiv roll befästs kan eleven bibehålla den 
under sin skoltid utan att behöva ompröva den varje år. Om man däremot fastnar i en negativ 
roll kan åldersintegrerade klasser vara bra då omstruktureringar sker naturligt i klassen varje 
år. Vi ser som fördel med åldershomogena klasser att eleverna inte är medvetna om vilken 
kunskapsnivå de övriga klasserna ligger på. En elev i år 3 kan leva i tron om att elever i år 1 
och 2 har en lägre kunskapsnivå på grund av att de går i lägre årskurser. I en åldersintegrerad 
klass kan en sådan elev bli medveten om att den har en lägre kunskapsnivå än både elever i år 
1 och 2. Även Sundell menar att en elev kan få problem då den upptäcker att yngre elever är 
duktigare.112  
 
Vi vill även, precis om Jacobsson, hävda att om en elev får en negativ roll kan man inte förlita 
sig till att klassammansättningen ska lösa problemet. Det är upp till varje lärare att skapa en 
bra grupp där eleverna utvecklar självförtroende och empati.113  
 
5.1.7 Kollegor som resurs 
 
I vår undersökning framkommer det att lärarna i de åldersintegrerade klasserna har ett bättre 
samarbete med sina kollegor. Dessa lärare berättade att nästan all undervisning planeras 
tillsammans med kollegor. Bergkvists studie menar att åldersintegrerade klasser kräver ett 
nära samarbete mellan kollegorna.114 Eftersom man i åldersintegrerade klasser måste planera 
för flera åldrar och olika kunskapsnivåer blir det ofta mer planering i en sådan klass. Lärarna 
menar, precis som Udd skriver, att planeringen försvåras genom åldersintegrering.115 
Samtidigt hävdar lärarna att planeringen känns lättare eftersom de har en kollega att diskutera 
med. Vår studie stämmer väl överens med Bergkvists resultat när det gäller lärarens 
uppfattning om det nära samarbetet, det vill säga att samarbetet känns positivt och avlastande 
trots den större mängden planering116. Lärarna i de åldershomogena klasserna såg det som en 
fördel att spännvidden är mer hanterbar i en åldershomogen klass än i en åldersintegrerad. En 
åsikt som stämmer väl överens med vad Mattsson skriver, att situationen blir mer 
överblickbar i en åldershomogen klass117. 
 
Lärarna i de åldershomogena klasserna berättade att planeringen främst sker individuellt, utan 
samarbete med kollegor. Vi har funnit att dessa lärare oftare tar med sig arbete hem, vilket vi 
anser kan bero på att man inte samplanerar på det sätt som lärarna i åldersintegrerade klasser 
gör. Vi anser att Skolöverstyrelsens önskan att bryta trenden med många ensamarbetande 
lärare genom åldersintegrering har slagit in.118 De flesta av lärarna som deltog i studien 
hävdar dock att åldersintegrering inte behöver vara en förutsättning för ett fungerande 
samarbete mellan kollegorna. De menar däremot att lärarnas personligheter och tillgång till 
gemensamma lokaler är avgörande för samarbetet och inte vilken klassform arbetet bedrivs i. 
 
När det gäller samarbete med speciallärare/resurslärare ser det likadant ut i samtliga klasser. 
Elevernas behov kartläggs och sedan plockas de ut ur klassen för att arbeta med sina 

 
111 Persson, T.(2002:17) 
112 Sundell, K.(1995) 
113 Jacobsson, E.(1999:5) 
114 Bergkvist, K.(1993:4) 
115 Udd, L.(1995:30) 
116 Bergqvist, K. (1993:4) 
117 Mattsson, S. (2002-06-05) 
118 Skolöverstyrelsen.(1985) 
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svårigheter. Specialundervisningen sker alltid utanför klassrummet. Specialläraren ansvarar 
för planering, framtagande av material och klassläraren blir informerad om elevens 
utveckling. Undantaget är två av lärarna i åldersintegrerade klasser som har 
specialundervisning i sina tjänster. Undervisningen går dock till på samma sätt som nämndes 
ovan.  
 
5.1.8 Elever hjälper elever 
 
Sandqvist skriver att det i åldersintegrerade klasser är vanligt att eleverna hjälper varandra i 
skolarbetet.119 Vi har funnit att lärarna i de åldersintegrerade klasserna inte utnyttjar detta på 
ett medvetet sätt, utan det sker på en mer spontan nivå. Däremot var det vissa lärare i de 
åldershomogena klasserna som använde eleverna som resurs genom att låta dem göra 
uppgifter till varandra som de ansvarade för. Dessa lärare uppmuntrade eleverna att fråga och 
hjälpa varandra när problem uppstod och i sista hand be läraren om hjälp. Den här metoden 
användes av lärarna för att undvika långa väntetider för eleverna. Vi tror att anledningen till 
varför lärarna i de åldersintegrerade klasserna inte använde denna metod kan vara att eleverna 
har fler vuxna att vända sig till. Ännu en gång är det en fråga om resurstillgång. Det är 
förvånande att lärarna i de åldersintegrerade klasserna inte talade mer om att använda eleven 
som resurs i skolarbetet. I litteraturen anges det som ett motiv för åldersintegrering att 
eleverna anses kunna ta större ansvar för varandras utveckling genom att hjälpa varandra i 
skolarbetet. 
 
5.1.9 Lokalers betydelse 
 
Det förefaller som att de åldersintegrerade klasserna har tillgång till fler lokaler och utrymmen 
än i de åldershomogena. Lokalerna spelar en stor roll för de åldersintegrerade klasserna med 
tanke på att de ofta delas in i mindre grupper. En av lärarna i de åldershomogena klasserna 
såg deras knappa lokaltillgångar som ett hinder. Eftersom resurserna inte finns menar denna 
lärare att det inte ens existerar i hennes tankevärld när hon planerar. För de lärare som arbetar 
åldersintegrerat innebär inte lokalerna några problem vid planering. Andra av de lärare som 
arbetar åldershomogent såg inte heller lokalfrågan som något hinder, utan försökte finna andra 
möjligheter. Vi anser att det givetvis är en fördel med tillgång till många lokaler men i vår 
studie har det framkommit att det viktigaste är lärarens inställning och kreativitet. 

 
119 Sandqvist, K. (1994:3) 
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5.2 Slutsatser  
 
Syftet med vårt arbete var att lyfta fram eventuella likheter och skillnader mellan de olika 
klassformerna, utifrån lärarnas tankar och erfarenheter. Nedan redovisar vi de likheter och 
skillnader som tydligast kom fram i vår undersökning. 
 
Likheter   Skillnader 

• Lärarna planerar innehållet i 
undervisningen och presenterar 
ett smörgåsbord av uppgifter för 
eleverna.  

 

 • Eleverna har större delaktighet i 
planeringen av arbeten i 
åldersintegrerade klasser. 

• I so, no och temaarbeten 
försöker lärarna utgå mer från 
elevernas önskemål och idéer. 

 • Lärarna i de åldershomogena 
klasserna utnyttjar elevernas 
olikheter mer vid 
gruppkonstellationer. 

 
• Undervisningen sker främst i 

åldershomogena grupper. 
 • Vissa av lärarna i åldershomogena 

klasser är inte nöjda med hur de 
individanpassar genomgångar. 

 
• Nivågruppering förekommer 

regelbundet. 
 

 • Lärarna i åldersintegrerade klasser 
har ett närmare samarbete med sina 
kollegor. 

 
• Individanpassningen sker 

likartat. 
 • Lärarna i åldershomogena klasser tar 

med sig mer arbete hem. 
 

• Elever med 
koncentrationssvårigheter anses 
passa bättre i åldershomogena 
klasser. 

 

 • Eleverna som resurs utnyttjas på ett 
mer medvetet sätt av lärarna i de 
åldershomogena klasserna. 

• Lärarna ser det lilla antalet 
nybörjare i de åldersintegrerade 
klasserna som en fördel. 

 

 • Tillgången till lokaler och utrymmen 
är större för de åldersintegrerade 
klasserna 

• Större möjligheter i en 
åldersintegrerad klass att byta 
roll, men en trygghet att behålla 
en och samma roll i en 
åldershomogen klass. 

 

  

• Specialundervisningen 
genomförs på liknande sätt. 

 

  

• Arbetar lika för att motverka 
konkurrens mellan eleverna. 
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5.3 Resultatdiskussion 
 
Det finns alltså en mängd likheter och olikheter mellan lärarna i de olika klassformerna. Den 
främsta likheten när det gäller lärarens syn på sin roll är att de ser det som sin uppgift, och 
inte elevernas, att planera och strukturera innehållet i undervisningen. Vi anser att elevernas 
medverkan i planeringen inte är så stor på grund av elevernas låga ålder. Om vi däremot hade 
riktat vår studie till lärare som undervisar i till exempel år 4-6 skulle förmodligen elevernas 
medverkan ha varit större. Det handlar om elevernas mognad och insikt i vad skolan innebär, 
vilket flera lärare utryckte.  
 
Gemensamt för samtliga lärare var att de i planeringen av undervisningen utgår från varje 
enskild elev för att kunna tillgodose deras behov. Vi anser inte att klassammansättningen är 
det avgörande för hur man lyckas individualisera undervisningen. Vissa av lärarna i de 
åldershomogena klasserna utryckte dock att de inte var nöjda med individualiseringen vid 
genomgångar. Lärarna i de åldersintegrerade klasserna nämnde inte detta som ett problem, 
vilket vi antar kan bero på att de har större möjligheter att genomföra fler genomgångar i 
mindre grupper tack vare fler vuxna i klassen.  
 
Vi är förvånade över att lärarna i de åldersintegrerade klasserna inte uttryckte att de utnyttjar 
eleverna som resurs på ett medvetet sätt. Det var istället lärarna i de åldershomogena 
klasserna som berättade på vilket sätt de utnyttjar elevernas kunskaper i undervisningen. Vi 
tror att detta resultat kan bero på att man i de åldersintegrerade klasserna har fler resurser. Fler 
vuxna i klassrummet gör att eleverna inte behöver vänta på hjälp så länge. Detta var motivet 
för varför man i de åldershomogena klasserna använde eleven i så stor utsträckning. 
 
Det har framkommit att lärare i åldersintegrerade klasser har ett bättre samarbete med sina 
kollegor än lärarna i de åldershomogena klasserna. Samarbetet mellan kollegorna i de 
åldersintegrerade klasserna medför mindre hemarbete för varje enskild lärare. Planeringen 
kring undervisningen måste ske gemensamt eftersom man delar på ansvaret för klassen. I de 
åldershomogena klasserna tar lärarna däremot med sig en del av arbetet hem på grund av det 
egna ansvaret för klassen. Vi vill, med utgångspunkt i lärarnas svar, hävda att 
åldersintegrering inte är en nödvändighet för att få ett gott samarbete med sina kollegor. Det 
har troligtvis mer att göra med hur man är som person, och vad man behöver för stöd för att 
utföra ett bra arbete. Många av lärarna i de åldershomogena klasserna uttryckte att de gärna 
vill ha ett bättre samarbete. För att möjliggöra detta tror vi att det kan vara en bra idé att göra 
som i de åldersintegrerade klasserna, det vill säga att man är flera ansvariga lärare per klass. I 
denna fråga anser vi även att lokalerna har en stor betydelse. Har man tillgång till många 
utrymmen kan man lättare blanda klasser och genomföra undervisning i olika 
gruppkonstellationer. Det behöver inte vara blandade åldrar, man kan lika gärna samarbeta 
med en lärare som har en parallellklass.  
 
I vår studie har vi sett fler likheter än skillnader mellan lärarna i de åldersintegrerade 
respektive de åldershomogena klasserna. De flesta skillnader som vi funnit anser vi har att 
göra med den skiftande tillgången till resurser av olika slag. Främst handlar det om att de är 
fler vuxna som delar på ansvaret i de åldersintegrerade klasserna.  
 
Innan vi genomförde vår studie tedde sig de olika klassformerna väldigt olika. Men med 
tidens gång har vi insett att vägarna till att nå läroplanens mål inte är så olika som de först 
verkade. Lärarna i respektive klassform använder sig av likartade arbetssätt i sin 
undervisning.  
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Synen på sin lärarroll skiljer sig inte åt markant i de olika klassformerna. Det handlar  istället 
om två olika vägar att nå målen, vägar som i praktiken inte skiljer sig särskilt mycket åt från 
varandra eftersom båda utgår från elevernas förutsättningar och behov. Den ena vägen har 
bara en fil medan den andra är flerfilig, men båda ger en likvärdig resa fram till de slutliga 
målen i Lpo 94. 

5.4 Metoddiskussion 
 
Vi är väl medvetna om att vår studie är begränsad och vill därmed betona att resultaten vi fått 
fram inte går att generalisera. Resultaten anser vi ändå vara av betydelse för det aktuella 
ämnesområdet. 
 
Den kvalitativa intervjumetod vi valde att använda anser vi ha fungerat bra, då vi fått fram hur 
varje enskild individ upplever sin situation. Vid varje intervju använde vi oss av vår 
intervjuguide. Våra frågor var av halvstrukturerad art, vilket gav oss tydliga ramar för vårt 
samtal. Frågorna upplevdes ibland som svåra att förstå och vi var då tvungna att ge ytterligare 
förklaringar och information. Vi betonade flera gånger, både före och under intervjun, att det 
var lärarnas egna erfarenheter som var det intressanta för vår studie. Ibland upplevde vi att 
intervjusituationen liknade ett slags förhör snarare än ett samtal med en kollega. För att 
motverka detta hade vi istället kunnat genomföra gruppsamtal med flera lärare samtidigt, men 
då hade vi inte kunnat få den subjektiva bild vi önskade och dessutom hade varit svårare att 
sammanställa resultaten. Några av lärarna antydde att de gärna hade sett frågorna innan 
intervjutillfället. Vi gjorde dock ett medvetet val att inte ge ut intervjuguiden i förhand, 
eftersom lärarna hade kunnat diskutera frågorna med varandra och kommit fram till 
gemensamma svar. Mångfalden i svaren hade då inte varit lika tydlig.  
 
Innan intervjuerna hade vi uttryckt en önskan om att få sitta i ett ostört rum. Vid de flesta 
intervjutillfällena blev vi dessvärre avbrutna då lärarna inte kunnat avsätta tid för enbart 
intervjun utan skulle sköta andra sysslor samtidigt. Bristen på tid, från lärarens sida, anser vi 
också kan ha påverkat kvaliteten på intervjuerna. Lärarna var stressade, vilket gjorde att vi 
inte kunde ställa alla de följdfrågor vi hade önskat.  
 
Vårt urval av informanter kunde ha sett annorlunda ut. I vår studie ingår till exempel inga 
manliga lärare och en större spridning över examensår hos lärarna saknas. Vi hade även 
kunnat välja informanter så att samtliga representerade olika skolor. Detta hade möjligtvis 
givit oss en större variation gällande svaren, men det är inget vi med säkerhet kan säga. Vi 
anser dock att dessa faktorer troligtvis inte hade påverkat resultatet med dessa förändringar, 
inte heller om vi utökat intervjuantalet. 
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5.5 Fortsatt forskning 
 

• Jämförande studier av elevers erfarenheter i respektive organisationsform. 
 

• Jämföra elevers kunskapsmässiga utveckling i respektive organisationsform. 
 

• Göra en jämförelse mellan lärare och elevers erfarenheter av den åldersintegrerade 
organisationsformen.  

 
• Föräldra-påverkan och – stöd inom respektive organisationsform.  

 
• Hur elever från tidigare åldersintegrerade klasser hanterar vidare studier i 

åldershomogena klasser. Exempelvis från F-6 i åldersintegrerade klasser för att 
fortsätta i åldershomogena klasser år 7-9.
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Bilaga 1 

Definition av begrepp 
 
Bb-form 
Denna form är den äldsta benämningen på klasser med elever i olika åldrar. De har ofta 
tillkommit på grund av ekonomiska skäl eftersom elevunderlaget varit för litet. I dessa klasser 
kan undervisningen bedrivas både efter elevernas mognad eller ålder. Vanligast är att man i 
undervisningen i denna form vänder sig till en åldersgrupp i taget.120 
 
Åldersintegrerad klass 
Har satts samman med elever i olika åldrar för att uppnå ett pedagogiskt syfte, där eleverna 
samverkar över åldersgränserna.121  
 
Åldersblandad klass 
Innebär att barnen i en samlad grupp har olika åldrar. Det är det mest neutrala begreppet i 
detta sammanhang.122  
 
Åldersintegrerad undervisning och årskurslös undervisning 
Betyder att man ser barnets skolgång som en helhet, men antyder även att det finns ett 
samspel mellan barnen i de olika åldrarna. Eleverna arbetar med samma saker, fast på olika 
nivåer beroende på elevernas mognad. Elevernas ålder är inte avgörande för vilken nivå 
undervisningen ska ligga på och klassen har satts samman utifrån pedagogiska motiv.123 
 
Aa-form, åldershomogena klasser och åldershomogen undervisning 
Dessa begrepp beskriver alla samma fenomen. I dessa klasser går endast elever med en och 
samma åldersgrupp, med undantag för elever som börjat ett år tidigare eller gått om ett år.124 
Eftersom eleverna till största del är av samma ålder sker undervisningen riktad till elevernas 
tänkta nivå beroende av ålder. Men dessa former kan även innefatta vissa inslag av 
åldersintegrerad undervisning, på grund av den enskilde läraren, genom samarbete med andra 
åldershomogena klasser såsom temaarbeten och fadderverksamhet.125 
 
 

                                                           
120 Nandrup, I. & Renberg, K. (1992) 
121 Sundell, K. (1995) 
122 Skolöverstyrelsen (1985) 
123 Skolöverstyrelsen (1985) 
124 Sundell, K. (1995) 
125 Skolöverstyrelsen (1985) 
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Intervjuguide 
 

PERSONAL 
Vilken utbildning har du? 
 
När avslutade du din utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Berätta kort om skolan du arbetar på, har den någon speciell inriktning? 
 
Arbetar du i en åldersintegrerad eller åldershomogen klass? 
 
Vilka tidigare erfarenheter har du av arbete med åldersintegrerad respektive åldershomogen 
undervisning? 
 
 

PLANERING 
Hur ser planeringen för klassen ut? Vad planerar du och vad planerar eleverna? 
 
Vad kan eleverna planera?  
- val av innehåll 
- arbetssätt  
 
När och hur sker planeringen? 
 
 

GRUPPINDELNING  
Hur tar du hänsyn till elevernas olika kunskaper och behov när du grupperar dem inför olika 
uppgifter? 
 
Vilka aspekter bör man ta hänsyn till vid gruppindelningar i svenska, matematik, so och no? 
 
Vilka lokaler/utrymmen har ni tillgång till? Hur ofta och till vad utnyttjas dessa? 
 
 

INDIVIDUALISERING 
Hur individanpassar du undervisningen? 
 
Hur arbetar du för att motverka konkurrens eleverna emellan? 
 
Hur tillgodoser du barn med särskilda behov? 
 
Hur mycket tid får varje elev från dig? 
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ELEVEN SOM RESURS 
På vilket sätt hjälper eleverna varandra i skolarbetet? Hur tar du till vara på detta? 
 

FÖR- OCH NACKDELAR MED UNDERVISNINGSFORMERNA 
Vilka fördelar ser du med att arbeta i åldersintegrerade/åldershomogena klasser 
- för dig som lärare? 
- för eleverna? 
 
Vilka nackdelar ser du med att arbeta i åldersintegrerade/åldershomogena klasser 
- för dig som lärare? 
- för eleverna? 
 
 

SAMVERKAN 
Hur samverkar du med kollegor? 
 
 
 

 


