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1. Syfte och bakgrund. 
 
När jag började på lärarhögskolan fanns redan funderingar om åldersintegrering och hur det 
fungerade att arbeta i en sådan klass. Jag hade ingen egen åsikt eftersom jag tyckte att jag 
viste så lite om ämnet. Under åren på lärarhögskolan fortsatte jag att tänka på detta och när 
det nu blev dags att skriva examensarbete kändes valet av ämne rätt givet. Att det sedan 
inriktade sig på matematikundervisningen beror på att jag har inriktning Ma/No. Jag ville 
känna mig lite mer förberedd på hur jag skulle undervisa i matematik i en åldersintegrerad 
klass. Eftersom jag upplevde att arbetssättet blev vanligare och vanligare, speciellt i år 1-3, 
ville jag ha lite mer kött på benen och kanske till och med hunnit skaffa mig en åsikt.  
 
Syftet med detta arbetet är alltså att se om det finns någon skillnad i matematikundervisningen 
och dess upplägg i en åldersintegrerad klass jämfört med en åldershomogen klass. Det jag vill 
veta är om lärarna upplever någon skillnad.  
Jag vill se om det finns någon vinning i arbetssättet eller om eleverna och lärarna istället 
förlorar på det. Hur blir lärarnas arbetsbörda? Hinner de med den matematik de ska och vill? 
Upplever de att eleverna får de kunskaper de behöver? O.s.v.  
 
 
2.Vad är åldersintegrering? 
 
Innan vi börjar ge oss in i ämnet åldersintegrering bör vi utreda de olika begreppen som 
förekommer. De vanligaste begreppen är åldersintegrerad, åldersblandad, årskurslös, 
årskursintegrerad samt syskongrupp. Dessa termer förekommer oftast som synonymer till 
varandra, men om vi ska vara exakta bör vi nog särskilja dem.  
 
Det sistnämnda, syskongrupper, är en åldersblandad verksamhet som finns på förskolorna. 
Dessa grupper kom till i och med barnstugeutredningen1 där det föreslogs att förskolan skulle 
innehålla småbarnsgrupper för barn under tre år samt syskongrupper för barn mellan tre och 
sju år. Dessa grupper kom sen att omformas under 80-talet till något som kallas utvidgade 
syskongrupper som innehöll barn från ett till sju år alternativt från två till sju år.2 Denna sort 
av grupp kommer inte närmre att behandlas i denna uppsats, eftersom den förekommer inom 
förskolan, men det kan vara bra att veta vad detta begrepp står för. 
 
De mest förekommande begreppen inom skolan är dock åldersintegrerad samt åldersblandad. 
Ibland förekommer termen årskurslös undervisning eftersom årskursernas betydelse tas bort 
samt stadieklasser som syftar på att det oftast är barn inom samma stadie som går 
tillsammans. Den sistnämnda skulle man kunna tänka sig att den inte förekommer lika ofta 
idag eftersom stadierna inte längre finns. I alla fall inte i teorin, men dock i praktiken.  
Men för att återgå till termerna åldrsblandning samt åldersintegrering. Finns det någon 
skillnad i betydelse eller är de synonyma? För gemene man används de med samma betydelse 
men för den inbitne entusiasten finns det en klar och tydlig skillnad. Åldersblandning innebär 
att elever från olika åldrar finns i samma grupp. Det finns egentligen ingen pedagogisk 
mening med detta begrepp. Åldersintegrering å sin sida betyder att man verkligen drar nytta 
av åldersspridningen i gruppen. ”För dem (lärarna. Red.anm.) räcker det inte med att barnen 
sitter i samma klassrum…för att det ska vara ”riktig” åldersintegrering, utan detaljerna i 
                                                                 
1 SOU 1972:26 och 27 
2 s.9-10 Sundell, Knut (1993) Åldersindelat eller åldersblandat? Lund; Studentlitteratur. 
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undervisningsmetodiken måste stämma.”3 Det måste alltså till att eleverna arbetar med samma 
sak men på olika nivåer för att det ska vara en åldersintegrerad lektion medan eleverna på en 
åldersblandad lektion sitter i samma klassrum men arbetar med olika saker. Åldesintegrering 
har en större inriktning mot väntade pedagogiska fördelar. Utifrån dessa definitioner kan vi 
tänka oss att det vanligaste är att arbeta både åldersblandat och åldersintegrerat.  
 
Den allra första formen av åldersblandning är Bb-formen där orsaken mer är dåligt 
elevunderlag än någon tänkt pedagogisk vinning. Denna form förekommer mest på landet där 
få elever i samma år finns. Där består klasserna oftast av två årskurser, så att man läser i t.ex. 
en 1-2:a eller 3-4:a o.s.v. Man undervisar inte barnen som en enda stor klass utan vänder sig 
mer till en årskurs i taget. ”Om läraren vänder sig till en årskurs elever i taget och har 
genomgångar med dem, medan övriga elever arbetar självständigt årskursvis, arbetar han i 
Bb-form.”4  
 
Fortsättningsvis kommer termen åldersintegrering att användas för både åldersintegrering och 
åldersblandning. Bb-formen kommer även i fortsättningen att kallas just Bb-form, eftersom 
den skiljer sig från de övriga formerna på så sätt att syftet inte är pedagogiskt. 
 
Vad gäller åldersintegreringens motsats kommer den att kallas åldershomogen undervisning. 
 
 
2-1. Motiv för åldersintegrerad undervisning. 
 
Det blir allt vanligare att åldersintegrerad undervisning inrättas på skolorna runt om i landet. I 
vissa kommuner bestäms det till och med att all undervisning i år 1-3 ska vara 
åldersintegrerad. Varför har åldersintegrering kommit på sådan frammarsch i våra kommuner?  
Är åldersintegrerad undervisning en modefluga? Har åldersintegreringen kommit för att 
stanna eller är det en övergående trend? Oavsett hur framtiden kommer att se ut kan man 
fråga sig vilka motiv som ligger bakom denna ökning. 
 
De vanligaste förekommande motiven vid inrättande av åldersintegrerad undervisning är 
pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska.5  
 
 
2-1-1. Pedagogiska motiv. 
 
Från början, under 70-talet, var det engagerade lärare som ville ha åldersintegrerad 
undervisning av pedagogiska skäl. De såg olikheterna som en möjlighet och inte ett hinder i 
barnens utveckling och inlärning. De ville skapa en skola för alla.6  
 
De förespråkare som finns idag menar även att åldersintegrerad undervisning ska stimulera 
barns sociala och känslomässiga utveckling, den kunskapsmässiga inlärningen gynnas, de 

                                                                 
3 s.13. Sandqvist, Karin (1995)  Åldersintegrerad undervisning - En kunskapsöversikt. Stockholm; HLS Förlag 
4 s.6 Nanrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
5 s.7 Nanrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
6 s.7 Nanrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
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svaga eleverna gynnas samt att lärarna får en bättre arbetsmiljö.7 Vi ska gå lite närmre in på 
de olika påståendena. 
 
 
2-1-1-1. Stimulans av elevers sociala och känslomässiga utveckling. 
 
”De åldersblandade grupperna är en bra miljö för elevernas sociala utveckling”8 Ett vanligt 
uttalande från personal i den åldersintegrerade verksamheten. Vi ska försöka utreda vilka de 
sociala fördelarna är.  
 
Barn i åldersintegrerade klasser anses lära sig respektera både äldre och yngre kamrater. De 
lär sig att samarbeta med barn i andra åldrar. Detta kan man tänka sig förstärker respekten för 
de andra barnen. Det får inte längre lika stor betydelse vilken ålder man är i, som det får i den 
åldershomogena klassen. Fyrorna tycker inte att sexorna är så läskiga och samma sak gäller de 
nya ettornas eller sexåringarnas syn på treorna. Nu går man plötsligt i samma klass och åldern 
får inte lika stor betydelse. Istället blir man tvingad att samarbeta och lära känna varandra som 
klasskamrater. ”Avsaknaden av rädsla för äldre kamrater, inom ramen för den 
årskursintegrerade undervisningen, är påtaglig.”9 Detta citat kommer från 1981, men även 
idag vittnar flera om dessa effekter. På de åldershomogena skolorna kan man som motsats 
tänka sig att åldershierarkin är tydligare.  
 
När man pratar med lärare som undervisar åldersintegrerat samt har erfarenheter från 
åldershomogen undervisning är det just de sociala aspekterna som läggs fram. Dessa anses 
vara de övervägande positiva effekterna. Flera lärare vittnar om att barnen leker över 
åldersgränserna samt att tryggheten i klassen ökar i en åldersintegrerad klass. Nybörjarna lär 
sig t.ex. snabbt känna de äldre barnen och de lär även snabbt av dessa.  
 
En fördel som läggs fram extra tydligt är att grupperingen omformas varje år och detta i sin 
tur för med sig att eleverna ändrar och utvecklar sina roller i gruppen. De tar sig uppåt i 
gruppen allt eftersom de blir äldre, och nya yngre elever som kan mindre kommer till klassen.  
De äldre får känna att de utvecklas kunskapsmässigt och de får lättare att se att de lärt sig 
något. De får känna att det har nytta av sina kunskaper och kan hjälpa yngre barn. De äldre 
barnen får känna på ett ansvarstagande vad gäller att ta hand om de nya barnen. De mognar i 
sina roller och får känna att de inte bara är tagare utan också givare. 10  
 

”Från att bli hjälpt och omhändertagen får varje elev utvecklas till att ta 
ett större ansvar och till och med hjälpa sina yngre kamrater. Sådana 
roller antas ha en stor betydelse för en allsidig personlighetsutveckling.”11 
 

Just detta påstående som Sundell tar upp är ett tungt argument för den åldersintegrerade 
undervisningen. Har en lärare lyckats få bra stämning i klassen förs detta vidare till de nya 
barnen varje år. De äldre visar hur man ska bete sig och vad gott uppförande är.  
 

                                                                 
7 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur. 
8 s. 14 Åldersintegrerad undervisning. Rapport från Uppsala län läsåren 1989/90 – 1990/91  
9 s.42 Östmar, Jan – Erik.(1981)  Årskursintegrerade klasser på lågstadiet. Stockholm; SÖ och Liber 
UtbildningsFörlag. 
10 s.44 Östmar, Jan – Erik.(1981)  Årskursintegrerade klasser på lågstadiet. Stockholm; SÖ och Liber 
UtbildningsFörlag. 
11 s.31 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat?  Lund: Studentlitteratur. 
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Men kan alla positiva påståenden om barns sociala utvecklingsförmåga i den 
åldersintegrerade klassen vara överdriven? En undersökning av Hemer visar på att lärarna är 
mer positiva till detta än vad föräldrarna och eleverna. Endast hälften av de 136 föräldrar som 
tillfrågades var odelat positiva, hela 31 procent tog helt eller delvis avstånd från 
åldersintegrering och 16 procent hade ingen uppfattning i frågan. Det föräldrarna i huvudsak 
var kritiska till var om det blev någon arbetsro i en åldersintegrerad klass samt om elever med 
inlärningsproblem hans med.  
 
Det finns inte så många undersökningar gjorda på just detta område, men en av de få är från 
Norrköping och är en jämförande undersökning av Hemer gjord kring 1991.12 Där studerades 
fem skolor i Norrköping med åldersintegrerad verksamhet i år 1-6 med sammanlagt 145 
elever och tre åldershomogena klasser i år 3. Eleverna i alla skolor hade lika socio-
ekonomiska bakgrund. Eleverna fick fylla i ett formulär med frågor om den egna självbilden.  
Resultatet blev att det inte var någon skillnad på elevernas självförtroende om de gick i 
åldersintegrerad eller åldershomogen klass. Det påståendet att svagpresterande barn skulle få 
bättre självförtroende i en åldersintegrerad klass stämmer enligt denna undersökning inte. 
Däremot var det så att i två av de åldersintegrerade skolorna hade de svagpresterande eleverna 
sämre självförtroende än motsvarande elever i de åldershomogena klasserna. Om detta beror 
på åldersblandningen eller andra faktorer framgår inte av undersökningen. Dock bör detta 
påpekas i sammanhanget.  
 
En undersökning baserad på intervjuer med elever i åldersintgrerade klasser gjordes 1990 av 
Lagerkvist och Thinesen – Grönmark. Där framkom det att vissa grupper elever missgynnas i 
detta system. Bl.a. visar undersökningen på att toleransen och sammanhållningen kanske inte 
är så mycket bättre i en åldersintegrerad klass. Vissa elever upplevde att läraren ägnade mer 
tid åt de mindre barnen och tyckte detta var orättvist. Eleverna var dessutom mycket väl 
medvetna om vilken ålder klasskamraterna hade och hur långt man skulle hunnit vid en viss 
ålder. Detta motsäger alltså tidigare påståenden att eleverna jämför sig med alla barnen och 
inte endast de i sin egen ålder. Kanske upplever lärare och elever olika? Vissa 
svagpresterande elever vittnade i intervjuer om hur jobbigt det var när yngre barn var längre 
fram i matteboken eller var bättre på vissa ämnen. Detta blir alltså medaljens baksida. Dels 
finns den fördelen, som tidigare nämnts, att svagpresterande elever kan jämföra sig med yngre 
och känna att de är bättre, och samtidigt kan det lika gärna innebära ett nederlag när eleven 
upptäcker att femmorna, och kanske till och med fyrorna, är bättre. Icke att förglömma att 
eleverna vet sin och klasskamraternas ålder och givetvis då helst jämför sig med sina 
jämnåriga. 
 
Inger Andersson vid Umeå Universitet intervjuade 18 åldersintegrerade klasser i år 4 – 6. De 
äldre barnen där, i synnerhet flickorna, upplevde de yngre barnen som jobbiga och larviga. De 
var ”trötta på småbarnen”. Detta kan i sin tur ha sociala konsekvenser för samvaron i klassen. 
 
Givetvis finns även en baksida vad gäller stämningen i klassen. Tidigare har det nämnts att 
god stämning smittar av sig på nya elever. Tyvärr är det ju också så att har man väl fått en 
dålig stämning i klassen kan det vara svårt att bli av med den på grund av samma fenomen. 
 
En av de största kritikerna är psykologen Knut Sundell som i sin avhandling Åldersindelat 
eller åldersblandat12 lägger fram flera forskningsresultat som talar emot åldersintegrerad 

                                                                 
12 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur. 
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undervisning. Vad gäller den sociala och känslomässiga utvecklingen menar Sundell att 
åldersintegrering inte gynnar barns sociala utveckling för att:  
 

”den åldersblandade gruppen minskar kraven på barnen att involveras i 
normalt förekommande och utvecklande konflikter och 
problemlösningssituationer. …kan till exempel ett äldre barn alltid undvika 
sådana situationer genom att bara leka med yngre barn där han eller hon alltid 
får ikläda sig rollen av den som bestämmer” 13   

 
Sundell menar även att barn faktiskt helst leker med barn i samma ålder och att 
åldersintegreringen försvårar för barnen att hitta kamrater i samma klass. Han menar att 
åldersintegreringens positiva sociala effekter skulle fungera i teorin men att barnen i praktiken 
föredrar att samspela med jämnåriga, och att teorin därför faller. 
Ännu en svaghet enligt Sundell, som tidigare framförts som en fördel, skulle vara att gruppen  
aldrig riktigt blir sammansvetsad på grund av det årliga utbytet av en tredjedel eller fjärdedel 
av eleverna. Eleverna skulle inte under dessa förhållanden riktigt kunna finna tryggheten i 
gruppen.  
 
 
2-1-1-2. Gynnande av den kunskapsmässiga inlärningen. 
 
Hur kan man mena att elever i åldersblandade klasser skulle lära sig mer än barn i 
åldershomogena klasser? Oftast tänker man kanske tvärt om, att det är svårare att undervisa 
flera åldrar samtidigt och att då detta skulle leda till att undervisningen hamnar på en för låg 
nivå för att passa så många barn som möjligt. Att både de duktiga och de svaga skulle 
missgynnas. Men vi måste komma ihåg här att i den åldersblandade undervisningen omformas 
lärarens roll och undervisningssätt. Det handlar inte längre om katederundervisning där alla 
ska göra samma sak samtidigt, utan istället tvingas läraren till en individualisering där barnen 
gör olika uppgifter på olika nivå samtidigt. Varje elev utmanas på sin egen nivå. Det skulle i 
och med detta inte bli en sådan tydlig nivåsegregering bland eleverna eftersom alla gör olika 
saker. 
 

”I en klass med barn i samma ålder blir det för barnen ibland pinsamt tydligt 
att individualiseringen, med olika uppgifter för olika barn, innebär en 
rangordning. Med åldersintegrerade klasser upplevs det som ”naturligt” med 
olikheter.”14  
 

Förespråkarna menar att det inte längre handlar om en fysisk ålder utan mer en mental ålder 
när nivån på uppgifterna bestäms.  
Man skulle även kunna tänka sig att de yngre eleverna automatiskt får en förförståelse av att 
höra de äldre barnens redovisningar eller arbeten samt när läraren går igenom för de äldre 
barnen. Detta skulle kunna underlätta för dessa barn när det blir deras tur att lära sig dessa 
områden. De äldre barnen får även en möjlighet att formulera sina kunskaper i ord när de 
hjälper de mindre barnen. I Uppsalagranskningen har det inte framkommit någon skillnad på 
kunskaperna i en åldersintegrerad klass jämfört med en åldershomogen klass. I sin granskning 
har de frågat olika ”erfarna avlämnande och mottagande” lärare i olika klasser. Vissa ev dessa 
lärare har kunnat se att barnen i den åldersintegrerade klassen är mer självständiga och tar 
större eget ansvar för skolarbetet. Detta skulle man kunna tänka sig hör ihop med det 
arbetssätt som är vanligast i dessa klasser. Men om vi går tillbaks till 30-talet då Frits 

                                                                 
13  s.92 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur 
14 s.17 Sandqvist, Karin. (1995)  Åldersintegrerad undervisning - En kunskapsöversikt. Stockholm; HLS Förlag. 
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Wigforss gjorde en jämförande undersökning på eleverna i folkskolan. 15 Enligt Wiggfors blev 
elevernas räknefärdigheter sämre efter antal årskurser i samma klass. Ju fler årskurser det var 
desto sämre blev eleverna. Eleverna i de åldershomogena klasserna hade alltså bäst 
räknefärdigheter, sen kom Bb-form med två årskurser blandade och sist de som gick i Bb-
form med tre eller flera årskurser blandade. Sundell påpekar dock att vi ska observera att det 
handlar om en fysisk integrering och inte en pedagogisk.  
 
Men det borde finnas undersökningar gjorda på området efter 30-talet. Vad säger den nyare 
forskningen om detta? Enligt Sundell har dessa inte heller lyckats få fram det, av 
förespråkarna, önskade resultatet. Sundell tar upp fyra undersökningar som gjorts i ämnet och 
dessa visar att åldersintegreringen missgynnar inlärningen. 16 Den mest välplanerade 
undersökningen är den av Korse 1989 där han undersökte alla elever som under en tre års 
period började skolan i Uppsala. Eleverna gick i tre typer av klasser: åldershomogena, 
åldersintegrerade samt Bb-form. Läs- och räknefärdigheter hos eleverna undersöktes några 
veckor efter skolstart. Korse använde sig av standardiserade tester. Ett antal klasser valdes ut 
för att specialgranskas. Men resultaten från alla klasserna användes som ett index. Testerna 
visade att det i skolstarten inte fanns någon kunskapsskillnad mellan de tre grupperna. När 
eleverna gick i klass tre testades de på nytt och då visade det sig att eleverna i de 
åldershomogena klasserna presterade bättre i både räkning och läsning jämfört med eleverna i 
de åldersintegrerade klasserna. Däremot fanns ingen skillnad mellan Bb-formen och de 
åldershomogena klasserna.  
 
Denna undersökning kritiseras dock av Karin Sandqvist.17 Hon menar att rapportens 
utformning skiljer sig starkt från hur en rapport vanligtvis utformas, samt att det förs en del 
yviga resonemang. Hon menar vidare att slutsatser tagits utan tillräckligt 
undersökningsmaterial.  
 

”Vidare hävdas i sammanfattningen (samt i en senare tidskriftsartikel), att 
årskurs 3-eleverna i de åldersintegrerade klasserna presterade som årskurs 2-
elever. Eftersom provet inte givits i årskurs 2 verkar även detta vara en 
teoretisk slutsats,…” 18  
 

Sandqvist funderar även när på dagen proven givits till barnen i de olika klasserna. Hon 
spekulerar i att de åldershomogena klasserna kanske gjort provet på förmiddagen medan 
eleverna i de åldersintegrerade klasserna gjort detta på eftermiddagen.  
 
 
2-1-1-3. Gynnande av elever med särskilda behov. 
 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov…Hänsyn skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det 
finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de 
elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen.” 19 

 

                                                                 
15 Knut Sundell behandlar denna undersökning i Åldersindelat eller åldersblandat?  Lund: Studentlitteratur 
16 Korse, 1989; Hemer, 1991; Englund, Källgården & Persson, 1992; Petterson &Santesson, 1992. 
17 s.80-85 Sandqvist, Karin. (1995)  Åldersintegrerad undervisning - En kunskapsöversikt. Stockholm; HLS 
Förlag. 
18 Sandqvist, Karin. (1995)  Åldersintegrerad undervisning - En kunskapsöversikt. Stockholm; HLS Förlag. 
19 s.6 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för de obligatoriska skolformerna, Lpo-94. Fritzes förlag; 
Stockholm 
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Detta skriver läroplanen, och vi kan alltså se att skolan ansvarar för att barn med svårigheter 
ändå ska kunna nå målen. Underlättar verkligen den åldersintegrerade undervisningen detta 
eller är det bara något förespråkarna försöker få fram? Vi ska försöka reda ut lite vad de olika 
sidorna anser om detta. 
 
Förespråkarna menar att den individualiserade undervisningen anses frigöra mer av lärarens 
tid, och denne kan då ägna sig mer åt de elever som har särskilda behov. Enligt Sundell20 ska 
den åldersintegrerade klassen ge utrymme för ett närmre och tätare samarbete med 
specialläraren eftersom denna mer deltar i planeringen än tidigare.  
Ännu ett skäl skulle kunna vara, som tidigare nämnts, att barnen varje år ges nya tillfällen att 
förstå, eftersom läraren då har en yngre kull att gå igenom det för barnet svåra momenten 
med.   
Eleverna med särskilda behov antas kunna växa i den åldersintegrerade gruppen där de får ett 
större spektra av elever att jämföra sig med. Han/hon behöver inte alltid vara sämst och när 
det kommer yngre barn, som även denna elev kan hjälpa, stärks självförtroendet.  
Enligt Östmar21 blir antalet grupptimmar fler eftersom det är lättare att skapa dessa tillfällen 
då en del av åldersgrupperna har andra ämnen som slöjd eller gymnastik. Grupptillfällena blir 
på så sätt oftast åldershomogena eller bestående av endast två årskurser. Elever med olika 
svårigheter får här tillfälle till en lugnare arbetsmiljö och läraren får ännu mer tid för dessa 
elever.  
 
Vad säger då kritikerna? Enligt Korse och Hemer missgynnas elever med 
inlärningssvårigheter av åldersintegreringen. Även Lagerkvist och Thinesen – Grönmark samt 
Lindberg Leffler och Lindström antyder detta. Vad menar de att detta beror på? De menar 
bl.a. som vi tidigare nämnt att svagpresterande barn kan känna sig ännu sämre när yngre barn 
visar sig vara bättre. De anser dessutom att svagpresterande barn oftast behöver en struktur i 
undervisningen och i sitt arbete, och detta är oftast inte fallet i en åldersintegrerad verksamhet. 
Läraren kan få problem att planera verksamheten och dessutom kan arbetssättet, med mycket 
eget arbete för eleven, kännas rörigt. Den faktorn att barnen ofta arbetar med olika saker och 
efter eget arbetsschema kan göra att det blir en rörigare atmosfär i klassrummet och att 
arbetsron blir sämre. Arbetspassen nästan överlappar varandra och grupperingarna förändras 
på olika sätt, barn och vuxna kommer och går och detta är bl.a. några faktorer som bidrar till 
det något livligare klassrumsklimatet. 
 
 
2-1-1-4. Bättre arbetsmiljö för lärare. 
 
Förespråkarna menar att trivseln för läraren blir bättre i den åldersintegrerade klassen. 
Givetvis får vi här bortse från lokala avvikelser. Det är ju så att det finns flera saker som ska 
stämma för att arbetsmiljön och stämningen i arbetslaget ska vara bra. Men meningen är att 
det åldersintegrerade arbetssättet ska gynna möjligheterna till en god arbetsmiljö.  
Om vi enbart ser till arbetet i klassen kan det vara så att det blir enklare att ta emot ett fåtal 
nybörjare än en hel klass. Inskolningen går smidigare genom att de andra barnen, som redan 
vet rutiner o.d., visar och fungerar som förebilder för de nya barnen. Det blir här lättare att 
lära känna de nya barnen, och samtidigt blir det även lättare för barnen själva att lära känna 
varandra.22 I och med åldersintegreringen kommer fler lärare eller vuxna in i klassen och man 

                                                                 
20 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur 
21 Östmar, Jan – Erik.(1981)  Årskursintegrerade klasser på lågstadiet. Stockholm; SÖ och Liber 
UtbildningsFörlag. 
22 s.35 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat?  Lund: Studentlitteratur 
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har då möjlighet att få stöd av varandra samt bidra med idéer till varandra. Detta förutsätter att 
lärarlaget fungerar, annars kan det försvåra arbetet. 
Nanrup och Renberg tar upp en del svårigheter för läraren i en åldersintegrerad verksamhet: 
- inledningsvis är arbetssättet mycket krävande med planeringar, schemaläggning o.s.v. 
- Det är viktigt att noga kartlägga varje elevs studiegång. 
- Läraren måste kunna vara flexibel. 
- Det kan vara svårt att bli av med en icke önskvärd anda. (se ovan).  
- Det är viktigt att de lärare som arbetar tillsammans strävar åt samma håll och har samma 

pedagogiska grundsyn eftersom mycket tid ägnas åt planering o.d. ”Skolledaren har här 
en viktig pedagogisk ledarfunktion!” 23  

- Vid byte av personal utsätts arbetslaget för viss påfrestning.  
 
 
2-1-2. Ekonomiska motiv. 
 
De ekonomiska motiven har alltid funnits i form av att det är billigare att ha tre större klasser 
än sex små eller kanske två (ett för varje stadie) istället för tre (1-2, 3-4, 5-6). Det finns inte 
mycket att läsa om denna orsak. I Nandrup och Renbergs bok nämns det med ett fåtal 
meningar:  
 

”Åldersblandade grupper har från 80-talet använts som lösning då 
basresurserna minskat på grund av för litet elevantal. Initiativet till 
omorganisationen har då kommit från länsskolnämnd och skolledning”24 

   
 
2-1-3. Organisatoriska motiv. 
 
När motiven är organisatoriska menar man att det finns ett intresse att samarbeta mellan skola, 
förskola och fritidshem. Det sker någon slags integration dem emellan. Detta kom under 70-
talet då man ville skapa samverkan mellan förskolan och skolan. Det inrättades på flera håll i 
landet en totalintegrerad förskola-skola. Men detta fenomen minskade under 80-talet för att i 
annan form komma tillbaka under 90-talet. Idag, i huvudsak där det finns åldersintegrerad 
undervisning, förekommer integration med både förskolan (6-åringarna i skolan) och fritids 
(fritids i skolan).25 
 
 
3.Individualisering, vad är det? 
 
Något som är återkommande i litteraturen och även i samtal med lärare är just 
individualiseringen. Men vad innebär egentligen att individualisera? I Svenska akademiens 
ordlista betyder individuell: enskild; utmärkande för en enskild; egenartad, personlig.26 I 
Bonniers ordbok definieras individualisera som ”särprägla; anpassa efter el. utforma för den 
enskilde.”27 Att individualisera kan man då säga betyder att utgå från den enskilda personen, 
skapa något utmärkande för den enskilda, göra undervisningen personlig. Med andra ord kan 
                                                                 
23 s.75 Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
24 s. 7 Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning 
25 s.7 Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell.  
26 Svenska Akademiens ordlista över svenska språket.  Tolfte upplagan. (1998). Falkenberg ; Svenska Akademin 
27 Bonniers Lexikon – Ordbok . Femte upplagan (1991). Stockholm; Bonnier Lexikon 
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vi säga att individualiserad undervisning innebär att utgå från varje individ och anpassa 
undervisningen till varje person. Men görs inte det i den åldershomogena klassen? Givetvis 
finns individualiseringen även där. Vi vet att även i en homogen klass är spridningen på 
kunskap och inlärningsförmåga stor och läraren måste individanpassa sin undervisning. Men 
dock säger förespråkarna att i den ålderintegrerade undervisningen blir individualiseringen 
större och där utgår man från den mentala åldern och inte den fysiska åldern. 
 
Vi bör även här nämna att det finns flera olika sorters individualisering. Den vanligaste 
formen är hastighets individualisering. Där arbetar eleverna i sin egen takt men med samma 
ämne och innehåll. Denna sort av individualisering är inte bara vanlig i den åldersintegrerade 
klassen utan även i den åldershomogena.  
 
Nästa form av individualisering är innehållsindividualisering där eleverna arbetar med olika 
innehåll, ofta utifrån eget intresse. Detta förekommer mest inom de orienterande ämnena och 
då kallas det även för fri forskning. Detta har också blivit populärt inom den åldershomogena 
undervisningen och är alltså inget som endast förekommer i den åldersintegrerade 
undervisningen.  
 
Den sista formen av individualisering är svårighetsindividualisering där svårighetsgraden 
regleras åt ena eller andra hållet. För de svaga eleverna förekommer ibland en 
svårighetssänkning av uppgifter och för de snabba barnen en svårighetshöjning. Det 
vanligaste är nog det sistnämnda28.   
 
 
3-1. Vad säger läroplanerna om individualisering?  
 
Individualiseringen i skolan har funnits länge och är alltså inget nytt för dagens skola och 
läroplan. Redan i Lgr-62 fanns individualiseringsbegreppet med. Där ägnas flera sidor åt att 
beskriva och diskutera begreppet individualisering. Det finns förklarat olika former av 
individualisering som t.ex. omfattning och svårighetsgrad, elevens arbetstakt samt sättet att 
lösa uppgifter på. Det finns gott om praktiska tips och förslag så att läraren ska kunna 
individualisera. En tidig form av eget arbete presenteras. ”Individualisering i betydelsen 
självständigt arbete är en förutsättning för att läraren skall kunna bedriva enskild 
handledning”29 I denna läroplan läggs stor vikt på individualisering och där beskrivs även 
svårigheterna samt vad som krävs av läraren i form av organisation, flexibilitet samt tid. 
 
I Lgr-69 finns tydliga likheter med Lgr-62. Man kan säga att detta är en reviderad upplaga av 
Lgr-62. individualiseringen behandlas dock inte lika mycket som i Lgr-62. Lgr-80 å sin sida 
är en helt ny läroplan jämfört med de två tidigare. Här behandlas individualiseringen ännu 
mer kortfattat. På mindre än en fjärdedels sida tas några delar av ämnet upp. Läroplanen 
förespråkar individualiseringen och menar att: 
 

”Barn är olika då de kommer till skolan. Skolan bör heller inte sträva efter 
att göra dem lika. När de lämnar skolan bör de göra det med bibehållen 
individualitet och särprägel och med en uppövad förmåga att respektera 
individualiteten hos andra människor. ” 30 
 

                                                                 
28 De tre olika formerna av individualisering nämns i Sundell; Knut (1993). Beskrivningarna och tankarna egna. 
29 s. 53 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan. Lgr-62. Stockholm 
30 s. 14 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan. Lgr-80. Utbildningsförlaget; Stockholm 
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De konkreta exempel som fanns i Lgr-62 samt till viss del i Lgr-69 är nu i Lgr-80 borttagna.  
Lpo-94, som är den nyaste läroplanen, är väldigt tunn jämfört med tidigare läroplaner. Den 
består i huvudsak av krav och mål istället för exempel och förslag. Det blir här varje skolas 
uppgift att formulera tillvägagångssätt för att uppnå läroplanens mål. Begreppet 
individualisering är helt borttaget på så sätt att det inte nämns direkt. Istället finns det dolt 
inbäddat i flera formuleringar. ”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 
och behov.” samt:  
 

”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns 
också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever 
som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildning. 
Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla.”31 

 
Man kan säga att uttrycket individualisering har ersatts av individanpassad undervisning. 
 
 
4. Matematik.  
 
I denna delen behandlas matematikämnet och matematikundervisningen enligt vissa rubriker 
som framkommit i undersökningen: Att prata matematik, individuell räkning, det konkreta 
materialet samt matematik i åldersintegrerad klass.  
 
 
4-1. Att prata matematik. 
 
Hur viktigt är det med den muntliga matematiken? Lär sig inte eleverna lika bra när de räknar 
enskilt i sina böcker? De allra flesta lärare och matematikdidaktiker menar att eleverna 
behöver den muntliga matematiken och att sätta ord på sitt kunnande. De behöver diskutera 
med varandra och med läraren om matematik och sitt eget tänkande. Med språket som 
hjälpmedel ska eleverna bättre kunna reflektera och dra logiska slutsatser. Genom den 
muntliga matematiken blir det även lättare att se om eleven förstått de matematiska 
sammanhangen. 32 Genom språket blir elevernas tankar synliga för läraren, men även för 
eleven själv. Eleven kan själv upptäcka sina tankemissar och ges en möjlighet att rätta till 
felen. ”När vi ’pratar matematik’ stödjer alltså språket och matematiken varandra”33   
Det är viktigt att som lärare se sin egen betydelse i diskussionen. Det räcker inte med att 
eleverna diskuterar med varandra utan läraren måste vara delaktig för att hjälpa eleverna 
tydliggöra sina tankar. Annars kanske de inte når fram med sina argument och förklaringar 
utan alla pratar bredvid varandra. Lärarens roll blir att förstå vad varje barn försöker förmedla 
och hjälpa barnet att göra just detta så att så många som möjligt kan förstå.34 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
31 s.6 Utbildningsdepartementet (1994) Läroplaner för de obligatoriska skolformerna, Lpo-94. Fritzes förlag; 
Stockholm (Båda citaten.) 
32 Kronqvist, Karl – Åke & Malmer, Gudrun (1993). Räkna med barn. Falköping; Ekelunds Förlag. 
33 Matematik ett kommunikationsämne. (1996) Göteborg; Nämnaren TEMA. 
34 Wistedt, Inger (1996), Matematik – ett kommunikationsämne; Matematiska samtal. Göteborg; Nämnaren 
TEMA 
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4-1-1. Praktiska tips.  
 
Hur ska man då göra för att få till all denna diskussion i matematiken? Som lärare kan det 
ibland kännas svårt att komma på situationer och övningar. Detta kan kanske vara en 
anledning till att många låter sina elever räkna mycket enskilt i läroböckerna.   
För att få igång en diskussion och för att hjälpa eleven att uttrycka sitt tänkande kan läraren 
t.ex. fråga: ’Försök att förklara varför du tror så? Hur kom du fram till den slutsatsen? 
Övertyga resten av oss att det stämmer? Har någon annan samma svar men med ett annat sätt 
att förklara? Vilka likheter och olikheter är det mellan era sätt att lösa problemet?’ O.s.v. Det 
är även bra om eleven lär sig resonera matematik. Där kan frågor som: ’Stämmer det alltid? 
Är det sant i alla sammanhang? Hur skulle du kunna visa det?’ vara förlösande.  
 
Problemlösning är en viktig del i diskussionen om matematik. Med hjälp av ett problem kan 
flera situationer till prat skapas. Några frågor som kan vara till hjälp är: ’Hur tänkte du om 
problemet? Saknas uppgifter för att lösa problemet? Är någon uppgift överflödig? Du kan väl 
göra ett antagande? Går det att formulera uppgiften på ett annat sätt? Kan du finna ett 
mönster? Vad skulle hända om…? om inte?’ O.s.v. Liknade frågor går att konstruera inom 
andra områden också.35  
 
Bland yngre barn kan det ibland vara enklare att utgå från en bild än ett skrivet problem. 
Resonera och diskutera kring bilden. Vad händer? Hur tänker barnet? O.s.v. Detta sätt kan 
även vara bra för äldre barn. 36 
 
För att öva elevernas förmåga att argumentera för sin lösning kan man göra uppgifter i mindre 
grupper. Eleverna i samma grupp löser enskilt samma uppgift. Sedan jämför man lösningarna 
och varje elev får tala om hur han/hon gjort och tänkt. Skiljer sig lösningarna åt, eller kanske 
tankesätten, får de argumentera för sin lösning och försöka övertyga att det är det bästa sättet. 
Viktigt i denna övning är även lyssnandet. Varje elev måste lyssna på den argumenterande 
eleven och försöka förstå hur han/hon tänkt. Det är bra om läraren har möjlighet att delta i 
samtalet.37 
 
Detta är några exempel på hur man kan jobba med samtalet i matematiken. I litteraturen finns 
en uppsjö av exempel, så man står aldrig helt utan idéer.  
 
 
4-2. Individuell räkning. 
 
Motsatsen till att prata matematik skulle man kunna tänka sig är den individuella räkningen 
eller eget arbete, som det ofta kallas. Här sitter barnen var för sig och räknar för sig själva 
med en egen uppgift. I några av skolverkets rapporter går att ta del av undersökningar från 
den svenska matematikundervisningen. Där framgår att det är den enskilda tysta räkningen 
samt gemensamma genomgångar som dominerar i de svenska skolorna. Eleverna är även 
ovana att arbeta med och redovisa gruppuppgifter.38 Flera forskare och pedagoger menar att vi 
måste ändra undervisningen och få in mer diskussion i matematiken.  

 

                                                                 
35 Frågorna tagna från s. 47 ur: Matematik – ett kommunikationsämne Göteborg; Nämnaren TEMA 
36 Matematik – ett kommunikationsämne; Samtal och resonemang.  Göteborg; Nämnaren TEMA 
37 Wistedt, Inger (1996) Matematik – ett kommunikationsämne Matematiska samtal  Göteborg; Nämnaren TEMA 
38 Skolverket, 1993a &1993b, (Taget ur Matematik – ett kommunikationsämne; Arbetssätt och arbetsformer. 
Göteborg; Nämnaren TEMA) 
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”Läroboken i matematik får inte styra undervisningen. Målen i matematik 
kan inte nås om eleverna enbart räknar enskilt, var och en i sin bok. 
Lärarens arbete blir ineffektivt om alla elever i en klass ska handledas 
enskilt om samma innehåll men vid olika tillfällen, då eleverna arbetar i 
det som brukar kallas egen takt.” 39 
 

För att eleverna ska få tillfälle att diskutera, förklara och argumentera måste det lämnas mer 
utrymme för detta i skolan på den traditionella, ”tysta” och individuella räkningens 
bekostnad.40  
 
Varför anses då den individuella räkningen vara så dålig? Den anses väll inte bara vara av 
ondo men den bör kompletteras med diskussioner m.m. för att skapa en helhet för eleverna, 
samt för att de ska förstå bättre och bli bättre problemlösare. Inom problemlösningen är det 
egentligen mycket muntlig matematik och muntliga lösningsmetoder. Detta borde den 
svenska skolan bli bättre på.  
 
Vad menas det då med att ”räkna i egen takt”? Ofta innebär det att eleverna möter samma 
innehåll men vid olika tidpunkt. Eleverna räknar obehindrat på. De snabba eleverna hinner 
långt medan de långsamma eleverna inte hinner fullt lika långt. Det kan ha en positiv inverkan 
på så sätt att inga elever behöver vänta in andra elever och då hinna bli uttråkade medan andra 
elever inte behöver känna sig pressade och stressade. Dess värre innebär ofta individuell 
räkning samt att räkna i egen takt att eleverna följer boken mer. De blir stundtals hänvisade 
till lärobokens beskrivningar och uträkningsförslag på grund av tidsbrist för läraren. 
Läromedlet ger en metod för att lösa problemet och sedan är uppgifterna utformade på ett sätt 
så att den föreslagna metoden fungerar bra. Eleverna får inte samma bredd av 
lösningsmetoder som genom diskussion med andra elever och läraren. 41 
  
 
4-3. Det konkreta materialet.  
 
Inom matematiken finns en uppsjö av konkreta material som ska underlätta i inlärningen. Men 
det är inte alltid detta material verkligen utnyttjas så mycket som det skulle kunna och som 
det kanske borde. Det är inte enbart det färdigproducerade materialet som kan användas utan 
både läraren och framför allt barnen kan göra egna material att använda i undervisningen. 
Kronqvist och Malmer väljer att dela upp materialen i olika kategorier. Det är plockmaterial 
som kan bestå av stenar, bönor, musselskal m.m., vardagens material som är saker som gör 
att vi kan klara de vardagliga sysslorna (vågar, volymmått, måttband, klockor m.m.), skolans 
laborativa material som är det färdigproducerade materialet, barnens egentillverkade 
hjälpmedel samt olika spel.  
 
Materialen ska hjälpa eleverna till insikt i matematikens abstrakta delar och göra matematiken 
mer konkret och lättförståelig.42 Det är bra att inte bara använda skolans konkreta material 
utan även vardagsmaterialet samt elevernas egna material. Detta eftersom skolans material 
ofta bara finns i skolan och eleverna har inte tidigare kommit i kontakt med det. Det blir något 
som bara hör skolvärlden till.43 
 

                                                                 
39 Matematik ett kommunikationsämne; Arbetssätt och arbetsformer.  (1996) Göteborg; Nämnaren TEMA 
40 Unenge, Sandahl & Wyndhamn. (1998) Lära matematik . Lund; Studentlitteratur.  
41 Unenge, Sandahl & Wyndhamn. (1998) Lära matematik . Lund; Studentlitteratur. 
42 Kronqvist, Karl – Åke & Malmer, Gudrun (1993). Räkna med barn. Falköping; Ekelunds Förlag. 
43 Unenge, Sandahl & Wyndhamn. (1998) Lära matematik . Lund; Studentlitteratur. 
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4-3-1. Konkret material i praktiken. 
 
Hur kan vi då använda det konkreta materialet? Tidigare finns kortfattat beskrivet vad för 
materiel som kan användas. Dels material producerat för skolan men också saker från våran 
vardag och liknande. Om vi börjar med de skolproducerade materialen finns det en hel del. 
Vanligt är dock Cuisenairestavar. Detta är färgstavar i olika storlekar och färger. Det är 
menat som ett relationsmaterial som skall kunna användas till jämförelse- och 
sorteringsövningar, helheten och delarna, addition och subtraktion, multiplikation och 
division, tal i bråkform m.m. Utifrån olika övningar med stavarna kan barnen berätta och 
diskutera med varandra och läraren. 44 
 
Miniräknaren får en mer utbredd användning i skolan. Matematikundervisningen anpassas 
mer efter dagens tillgångar på elektronikprodukter. Men miniräknaren behövs inte bara 
användas som ett hjälpmedel i att räkna snabbt utan kan användas i speciella övningar. Ett 
exempel på parvis övning med miniräknare är ”Först till 67”. En av spelarna trycker in ett 
ensiffrigt tal och sedan +. Motspelaren trycker därefter in ett ensiffrigt tal och sedan +. Turas 
sedan om tills någon efter en plustryckning fått 67. Den som först når 67 har vunnit. Om 
någon får ett tal större än 67 har denne förlorat. På denna övning kan begränsande regler 
införas för att försvåra.45 
 
Det icke skolproducerade materialet kan vara vad som helst som läraren tycker kan vara 
nyttigt och som uppfyller lärarens och elevernas krav. Det kan vara sorteringsmaterial, 
material för taluppfattningen, geometriska former, måttsatser o.s.v. Eleverna kan bl.a. få göra 
antaganden och sedan laborationer inom det aktuella området.  
 
 
4-4. Matematik i åldersintegrerad klass.  
 
Ulla Runesson har publicerat en artikel om åldersintegrerad matematikundervisning i 
Nämnaren Tema.46 Där redogör hon kortfattat om en undersökning hon gjort i just detta 
ämnet. Hon kom bl.a. fram till att eleverna under merparten av tiden arbetade enskilt. 75-80% 
av tiden användes till arbete med läroboken som var av traditionellt slag. Eleverna arbetade 
även med uppgifter i grupp. Tyvärr blev en konsekvens för läraren att denne fick ägna mycket 
tid åt att planera för enskilda elever. Det gick även mycket tid till att ha genomgång med 
enskilda elever. Lärarna i Runessons undersökning menar att undervisningen bygger på att 
eleverna har individuella lärogångar i matematik och de anser att eleverna måste få arbeta i 
egen takt. De ser ett stort värde i de individuella genomgångarna då de tycker att de i lugn och 
ro kan gå igenom det nya stoffet samt ge den hjälp eleven behöver. Lärarna här tycker att 
detta sätt att undervisa är bättre än det sätt de hade i den åldershomogena undervisningen. Där 
upplevde lärarna att de i den gemensamma genomgången inte nådde alla barnen på samma 
sätt som de gör när de möter varje barn individuellt. Här menar dock Ulla Runesson att det 
inom det åldersintegrerade arbetssättet finns en risk att lärarrollen blir för kontrollerande.  
 

”Även de individuella genomgångarna, som läraren själv framhåller som 
det mest positiva, kan sägas ha en kontrollerande karaktär. När läraren 

                                                                 
44 Kronqvist, Karl – Åke & Malmer, Gudrun (1993). Räkna med barn. Falköping; Ekelunds Förlag. 
45 Matematik – ett kommunikationsämne; Arbetssätt och arbetsformer. Göteborg; Nämnaren TEMA 
46 Matematik – ett kommunikationsämne; Olikheter i klassen – tillgång eller problem?. Göteborg; Nämnaren 
TEMA 
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sitter med en elev i taget, innebär det att hon kan kontrollera hur eleven 
uppfattar hennes undervisning,..."47 

 
Visserligen kan en individuell undervisningssituation ge stora möjligheter till samtal m.m. 
men det är inte detta Runesson främst ifrågasätter, utan med vilket syfte samtalet sker. Vad är 
det läraren vill när han/hon sätter sig enskilt med en elev? Vilken kunskap tycker läraren att 
han/hon får om eleven? Är det hur långt eleven har hunnit i boken eller att eleven ger rätt svar 
till läraren?  
 
Man kan här fundera på hur lång tid läraren hinner sitta ned med varje elev. Runesson tror att 
det blir mycket ensidigt material som eleven får räkna ur, och att undervisningen inte blir så 
vid som den bör. Det är inte säkert att en elev har uppnått alla nödvändiga kunskaper inom 
matematiken bara för att hon i år fem räknat ut sjuans bok.  
 
Vad gäller undervisningssättet i matematik bör ej en viss arbetsform få dominera. Om detta 
blir fallet kommer ett visst innehåll även att dominera. Så bara för att man tycker man hittat 
ett arbetssätt som fungerar i den åldersintegrerade klassen måste man fundera över variationen 
och dess befintlighet. Inom svenska skolan finns en lång tradition med ett kvantitativt 
uppgiftslösande likställt med vägen till matematiska kunskaper. Om det, som vi tidigare läst, 
är så att eleverna i åldersintegrerade klasser räknar mer enskilt i boken kan det finnas en risk 
för just detta kvantitativa synsätt.48 
 
Även Ingrid Nandrup och Karin Renberg 49skriver om matematikundervisning i 
åldersintegrerad klass genom att beskriva sin egen arbetsform. På lågstadiet använder de sig 
av olika läromedel men vill helt lägga upp undervisningen enligt egen modell, utan läromedel, 
och med mycket laborativt material. Just inom matematiken ser de vikten av en 
individualiserad inlärningsgång. Det är viktigt att momenten får bygga på varandra. Ibland 
samlar läraren en grupp barn, som kommit till samma moment, för genomgång. Det 
förekommer även många individuella genomgångar som sköts av läraren eller i vissa fall av 
äldre elever. Det är viktigt med de laborativa inslagen, enskilt eller tillsammans. Detta kan 
stimulera förmågan att prata matematik. Det gör även de gemensamma räknelekar som 
bedrivs i helklass.  
 
På mellanstadiet tycktes det till en början vara enkelt med matematik i åldersintegrerad klass. 
Eleverna skötte sig själva och räknade individuellt på sin nivå o.s.v. Dock upplevdes efter ett 
tag en saknad av matematikdiskussion bland eleverna och även lärare – elev emellan. Större 
utrymme för laborativ verksamhet skapades. Efter flera turer, med mer eller mindre lyckade 
arbetsformer, har lärarna tillslut kommit fram till vissa punkter för matematikundervisningen: 
- algoritmräkningen får inte ta för stort utrymme 
- algoritmräkning och huvudräkning kan till stor del ske hemma med föräldrars hjälp 
- laborativa övningar skall ligga till grund för matematikförståelse och vara ett naturligt 

inslag 
- utgå från barnens egna erfarenheter 
- värna om matematikdiskussionen 
- få eleverna att upptäcka att det kan finnas flera möjliga lösningar till ett problem 
- matematiken ska vara stimulerande och tankeväckande 
                                                                 
47 s. 37 Runesson, Ulla (1996) Matematik – ett kommunikationsämne; Olikheter i klassen – tillgång eller 
problem?. Göteborg; Nämnaren TEMA 
48 Runesson, Ulla (1996) Matematik – ett kommunikationsämne; Olikheter i klassen – tillgång eller problem?. 
Göteborg; Nämnaren TEMA 
49 Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992). Blanda och ge. En bok om åldersintegrerad undervisning 



 18 

- ska utnyttja möjligheterna i åldersintegreringen även inom matematiken. 
 
För att underlätta i matematikundervisningen läser man sex återkommande teman under ett 
läsår (jfr. Mattestegen, red. kom.). Mycket av arbetsgången påminner starkt om Mattestegen. 
Man har en form av nivåtest/ förtest för att se på vilken nivå eleverna ligger o.s.v.  
Ett bra inslag i undervisningen är något som kallas veckans problem. Dessa är av knep och 
knåp – karaktär som kanske kan ha flera lösningar så att dessa går att diskutera.  
 
 
5. Problemformulering.  
 
Hur ser lärare på skillnaden mellan åldershomogen och åldersintegrerad klass? 
Hur upplever lärare matematikundervisningen i åldersintegrerad klass? 
 
6. Metodbeskrivning. 
 
För att kunna få fram några resultat om ovanstående problemformulering valde jag att 
intervjua fem lärare som alla arbetat åldershomogent och som nu arbetar åldersintegrerat samt 
en lärare som har arbetat åldersintegrerat men nu arbetar åldershomogent med viss 
”åldersintegrerad” undervisning. Jag intervjuade tre lärare i år f – 3 och tre lärare i år 4 – 6.  
1 –3 lärarna kände jag och visste att de hade lång erfarenhet. En av lärarna hade jag haft som 
handledare under praktik, så jag visste lite om klassen och arbetssättet. Visserligen visade det 
sig att de hade lagt om arbetssättet, men ändå kände jag till personalen. Detta såg jag som en 
fördel i samtalet kring ämnet.  
 
4 – 6 lärarna valde jag ut i samråd med min handledare. Dessa lärare rekommenderades efter 
sina rika tankar kring matematik. Det visade sig svårt att finna åldersintegrerade klasser i år 
4– 6 som inte använde läromedlet ”Mattestegen”. Eftersom detta läromedel är utformat på ett 
sätt som fungerar lika i åldersintegrerade klasser som i åldershomogena klasser, ville jag helst 
inte att detta läromedel skulle förekomma i mina undersökningsklasser. För att ändå få ut 
något av intervjuerna behövdes lärare som valt att arbeta med material utanför 
matematikboken. Därför valdes dessa lärare ut.  
 
Jag läste litteratur om åldersintegrering samt om matematik och försökte ställa frågor som 
skulle ge ett så bra resultat som möjligt. Något jag upptäckte var att det var väldigt lätt att 
prata om åldersintegrering men desto svårare att prata om matematik. Både för mig och för 
lärarna.  
 
Två av lärarna arbetar på samma skola så antalet skolor blir fyra. Lågstadielärarna arbetar 
inom samma kommun där åldersintegrering i år f – 3  införts på initiativ av kommunen. Två 
av lärarna har en negativ inställning till arbetsformen och en lärare har en positiv inställning.  
Två av 4 – 6 lärarna arbetar inom en annan kommun och har själva under olika 
omständigheter valt att arbeta åldersintegrerat. Den tredje 4 – 6 läraren arbetar inom en tredje 
kommun och arbetar alltså inte längre med åldersintegrering. Denna lärare har dessutom en 
negativ inställning till åldersintegrering.  
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6-1. Beskrivning av skolorna.  
 
Jag ska nedan försöka beskriva skolorna och lärarna. Jag använder andra namn än de riktiga.  
 
Mellanskolan: Skolan ligger i en mellanstor stad i en medelstor kommun. Skolan har 
bedrivits sedan 1939. På skolan finns 317 barn i åldrarna 6-12 år. I år f-3 är lärare, 
förskollärare och fritidspedagoger grupperade i fem arbetslag. Den åldersintegrerade 
verksamheten har funnits sedan 1991 då en montessoriklass inrättades på skolan. Sedan följde 
övriga 1-3 verksamheten i och med ett politiskt beslut att införa flexibel skolstart i en 
integrerad förskola, skola, fritidshem. Beslutet berörde integrering i åldern 6-7. Detta har 
sedan, av olika skäl, i lokala beslut utvidgats till 6-9.  
 
F-3 verksamheten är idag indelad i avdelningar där förskola, skola och fritids samsas om 
samma lokaler och där ett eget arbetslag arbetar med en viss grupp barn.  
 
På Mellanskolan intervjuade jag två lärare. Jag ger dem fingerade namn. Maria har arbetat 
inom rektorsområdet i ca 30 år. På mellanskolan har den längsta tiden tillbringats. Sedan 
kommunens beslut om åldersintegrering i år f-3 har Maria arbetat med denna form. Hon är 
dock negativt inställd till arbetssättet.  
 
På samma skola arbetar även Sara som har lika lång erfarenhet som Maria. Även Sara har 
länge arbetat inom samma rektorsområde. Sara övertog en åldersintegrerad klass för några år 
sedan och har inte lika länge som Maria arbetat på detta sätt. Även Sara är negativt inställd till 
arbetssättet. 
 
Både Maria och Sara tror att det är ekonomiska anledningar till att åldersintegrering inrättades 
i kommunens skolor. 
 
Södra skolan: Skolan ligger i samma kommun som Mellanskolan. Även denna ligger i  
staden, en bit från centrum. Skolan byggdes 1976. Totalt i grundskolan finns 323 barn. 
Den åldersintegrerade verksamheten har funnits i år f-3 sedan 1992. Den inrättades troligen av 
samma anledning som på Mellanskolan. Dessutom säger skolledningen själva att de tycker det 
är bättre sätt att arbeta med barnen när man har de olika kompetenserna förskollärare, 
fritidspedagog och lärare. Dessutom menar de att fler vuxna ser barnen. 
 
På Södra skolan arbetar lågstadieläraren Anita. Hon har under lång tid varit på skolan. Anita 
är positiv till åldersintegrering. Framför allt tycker Anita att lärarlaget är något bra.  
 
Liksom Maria och Sara på mellanskolan tror även Anita att det är ekonomiska tankar som 
ligger bakom åldersintegreringen i kommunen. 
 
Utkantsskolan: Skolan ligger i en större kommun i utkanten av en större stad. Efter flera år 
av omorganisationer på grund av för ojämnt elevunderlag valde man att inrätta 
åldrsintegrerade klasser. Man såg detta som en långsiktig lösning på problemet. Alltså var 
motiven mer organisatoriska än pedagogiska. Idag finns endast mellanstadiet på denna skolan 
efter att lågstadiet flyttat till nya lokaler. Elevunderlaget har blivit bättre och idag går omkring 
160 elever på skolan.  
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Alla ämnen utom engelska, och till viss del idrott, läses åldersintegrerat. Man har även valt att 
låta lärarna arbeta med ett fåtal ämnen, så den lärare jag intervjuat har undervisning i endast 
Ma/No.  
 
Som så många andra mellanstadieklasser har man valt att arbeta med läromedlet Mattestegen. 
Förr användes Räkneresan men lärarna ansåg Mattestegen vara mer lämpad för 
åldersintegrering. Det används dessutom mycket material vid sidan om matteboken. 
På Utkantsskolan arbetar Bengt. Bengt har lång erfarenhet som mellanstadielärare och har 
under en tid arbetat på Utkantsskolan. Bengt var med vid inrättandet av åldersintegrering på 
skolan och han tycker det är den mest långsiktiga lösningen. Han ser både fördelar och 
nackdelar med åldersintegreringen. 
 
Förortsskolan: Skolan ligger i en mindre ort strax utanför en större stad. Den 
åldersintegrerade undervisningen började först på lågstadiet och så småningom tillfrågades 
mellanstadielärarna om de ville prova på åldersintegrerad undervisning. Valet var alltså 
frivilligt och det fanns ingen ekonomisk baktanke med detta.  
 
All undervisning utom matematik och engelska bedrivs i åldersintegrerade grupper.  
Man har dessutom valt att arbeta Bifrostinspirerat genom att ha två temadagar i veckan. Man 
har ett tema per läsår där man tillsammans med eleverna försöker få in så många ämnen som 
möjligt.  
 
På Förortsskolan arbetar mellanstadieläraren Nils. Liksom tidigare lärare har Nils en lång 
erfarenhet av läraryrket. Han är positivt inställd till åldersintegrering.  
 
Stadsdelsskolan: Skolan ligger i en mindre stadsdel i en större stad. Stadsdelen är tungt 
socialt belastad. Skolan har c:a 250 barn i åldrarna 6 – 12 år. Varje år består av en stor grupp 
barn på c:a 40 st med två – tre vuxna. Man väljer att dela in grupperna efter hur många vuxna 
som finns tillgängliga. Detta innebär att grupperna kan skifta från 20 – 22 till ca14 barn. Man 
försöker även nivåanpassa grupperna.  
 
Vissa ämnen som historia och diverse teman läses i åldersblandade grupper. I historia har man 
valt att arbeta efter en treårsplanering. Temaarbetet är Bifrostinspirerat.  
 
På Stadsdelsskolan arbetar Eva. Eva har arbetat på skolan omkring 20 år. Innan det arbetade 
hon på diverse andra skolor. Alltså har hon lång erfarenhet. Hon är negativt inställd till 
åldersblandning men tycker att det kan användas vid tillfällen där det finns en pedagogisk 
fördel. Eva använder sig av läromedlet ”Mattestegen” i matematiken. Hon tycker detta 
läromedlet är mycket bra och använder det väldigt kreativt med t.ex. problemuppgifter från 
lärarpärmen.   
 
 
6-2. Genomförande. 
 
Jag valde att i intervjun först fråga allmänt om åldersintegrering och sen ställa min 
problemformulering och utifrån den föra ett samtal om matematikundervisningen. Det visade 
sig vara svårt att använda problemformuleringen på det viset, men jag hade förberedda frågor 
att använda när diskussionen avstannade. Det blev en rätt öppen intervju där jag lät lärarna 
styra en del också. På så sätt blev det olika uppställning på intervjuerna och inte lika lätta att 
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ställa mot varandra. Men jag ska göra ett försök att utreda de olika svaren. De blev dock rätt 
lika varandra samt stämde bra överens med litteraturen. 
 
6-2-1. Frågor om åldersintegrering. 
 
A. Vad innebär åldersintegrering/ åldersblandning för dig? 
B. Varför inrättades åldersblandade klasser på din skola? 
C. Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med åldersintegrering? 
D. Vilken är den största pedagogiska skillnaden jämfört med åldershomogen undervisning? 
E. Vilken är den största organisatoriska skillnaden jämfört med åldershomogen 

undervisning? 
F. Ett argument för åldersintegrering är att individualiseringen blir större och bättre samt att 

yngre barn lär av äldre. Hur upplever du detta? 
 
 
6-2-2. Frågor om matematikundervisningen. 
 
a. Hur planerar och genomför du matematikundervisningen i din åldersintegrerade klass 

jämfört med i din tidigare åldershomogena klass? Är det något du tycker du fått ändra på? 
b. Hur introduceras ett nytt område samt hur går en matematikgenomgång till idag? (Här gav 

jag exempel på några områden och bad läraren beskriva). 
c. Är det någon skillnad på din arbetsbörda i matematik? 
 
Jag valde att banda endel intervjuer och skriva endel. Jag upplevde att man fick med mindre 
viktiga saker vid bandandet, även om detta kanske är den bästa metoden. Vid de intervjuer där  
jag förde anteckningar fick även läraren chans att fundera lite emellanåt. 
 
 
7. Resultat. 
 
Här har jag valt att redovisa lärares svar och funderingar genom sammanfattningar som jag 
har gjort under varje fråga. För att belysa vissa saker har jag tagit med citat från lärarna. 
I fråga a. om matematik har jag valt att ta med vad varje lärare säger eftersom jag anser detta 
vara intressant läsning som är svårt att återge enbart i sammanfattande form. Där jag lyckats 
kategorisera lärarnas svar har detta visats med kursiv stil inne i texten och ibland med fet stil 
som små rubriker för att extra tydligt visa kategorierna.  
 
 
7-1. Frågor om åldersintegrering. 
 
A. Vad innebär åldersintegrering/åldersblandning för dig? 
 
Lärarnas svar kan delas in i två huvudsakliga kategorier. Dels fysisk integrering och dels 
individualisering som en följd av åldersintegreringen. Med fysisk integrering menas här att 
elever av olika åldrar sitter i samma klassrum och arbetar med olika saker.  
 
Den andra kategorin kan beskrivas som att läraren anser att den individuella synen på barnen 
påverkas av åldersintegreringen. Bengt framhåller att läraren får en mer naturlig 
individualisering och att han ser varje barns behov mer. Några andra av lärarna menar dock 



 22 

att individualiseringen inte skulle vara något nytt som förekommer enbart i den 
åldersintegrerade klassen utan även i den åldershomogena klassen. Sara säger:  

 
”Att var och en jobbar på sin egen nivå. Men detta är inget nytt som skulle 
vara unikt för åldersintegreringen utan fanns även i de åldershomogena 
klasserna.”  

 
 
B. Varför inrättades åldersintegrerade klasser på din skola? 
 

”För att kommunen bestämde att dom skulle spara pengar och att alla barn 
skulle in från fritidshemmen in i skolan och att man slapp bygga ut 
dagis…så tror jag att det handlar om… rent ekonomiskt.”  

 
Citatet ovan kommer från Maria men skulle kunna representera alla år 1 – 3 lärarna i 
undersökningen. Dessa lärare tror att deras kommun inrättade åldersintegreringen i år f – 3 av 
ekonomiska orsaker. Detta kan sägas vara en kategori av svar. De andra två kategorier, vi kan 
se av lärarnas svar, är att åldersintegrering införts av organisatorisk orsak och av pedagogisk 
orsak.  
 
På Bengts skola var det av organisatoriska skäl som åldersintegreringen infördes. Det var 
ojämnt elevunderlag och efter år av omorganisationer beslutade lärare tillsammans med 
ledning att pröva åldersintegrering. Man såg även pedagogiska fördelar men den drivande 
orsaken var dock organisatorisk.  
 
På Nils skola tillfrågades år 4 – 6 om de ville pröva åldersintegrering. År f – 3 hade3 under en 
tid praktiserat arbetssättet så det var inte helt främmande för skolan. Nils och hans kollegor 
såg pedagogiska fördelar med åldersintegreringen och ville pröva. Idag vill de inte tillbaks till 
den åldershomogena undervisningen.  
 
Kan vi se någon skillnad på år 1 – 3 och år 4 – 6? Den tydligaste skillnaden tycks vara 
initiativets ursprung. I de lägre åren kommer initiativet från en högre instans medan det i år  
4 – 6 kommer från lärare eller annan personal på skolan.  
 
Vad gäller anledningen till införandet skulle skillnaden kunna var att det i år 1 – 3 är 
ekonomisk och att det i år 4 – 6 finns en mer grundläggande pedagogisk tanke. Dock är detta 
endast antaganden eftersom vi inte vet den verkliga orsaken bakom införandet i år 1 – 3. Det 
är endast spekulationer bland lärarna. Dock säger vi inte att dessa spekulationer enbart bör 
avvisas.  
 
 
C. Vilka fördelar respektive nackdelar finner du med åldersintegrering? 
 
Fördelar: Lärarna vittnar i intervjuerna om de sociala och emotionella fördelar 
åldersintegrering innebär. Miljön i klassen blir mer accepterande, det är mer tillåtet att vara 
som man är, barnen är vana vid att alla är olika och de äldre tar hand om de yngre. Dessutom 
ser barnen lättare sin utveckling i klassen och de byter oftare roller än i den åldershomogena 
klassen. De kan jämföra sig med de yngre och se att de lärt sig något och svaga elever kan få 
bättre självförtroende när de ser att de inte är sämst.  
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”Det blir en mjukare stämning, tycker jag, när man har åldersblandat. 
Mjukare lite mellan barnen bara i och med att dom är olika stora.” 
(Anita) 

 
En organisatorisk fördel nämns av två lärare i år 4 – 6. Det är att de nya fyrorna väldigt fort 
skolas in i arbetssättet. Har man även en bra stämning i klassen, smittar detta av sig.  
 
Nackdelar: När lärarna pratar om nackdelarna går de över från de sociala aspekterna till att 
prata om organisatoriska och pedagogiska aspekter. De pratar mer om sin egen roll än om 
elevernas. Den största nackdelen är organisatoriska problem. Det är svårt att hinna med alla 
barnen eftersom det är så många nivåer samtidigt. Den stora spridningen är ett återkommande 
gissel. Alla lärare i undersökningen nämner nivåskillnaden och den stora spridningen som en 
nackdel. Även bristen på, och bollandet med, tid nämns.  

 
”Det är svårt organisatoriskt om man vill gå ut med stora barn och kunna 
göra något svårare så måste man se till att det finns någon som tar hand 
om de små och att det stämmer med tider och … det är bara … jag hittar 
bara nackdelar i stort sätt. Massor med saker man får ta bort och inte göra. 
Känner att vi hinner mindre … att man kommer inte lika långt även om 
man försöker.” (Maria) 

 
Det är alltså en stor nackdel för läraren att det tar mycket tid att organisera. Det går åt mycket 
tid att planera alla nivåerna och att göra uppföljningar och hålla reda på allt. Sara säger väldigt 
uppgivet att ”Man känner sig aldrig riktigt nöjd.” En del i detta är att hon inte upplever att 
hon hinner vara lika noggrann med varje barn i den åldersintegrerade klassen som i sin gamla 
åldershomogena klass. Även Anita ger uttryck för problem med tid och att hinna.  
 

”Det är ju svårt för mig som lärare att få ihop det många gånger. Att få 
loss tid för att jobba med bara ettorna t.ex. --- I matte behöver man ju 
också tid att experimentera och plocka och diskutera och så. Och det 
ligger ju på lite olika nivåer för treorna och ettorna. Många gånger får ju 
ettorna vara med när man pratar matematik och så…och det går över 
deras huvuden. Men då tror jag ju att de får lite förförståelse. Jag tycker 
inte att det är alldeles bortkastat. Men jag kan ju se att de lägger av 
ibland.” (Anita) 

 
 
D. Vilken är den största pedagogiska skillnaden jämfört med åldershomogen 

undervisning? 
 
De huvudsakliga skillnaderna lärarna nämner är den stora ålders- och nivåspridningen, 
undervisning i mindre grupper samt lärarrollens förändring.  
 
Den stora spridningen bidrar till den ökade individualiseringen och de många 
nivågrupperingarna. Det blir färre genomgångar i helklass och istället fler i smågrupper eller 
enskilt. Spridningen försvårar även för läraren på så sätt att det blir svårt att anpassa 
undervisningen så att det passar alla.  
 

”Att man måste anpassa sig till de små, och även om man omväxlingsvis 
försöker anpassa sig till de stora barnen, hur långt de har hunnit och så, så 
blir det inte så i alla fall så mycket som man skulle vilja.” (Maria). 
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Eva ser det som att man vid varje genomgång har tre olika grupper av elever: De som får en 
nygenomgång, de som får en repetition och de som får en förförståelse. 
 
Både Bengt och Nils pratar om lärarrollens förändring från katederundervisning till 
handledning. Det gäller att i stället för den gamla katederundervisningen hitta nya vägar för 
undervisning.  Man får en mer: ”Individualiserad syn på inlärning” (Bengt).  
 
 
E. Vilken är den största organisatoriska skillnaden jämfört med åldershomogen 

undervisning?  
 
Även här kommer individualiseringen in. Det innebär mer organisation och arbete av läraren. 
Det gäller att ha bra kontroll på vad som händer och hur barnen ligger till. Man måste veta 
vilka man ska samla ihop till en ny genomgång. Av läraren krävs stor flexibilitet för att kunna 
anpassa undervisningen efter situationen och eleverna. Det är mycket som ska hållas reda på 
samtidigt. Alla lärarna påpekar att man har mer på gång hela tiden. I en klass med tre eller 
fyra årskullar ska allt hållas igång. Det ska både vara läsinlärning, skrivstil, multiplikation, 
addition, geometri o.s.v. samtidigt.  
 
På Förortsskolan och Utkantsskolan finns en rullande treårsplanering vilket underlättar något. 
I So och No läser alla eleverna ett bestämt år med en gemensam kurs. Man skulle kunna tänka 
sig att detta är lättare i år 4 – 6 än i år 1 – 3 där man har hela första inlärningen. Vissa saker 
måste komma i en speciell ordning för att byggas på varandra.  
 
 
F. Ett argument för åldersintegrering är att individualiseringen blir större och bättre samt 

att yngre barn lär av äldre. Hur upplever du detta? 
 
Större individualisering: 
Alla lärare ser en viss ökning av individualiseringen. Alla är däremot inte överens om att detta 
skulle vara något nytt. Maria, Sara och Anita menar att detta även fanns i den åldershomogena 
undervisningen. De håller dock med om att individualiseringen blir större oavsett man vill 
eller inte.  
 

”Individualiseringen har funnits inom alla ämnen tidigare. Även i en 
åldershomogen klass ligger alla på olika nivå. Det har där egentligen inte 
förändrats något förutom att spridningen är större.” (Sara) 

 
I denna fråga märks tydligt vilken inställning varje lärare har till åldersintegrering och att 
denna till viss del kan avspegla sig i frågan om individualisering. Som exempel kan vi ta 
Maria som är kraftigt kritisk till åldersintegrering. Hon tycker till och med att en påtvingad 
individualisering inverkar negativt på undervisningen.  
 

”Man individualiserade väldigt mycket förr, fast det tror inyte dom som 
har beslutat det här. Man hade en grundkurs och sen var det mycket 
individualiserat, för i en normal trea så låg du ändå mellan år ett och år 
fem i mognadsgrad. Och man individualiserade och barnen jobbade ändå 
mycket i egen takt och med eget arbete. Nu är vi intvingade i någon 
individualisering som jag inte tycker leder lika långt.” (Maria) 
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Äldre hjälper yngre: 
Positivt: Alla lärare menar att de äldre barnen på ett eller annat sätt, mer eller mindre, har en 
positiv inverkan på de yngre barnen och deras inlärning. En del lärare menar att denna 
inverkan är stor och att detta skulle vara bra även för eleven som hjälper. Han/ hon får då 
formulera sina kunskaper för någon annan.  
 

”De lär sig ju utav de äldre fast det är inte så där jättemycket. Jag har inte 
använt de äldre så mycket till de yngre. Men de yngre är ju med och hör 
saker innan man annars skulle ha pratat om det.” (Anita) 

 
Negativt:  Även att alla lärarna kan se vissa positiva effekter enligt ovan beskrivet ser de även 
negativa effekter. Maria, Sara och Bengt påpekar tydligt de negativa effekterna av att de äldre 
hjälper de yngre. Dels kan det hämma de äldre elevernas egen utveckling och dels är det inte 
meningen att de ska användas som hjälplärare.  
 
Sara, som övertog sin klass ett halvår tidigare, kan inte hålla med om att det skulle ha positiva 
effekter. Hon kan se barn som hunnit långt fram men utan att veta vad de egentligen gjort. 
Detta på grund av en felaktig hjälp från äldre elever. Risken kan vara att de äldre eleverna inte 
kan hjälpa rätt utan istället säger svaret direkt.  
 
 
7-2. Frågor om matematikundervisningen. 
  
a. Hur planerar och genomför du matematikundervisningen i din åldersintegrerade klass 

jämfört med din tidigare åldershomogena klass? Är det något du tycker du fått ändra 
på? 

 
Planering: Några av lärarna upplever att den stora åldersspridningen inverkar på deras 
planering. De måste planera alla ”årskurserna” samtidigt. Detta upplever alla lärarna på ett 
eller annat sätt. Som lärare känner man sig splittrad och det blir svårare att planera. Måste ha 
väldigt bra kontroll på eleverna så att de får den stimulansen de behöver för att utvecklas från 
sin nivå. Man måste vara noga med att föra anteckningar om barnen.  
 
För att underlätta för sig säger en del lärare att de utgår mer från boken än vad de gjorde 
tidigare i den åldershomogena klassen. Både Maria och Bengt känner att de i sin planering har 
nytta av lång yrkeserfarenhet. De tror att det som ny lärare i en åldersintegrerad klass kan bli 
tufft.  
 
Genomförande: Alla lärarna upplever tydligt att det blir färre gemensamma genomgångar. 
Istället går man igenom individuellt eller i små homogena grupper. Ibland sker genomgångar i 
helklass, men då ofta av något annat som kan göras gemensamt, som t.ex. problemlösning 
eller kluriga uppgifter. Sara påpekar det negativa med färre gemensamma samlingar. Hon 
tycker att det, förutom att prata matematik tillsammans, även är viktigt att barnen lär sig 
lyssna på varandra och på läraren samt att kunna ta instruktioner i helklass.  
 
Barnen räknar mycket individuellt i boken, kanske mer än i den åldershomogena klassen. 
Maria, Sara och Anita har en form av undervisning där barnen jobbar efter någon sort av 
planering. Detta medför att alla barn inte har matematik samtidigt. Detta innebär därför att 
barnen räknar mycket individuellt. Vill läraren ha matematik i större grupp får hon finna ett 
tillfälle att samla ihop barnen på.  



 26 

 
På Förortsskolan där Nils jobbar ha r man valt att gå över till åldershomogen undervisning i 
matematik på grund av de svårigheter man träffade på. T.ex. upplevde de att det blev en sämre 
diskussion i matematik. ”Att prata matematik”, som vi ofta säger, upplever nästan alla lärarna 
som mer sällan förekommande i den åldersintegrerade undervisningen. Endast Anita tycker 
att det är desamma, eller kanske till och med mer. Hon säger att hon i vilken situation som 
helst kan finna, och ta, tillfälle att diskutera matematik.  
 
Nedan kommer jag redovisa utdrag ur svar från varje lärare eftersom jag finner det vara 
intressant läsning. Direkta citat har jag valt att kursivera medan icke ordagranna återgivningar 
av vad läraren sagt skrivs med normal text men dock i jag – form.  
 
 
Utdrag ur intervjusvar av fråga a.  
Maria: ”Eftersom jag har åldersblandat så har vi inte matte alla samtidigt utan ibland går 

det att ha…treorna väljer själva när dom ska räkna och…jag har inte så många 
treor så det fungerar att göra så. Och det blir inte så mycket genomgångar med dom 
utan det går att gå igenom med dem en i taget när dom kommer till ett nytt moment, 
och dom fattar rätt så fort…jag har ingen med matteproblem. Dom förstår vad jag 
gör, vad vi ska göra. Tvåorna dom samlar jag när inte ettorna kanske är inne, när 
jag har en mindre grupp så kan jag samla tvåorna och så har vi genomgångar vissa 
moment och sen är det lite fri räkning ett tag och så ny genomgång. Ettorna har inte 
heller något problem utan de förstår vad de ska göra. Det är lätt att gå igenom med 
dem en i taget allt eftersom dom kommer framåt.--- Mycket individuella 
genomgångar blir det. Det är ju tvåorna jag kan samla i en större grupp, dom är åtta 
stycken. Näe, sju för en har räknat i förväg och ligger mitt i mellan tvåorna och 
treorna.” 

 Saknar att kunna ha gemensamma genomgångar och att kunna prata matematik.  
  
 I den åldershomogena klassen var arbetet lite annorlunda. ”Då jobbade man: 

gemensam genomgång, sen fri räkning och så fanns det en massa annat som man 
kunde räkna med till man väntade in dom och kunde ha gemensam genomgång och 
fri räkning och så…. 

 
 Vad gäller planeringen:  
 ”Jag måste utgå mer från boken annars blir det omöjligt. Och när boken kommer på 

ett nytt kapitel får man planera att nu kommer det här. Jag sitter inte och planerar 
för varje unge, det går inte. Då skulle jag inte fortsätta att vara lärare så länge till.—
I den åldershomogena undervisningen planerade jag för en viss sak och så gjorde vi 
det som en gemensam genomgång. Nu måste jag hela tiden veta att dom ska ha dom 
sakerna och nu måste jag ordna det till dom o.s.v. Nu har jag ju ändå jobbat så 
länge att jag vet vad som behövs.” 
 
Det som ändrats är de gemensamma genomgångarna som blivit färre. Det blir även 
mindre att prata matematik. Får ha ett annat upplägg på undervisningen. 

 
Sara: Man känner ju den stora spridningen i klassen. Måste ha flera nivåer och då sker 

genomgångarna i flera smågrupper oftare än i helklass. I regel delas grupperna in 
efter ålder. Ett undantag kan vara att en tvåa ligger mellan två åldersgrupper och blir 
då som en egen liten grupp.  
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 Inte bra med så få genomgångar i helklass. Tycker att barn ska lära sig lyssna och 
kunna ta instruktioner i stor grupp.  

  
 Den största skillnaden jämfört med den åldershomogena matematikundervisningen är 

att man inte samlar dem så ofta nu. Försöker man samla en grupp är det ändå barn 
runt omkring som jobbar med annat och då är ett störande moment. Det blir helt klart 
mindre att prata matematik.  

 
 Vad gäller planeringen är den största skillnaden att man får planera på olika nivåer 

samtidigt. Man måste då vara mycket noga med att anteckna för att veta hur olika 
elever ligger till.  

 
Anita: ”Nu så blir det så att jag tar upp det någonting som dyker upp. Idag har jag pratat 

om viktiga tal och om tiokompisar. Om tio, hundra och tusen. Då har vi jämfört 
tiokompisar och tagit tiokompisar till hundra. Ex. 30+70 o.s.v. Och så även upp till 
tusen. Att man försöker diskutera och se samband och sådär.” Detta sker med de 
stora (2-3) för sig och de små (f-1)  för sig. Om jag t.ex. märker att det är något som 
flera inte klarar så tas det upp till genomgång och diskussion.  

   
 Hur mycket pratas matematik? 
 ”Det gör vi ganska mycket. Vi fick den frågan förut och då funderade vi på det, att 

man jämför storlekar och storheter och att man …det kommer in lite var som helst. 
Sådant prat kommer oplanerat så det sitter inte jag och planerar, men det kanske är 
för att jag har jobbar så länge så jag vet när det ska tas upp och när tillfället erbjuds 
så fångar jag det. Det kanske till och med blir fler tillfällen att prata matematik. Det 
har väl alltid varit så att det dyker upp saker i skolan som man kanske inte har tänkt 
sig men som man gör ändå för att det känns rätt. Jag tycker det är kul med matte 
själv så jag tar gärna tillfällena till att dra upp något matematiskt i alla möjliga 
situationer.” 

 
 En dag i veckan jobbar vi med tema, och där är alla åldrarna med:  
 ”När vi jobbade med OS hade vi i matten idrotter som man mätte i tid. Och då hade 

vi mycket med klockan och vi var ute och sprang 100 m och såg hur lång tid det tog. 
Sen fick dom springa på världsrekordstiden och se hur långt dom hann. Där var alla 
med, så på tisdagar jobbar vi verkligen åldersintegrerat.”   

  
 Försöker diskutera och jämföra med den åldershomogena klassen: 
 ”Men även i den åldershomogena klassen, när de gick i ettan, så började man ju…då 

hade man ju klassundervisning och man gick igenom och man… alla skrev siffror 
och man tränade på det. Och alla räknade och började i samma bok. Men sen stod 
det ju inte länge förrän en del var långt före de andra eftersom jag inte direkt 
stoppade dom, vad jag minns. Så då var man ju i samma situation som jag är idag.” 

 
Tycker inte att jag fått ändra på så mycket. ”Så himla stor skillnad är det inte. Den 
största skillnaden är att man håller på med allting hela tiden, och det orkar man inte 
riktigt så därför har vi lagt upp det så att jag jobbar med två-treorna och med de 
minsta.” 
 

Bengt: Det är stor skillnad idag mot igår. Innan åldersintegreringen startades nästan varje 
matematiklektion med en inledning, och genomgång, av något slag och alla räknade 
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samma sidor i matematikboken. I den åldersintegrerade verksamheten är 
inledningens obligatorium borttagen och sker endast ibland. Eleverna räknar inte 
samma sidor men dock samma område. Har gått från Räkneresan till Mattestegen 
vilket är enklare med tanke på den stora spridningen. Har valt att skriva en lapp för 
varje steg där man avgör vilka tal som ska göras och vilka som är överkurs. Eleven 
fortsätter på det steg där han/hon slutade förra gången. 

 Räkningen i matematikboken är alltså inte åldersblandad utan mer individuell. 
 Varje elev har dessutom en tabellbok som hör till Mattestegen. De förhör sig själva 

där. 
  
 Det finns en stor arsenal med material utöver matematikboken. Bl.a. dataprogram, 

konkreta material, diverse häften med problemlösning, lilla professorn, kortlekar, 
häften med klurigheter och mattespel.  

 
 Ett exempel på åldersintegrerad matematikundervisning är att eleverna får konstruera 

matematikuppgifter. Dessa uppgifter får sen kamraterna räkna. Har upptäckt att detta 
är väldigt nyttigt eftersom eleverna måste tänka efter vilket räknesätt o.s.v. Eleverna 
får en bättre förståelse för matematik. Dock har de svaga eleverna väldigt svårt för 
detta. Men alla får här träna sig i att göra vettiga uppgifter. Efter ett tag kan man höja 
nivån på uppgifterna.  

  
 Det är även viktigt att diskutera matematik. För att kunna lösa svåra uppgifter behövs 

problemlösningsstrategier. Detta diskuteras fram. Eleverna jobbar även ofta 
tillsammans och får där fram en diskussion om matematik. Pratar även med eleverna 
när han går runt och hjälper.  

 
 Har även något som kallas för veckans problem. Detta problem ska lösas under 

veckan. Har olika svårighetsgrader på problem. Denna uppgift är utformad på ett sätt 
så att det behövs logiskt tänkande. Det kan ofta vara något klurigt.  

 
Den största skillnaden är alltså att: ”Den standardmässiga genomgången är nedlagd 
och det har blivit mer individuellt” 
 

Nils: På Förortsskolan är matematikundervisningen homogen.  
 Vi anser att situationen som lärare är annorlunda. Nu är man mer en handledare.  
 
 I år fyra byggs grunderna upp. Dels är det tankestrategier och dels är det ett arbete 

om hur det ska se ut i matteboken och hur eleverna ska gå till väga. Vill att de ska 
rita och berätta hur de tänker. Det finns flera sätt att lära sig på och detta ska eleverna 
kunna för att på bästa sätt lösa varje uppgift. Eleven ska utveckla det bästa sättet för 
just honom eller henne.  

 
 Läromedlet är Mattestegen. Detta material fungerar lika bra i en åldershomogen 

grupp som i en åldersblandad. Utanför läromedlet har kan man t.ex. ha nutidsmatte 
vilket innebär att eleverna ska lösa något problem som är knutet till vardagen. Det 
kan t.ex. vara att ordna fest för klassen och då beräkna olika saker som t.ex. hur 
mycket pengar som går åt, hur ska dom göra för att få ihop pengar o.s.v. Det kan 
även vara en resa som ska göras och där får eleverna ta fram två till tre olika 
alternativ. Hur mycket pengar går det åt? Är det rimligt? O.s.v.  
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 Har tidigare arbetat med blandad grupp i matematiken. Den stora spridningen var en 
nackdel. Man var hela tiden väldigt splittrad. Vid problemlösning och gemensamma 
problem fick man flera olika för att kunna passa alla åldersgrupper. Det gick inte att 
diskutera i helklass vilket är viktigt. Därför är det lättare att ha homogena grupper för 
att få ner antalet nivågrupperingar i gruppen.  

 
Eva: (Eftersom Eva inte har åldersintegrerat i den bemärkelsen att man har barn från alla 

åldrar i samma klass blir hennes svar lite annorlunda. Red. anm.)  
I matematiken har vi delat upp barnen i nivågrupper. Dock blir det oftast homogena 
grupper. Läromedlet är Mattestegen. När Mattestegen skulle införskaffas gjordes ett 
studiebesök hos författaren för att få hans tankar och idéer kring läromedlet och dess 
användning. Barnen får en bra problemlösningsförmåga och vi använder uppgifterna 
i lärarpärmen mycket. Där finns bl.a. grupproblem o.s.v.  

 
 Vi bestämmer antal veckor för varje steg i boken. Sen får eleverna göra ett förtest. 

Utifrån detta skriver vi en lapp till varje elev vad den ska räkna. Markerar vad som 
klarats och vad som måste göras om. På denna lappen kan man se om det är någon 
elev som inte räknat så bra eller gjort många fel.   

 
 
b. Hur introduceras ett nytt område samt hur går en genomgång till? (Här gav jag 

exempel på områden som läraren bads beskriva). 
 
Det vanligaste bland lärarna i intervjun är att man först har en liten genomgång vid uppstarten 
av området för att sedan låta eleverna räkna fritt i matematikböckerna. Ett par lärare försöker 
föra en diskussion med eleverna utifrån en saga eller andra uppgifter. Sara använder 
läromedlet Talriket och i detta läromedel inleds varje nytt kapitel med en saga och 
diskussionsuppgifter. Sara försöker hinna med detta eftersom hon tycker det är viktigt att 
prata matematik. Dock upplever hon att det rent organisatoriskt blir svårare i den 
åldersintegrerade klassen jämfört med den åldershomogena. Eftersom alla barn inte börjar på 
samma kapitel måste Sara hitta tid då hon kan ägna sig åt bara en liten grupp barn.  
I de lägre åren sker många av genomgångarna vid nytt område i just smågrupp eller 
individuellt. Detta på grund av att eleverna räknar på olika tider och efter egen planering. 
”Jag har inga genomgångar i helklass, utan de är på så olika ställen så det kommer allt 
eftersom.” (Maria).  
 
I de lägre åren används även mycket konkret material, speciellt i de första skolåren. Barnen 
ges strategier för räkning. Sara berättar att när eleverna först kommer till skolan i år ett, 
alternativt förskolan, och ska börja med matematik och talförståelse m.m. används mycket 
hjälpmedel som t.ex. Cuisineirstavar. Dessa får de i början leka med för att bekanta sig med 
materialet. Efter ett tag sätts ett värde på stavarna efter storlek och i förhållande till varandra. 
På så sätt kan de användas till övningar för att få fram talens olika namn genom att ”bygga” 
talet fem på så många olika sätt de kan o.s.v. När de lärt sig addition utgår de från detta och 
lär sig subtraktion och multiplikation.  
 
Anita har en annan metod hon vill ge barnen. Hon tycker det är väldigt viktigt att från början 
ge strategier för att räkna matematik.  
 

”Fingertal tycker jag är suveränt bra. Dels så sitter det i kroppen, man 
känner talen i sina händer och man har dom alltid med sig. Man behöver 
inte ha något material som man inte hittar eller slarvar bort. Det är så 
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strukturerat. Jag tror att hela vårt system bygger på tian och på att vi har 
tio fingrar. Man vet att man kan se två och tre utan att behöva räkna, och 
där har vi femman. Och när man lägger upp åtta så ser man femma och 
man ser trean, det blir mycket enklare. Och då kan man laborera och 
tänka att när man räknar och ska plusa en åtta, som är ett rätt stort tal och 
man ser bara åtta ettor, att man kan se femman och trean och det blir 
lättare att plocka ihop det på olika sätt. Och så blir jag lite desperat när jag 
ser att dom bara kan räkna uppåt eller neråt. Där kan fingertalen hjälpa 
dom.” 

 
Boken styr ganska mycket vad läraren ska gå igenom i de första genomgångarna. Senare, 
under arbetsområdet, är det mer eleverna som styr vad läraren går igenom. När Maria 
tillfrågades om hur hon introducerar multiplikationsräkning bland sina elever svarade hon: 

 
”Det kommer in så fort i den mattebok jag har (Mattemosaik). Det 
kommer in så naturligt att man pratar inte om att nu gör vi multiplikation 
utan det kommer automatiskt. Det införs samtidigt som man håller på 
med plus som t.ex. tre stycken femmor och så vidare. Så det införs liksom 
smygvägen” 

 
Här ser vi att det är läromedlet som styr när multiplikation införs samt hur det införs. Sedan 
kan läraren ta vid med egna övningar och sätt att träna färdigheten. Här vet vi inte om det är 
åldersintegreringen eller läromedlets utformning som avgör om läraren styrs av läromedlet 
eller ej.  
 
Den enda som klart uttalat sig om motsatsen är Anita som inte alls upplever att hon blivit mer 
beroende av läromedlet. För lärarna i år 4 – 6 styr läromedlet också en del. Alla lärarna i år    
4 – 6, i intervjun, använder sig av läromedlet Mattestegen. Hur stor del detta har i att lärarna 
styrs av läromedlet framgår ej av intervjuerna. Dock kan det påpekas att förfaringssätten 
liknar varandra väldigt mycket med liten genomgång, förtest samt individuell räkning på sin 
egen nivå utifrån resultatet på förtestet. Vi vet inte heller om det är på grund av 
åldersintegreringen eller ej.  
 
Eva, som är en av de två som har åldershomogen matematikundervisning, har ett litet annat 
tillvägagångssätt vid lektionens början. ”Varje lektion har vi genomgång på något som är 
aktuellt, något man märkt behövs gå igenom.” I undersökningen framgår det att Eva och till 
viss del även Nils, som även har homogen matematikundervisning, oftare har gemensamma 
genomgångar än de lärare som har åldersintegrerad matematikundervisning.  
 
 
c. Är det någon skillnad på din arbetsbörda i matematik?  
 
Alla lärarna pratar om den ökade tidsåtgången. Det tar längre tid att planera i en 
åldersintegrerad verksamhet jämfört med en åldershomogen. Bengt säger: 

 
”Blandad undervisning och lärarlag kräver mer tid.” Nils säger nästan det 
samma: ”I den  blandade undervisningen är det mer planering och man 
måste vara på bettet.”  

 
Flera nämner även att man som lärare i en åldersintegrerad klass måste ha mer kontroll på allt, 
var eleverna är o.s.v. Man måste vara väldigt strukturerad för att det ska fungera. Viktigt att 
planera noga. ”Många som inte gör det upptäcker rätt vad det är att de inte gjort vad som 
skulle göras.” (Maria).  
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8. Diskussion.  
 
Vi återgår till mina problemformuleringar: Hur ser lärare på skillnaden mellan 
åldersintegrerad och åldershomogen klass? samt Hur upplever lärare 
matematikundervisningen i åldersintegrerad klass? Har jag kunnat få fram några svar till 
formuleringarna? De svar som finns skulle kunna delas upp i tre stora kategorier: 
Organisatoriska skillnader, pedagogiska skillnader samt sociala skillnader.  
 
 
8-1. Organisatoriska skillnader. 
 
Många av de skillnader lärarna tar upp är om organisationen. Den stora spridningen av elever 
medför mer arbete för läraren och en svårare undervisningssituation. Stora omorganisationer, 
både på skolan och av arbetssättet, krävs och kan kanske upplevas som ansträngande. Varför 
tar lärarna i så stor utsträckning upp de organisatoriska delarna? Jag tror att det kan bero på att 
dessa delar direkt drabbar läraren och dennes situation. Blir det dessutom en negativ 
förändring, som många av lärarna vittnar om, kommer kanske detta mer i förgrunden än de 
pedagogiska delarna. Nandrup och Renberg nämner bl.a. de organisatoriska delarna som en 
svårighet med åldersintegreringen, fram för allt till en början. Jag tror också att de största 
svårigheterna är i början innan man hittat ett fungerande arbetssätt samt innan lärarlaget börjat 
fungera. Dock menar jag inte att det efter en viss tid i början återgår till att bli som i den 
åldershomogena klassen. Vi får ju inte glömma att det i den åldersintegrerade klassen ofta är 
flera vuxna involverade som ska komma överens om timmar, undervisning o.s.v. Mycket tid 
går säkert åt till att planera tillsammans.  
 
Även inom matematiken blir planeringen omfattande och läraren får planera för enskilda 
elever i större utsträckning än i den åldershomogena klassen. Man kan säga att det blir ett 
större arbete för läraren vad gäller planering och genomförande. De enskilda genomgångarna 
blir fler vilket också bidrar till ökat arbete och att färre får hjälp under lektionen. Som ensam 
lärare tror jag att det blir svårt att tillfredsställa alla eleverna och risken finns nog att man 
känner att man inte räcker till. Detta säger även flera av lärarna. I Ulla Runessons artikel50 
framkommer dock att lärarna där finner de enskilda genomgångarna som något positivt. För 
att känna så behövs nog att fler lärare eller vuxna är inne i klassen samtidigt. Dessutom håller 
jag med Sara när hon säger att eleverna missar en stor bit när man inte har gemensamma 
genomgångar. Jag tror att det är nyttigt att kunna lyssna på varandra och inte alltid ha 
möjlighet att ställa sin fråga rakt ut till läraren. Dessutom är det bra att kunna ta en instruktion 
i den gemensamma gruppen. Det påstås i undersökningen att det inte alltid har någon 
betydelse att de yngre barnen får höra ”för svåra” genomgångar eftersom de då får en 
förförståelse. Jag tror dock att det inte alltid är så lyckat. Det kan röra till det för eleverna och 
om man vill rikta sig till de äldre barnen kan man inte stanna upp när ett yngre inte förstår för 
då har det direkt blivit så att man pratar med de yngre på de äldres bekostnad. Ännu en 
nackdel med att har åldersintegrerad matematik, men vilja ha åldershomogena grupper, blir att 
läraren försöker bolla med tid och schema för att få till homogen tid och detta blir ännu ett 
organisatoriskt problem.  
 
Den otroligt stora spridningen i gruppen gör också att det är oerhört viktigt att för 
anteckningar om eleverna så att man vet var varje elev befinner sig i inlärningen. Detta 

                                                                 
50 Runesson, Ulla (1996) Matematik – ett kommunikationsämne; Olikheter i klassen – tillgång eller problem?. 
Göteborg; Nämnaren TEMA 
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medför ännu mer pappersarbete som det kanske inte alltid finns tid för. Det blir svårare att 
hålla reda på var eleverna ligger och vilken genomgång de behöver. Dessutom medför 
spridningen att det blir ännu svårare att ha gemensamma genomgångar. Flera lärare löser detta 
med att samla smågrupper, men då har de den övriga gruppen som väntar och kanske avbryter 
i genomgången.  
 
 
8-2. Pedagogiska skillnader. 
 
Om vi ser på de pedagogiska förändringarna är det svårare för lärarna att ge konkreta svar. 
Det som i huvudsak nämns är en viss ökning av individualisering. Undervisningen sker mer i 
smågrupper eller individuellt. Jag tycker inte det är helt fel med individualisering, dock bör 
det finnas en jämvikt mellan det enskilda och det gemensamma arbetet. Förknippat med den 
ökade individualiseringen är den nya lärarrollen som innebär att läraren mer frångår 
katederundervisningen till förmån för handledarrollen. Om det är den ökade 
individualiseringen som föregår omformningen av lärarrollen eller tvärtom framgår inte så 
tydligt. Av litteraturen kan vi dock utläsa att lärarrollen och undervisningssättet omformas av 
åldersintegreringen. Därför kan vi tänka oss att varken lärarrollen eller undervisningssättet är 
upphov till den andres förändring utan att det är klassammansättningen. Kanske kan det vara 
så att åldersintegreringen skapar ett nytt undervisningssätt som i sin tur skapar en ny lärarroll?  
 
I litteraturen tas individualiseringen upp som en av flera pedagogiska förändringar. 
Individualiseringen anses vara både till fördel och till nackdel. Till fördel på så sätt att läraren 
kan utgå från elevens mentala nivå när han/hon anpassar undervisningen. Man kan tänka sig 
att eleven får en ökad kunskap eftersom denne får uppgifter utifrån sin nivå och inte från 
gruppens nivå. Alltså skulle det innebära att både de elever som är över medel och de som är 
under får en bättre stimulans. Jag tror inte att så alltid är fallet. De organisatoriska delarna är 
för stora för att läraren i praktiken ska klara av att fullfölja detta tankesätt helt ut. Ofta blir det 
de äldre barnen som blir lidande eftersom det är svårt att driva en undervisning som passar 
alla. Ofta bedrivs undervisningen tyvärr med hänsyn till de yngre barnen varvid de äldre inte 
får den stimulans de behöver och således inte heller utvecklas så mycket som de skulle kunna. 
Detta är en stor nackdel som även nämns i litteraturen. 51 Flera lärare i undersökningen vittnar 
om känslan att inte hinna med och att de inte hinner lika mycket i den åldersintegrerade 
klassen som i den åldershomogena. Jag tror att bristen på tid och den stora organisationen 
kring verksamheten är upphov till denna känsla. Det kvittar vad man i teorin skulle kunna 
göra om det inte fungerar i praktiken. Man skulle kunna tänka sig att för att 
åldersintegreringen skall fungera som det är tänkt behövs förändringar som t.ex. färre barn i 
varje klass, fler vuxna o.s.v. Jag tror att det ofta blir fel att ta en pedagogiska idé och direkt 
överföra den på en organisation med helt andra ramfaktorer.  
 
Vad gäller individualiseringen framkommer i intervjuerna något intressant som de flesta inom 
skolans värld redan vet men som vi i debatten kanske allt för ofta glömmer bort. 
Individualisering är inget nytt begrepp inom skolan utan denna har givetvis i olika formar 
alltid förekommit. Redan i Lgr –6252 fanns individualiseringsbegreppet med. Där behandlades 
det dessutom betydligt mer än i den nya läroplanen Lpo-94. Vi får ju inte glömma att det även 
i en åldershomogen klass finns olika individer som har olika utgångsläge, förkunskaper och 
förutsättningar. Jag kan ofta få känslan av att förespråkarna för åldersintegrering använder 

                                                                 
51 Sundell, Knut. (1993). Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur. 
52 Kungliga skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan. Lgr-62. Stockholm 
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begreppet individualisering på ett sätt så att utomstående tror detta skulle vara något 
förbehållet den åldersintegrerade undervisningen. Så är ju ej fallet. 
 
I matematiken innebär individualiseringen mer enskilt arbete och färre gruppövningar. Flera 
av lärarna försöker få in gemensamma gruppuppgifter i form av klurigheter o.s.v. men jag tror 
att det kan vara svårt att hitta problem som passa den stora spridningen. Risken kan även här 
bli att man tar för lätta problem för de äldre barnen eller för svåra för de yngre barnen. Hur 
man än gör kan det alltså uppstå problem.  
 
Något som framkommit i delar av litteraturen 53är att barn i den åldersintegrerade 
undervisningen skulle få mer kunskap än barn i den åldershomogena. Det är givetvis 
förespråkarna som vidhåller detta. Kunskaperna skulle bli större eftersom de dels när de är 
yngre får förkunskaper av att se vad de äldre jobbar med, dels för att de äldre får möjlighet att 
formulera sina kunskaper i ord när de hjälper de yngre. Detta argument ställer mig frågande 
inför. Visst tror jag att det är en fördel för inlärningen att kunna formulera sina kunskaper i 
ord så att någon annan förstår. Men samtidigt finns det en baksida som innebär att barn 
kanske hjälper för att domdera och visa sig överlägsen eller för att slippa från sitt eget arbete. 
Detta kunde även Lagerkvist och Thinesen – Grönmark se.53 Ska vi då uppmuntra barnen att 
hjälpa varandra eller ska detta i så fall få komma av sig själv? Maria uttryckte i sina svar att 
man inte bör använda de äldre barnen som några hjälplärare och detta tror jag är bra att tänka 
på. Vi ska inte utnyttja barnen så mycket att de kanske hindras i sin egen utveckling. För hur 
nyttigt det än må vara att uttrycka sina kunskaper med ord, måste barnet även få möjlighet att 
själv inta nya kunskaper och på så sätt utvecklas. Kanske är det detta som då hindras och ännu 
mer om barnet gärna tar ”semester” från den egna kunskapsinhämtningen för att hjälpa yngre 
barn.  
 
Vi får heller inte glömma att för att eleverna ska få tillräckligas kunskaper måste det finnas 
material och förutsättningar för detta. Här kommer de organisatoriska problemen med 
åldersintegrerat in. Om läraren, på grund av den stora spridningen, har svårt att hinna med att 
ge uppgifter som kan stimulera alla åldrar finne heller ingen förutsättning för t.ex. de äldre 
eleverna att utvecklas så mycket som de borde. Uppgifterna blir ofta för enkla och nivån för 
låg för att de stora barnen ska kunna utvecklas. Så om man ser på alla de åren de går i 
åldersintegrerad klass tror jag att de lär sig och utvecklas mindre jämfört med om de gått i en 
åldershomogen klass. Detta säger även undersökningar från både 30- och 80-talet.53 Eleverna 
i åldersintegrerad klass lär sig över lag mindre än elever i åldershomogen klass. Det som är 
intressant här är att flera lärare i intervjuerna påpekar just detta faktum. De känner att de 
elever som får lida av arbetsformen är just de äldre barnen. Alltså kan vi se att litteraturen och 
lärares erfarenheter här stämmer överens.  
 
Jag tror även att svaga elever missgynnas av det åldersintegrerade arbetssättet. Det är ofta 
rörigare, eftersom elever jobbar med olika saker samtidigt. Det kan vara svårare att finna 
arbetsro eftersom det blir ett rörligare och rörigare arbetsklimat i klassrummet. Dessutom kan 
äldre ”hjälpande” elever kanske hjälpa på fel sätt och i stället säga svaret. Eleven vet då inte 
vad han/hon gjort, men det ser rätt ut för läraren. Detta ger Sara ett exempel på när hon 
berättar om elever som ligger långt fram men inte riktigt vet vad de gjort. Kritikerna säger 
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detsamma och i Korses undersökning 54framkommer det att det är fler speciallärartimmar i 
den åldersintegrerade klassen jämfört med den åldershomogena klassen. 
Ett klassiskt argument från förespråkarna är att svaga elever i den åldersintegrerade klassen 
inte alltid behöver vara sämst. När de kommer upp något eller några år kan de jämföra sig 
med de yngre barnen och se då att de yngre är sämre. Jag tror dock inte att det är så enkelt. 
Visst kan det i vissa stunder vara så att barnen för tillfället kan känna tillfredsställelse i att inte 
vara sämst och kanske till och med hjälpa något yngre barn. Men på det hela taget tror jag inte 
att barnen låter sig luras så lätt, utan de vet vilka barn som går vilket år och hur långt fram de 
ska ligga samt vad de ska kunna. Därför jämför de sig nog mer med barnen i samma ålder än 
med yngre barn. Kanske jämför de med de yngre på så sätt att de ser att de lärt sig något sedan 
året innan. De kan se en utveckling hos sig själv. Men märker de svaga eleven att ett yngre 
barn ligger längre fram i matteboken, eller kanske läser bättre och kan mer, blir det förödande 
för eleven. Och här är både litteraturen och de intervjuade lärarna ense.  
 
Den största pedagogiska nackdelen i matematiken är att det i den åldersintegrerade 
undervisningen blir för lite muntlig matematik. Muntlig matematik är mycket viktigt och jag 
tycker det är synd att denna ska minska på grund av åldersintegreringen. Men jag förstår 
svårigheterna med att få in denna. Varför blir det då mindre muntlig matematik i den 
åldersintegrerade gruppen? Utifrån vad jag läst och vad lärarna sagt tror jag att minskningen 
beror på de organisatoriska svårigheterna och den stora spännvidden som bidrar till ökningen 
av enskild räkning. Hur skulle matematikundervisningen bli utan att eleverna får möjlighet att 
diskutera matematik, logiskt tänkande samt få argumentera för sina uträkningar och 
lösningar? Om den muntliga matematiken helt skulle försvinna undrar jag om detta inte skulle 
vara en stor tragedi för matematikundervisningen. Så viktig tror jag att den muntliga 
matematiken är för ämnet i sig och för elevernas utveckling mot ett matematiskt tänkande.  
Dessutom anser jag det vara nödvändigt inom den analytiska matematiken. Utan muntlig 
matematik tror jag att undervisningen blir mer syntetisk.  
 
 
8-3. Sociala skillnader. 
 
När vi kommer till de sociala skillnaderna blir tonen genast mer positiv bland lärarna. Det är 
också här de tyngsta argumenten för åldersintegrering finns. Frågar man en förespråkare vilka 
fördelar som finns med åldersintegrering kommer han/hon med all säkerhet ge svar med en 
social inriktning. Ett tungt argument är att barnen blir mer accepterande om de går med barn i 
olika åldrar. Det blir en bättre stämning i klassen, och det är på något sätt lite okej att vara 
olika. Tycker alla att det är så eller finns det en baksida även här? Jag tror att åsikterna baseras 
på vilken inställning man har till hela systemet med åldersintegrering. Tycker man att 
åldersintegrering är bökigt och inget bra alls ser man nog inte någon social fördel heller. Detta 
märks fram för allt hos Maria som är en stor motståndare till åldersintegrering. Hon säger att 
hon inte ser några fördelar alls med arbetssättet. Även Sara, som är emot, är lite tveksam till 
om det finns några fördelar. Den enda skulle i så fall vara att de tar hand om varandra bättre. 
Men om vi utgår från att det finns stora sociala fördelar med åldersintegrering, vad är då 
viktigast? Att barnen tar hand om varandra bättre eller att de får bra ämneskunskaper? Detta 
är en stor fråga som detta arbete inte ger svar på. Istället är det upp till varje lärare, skolledare 
eller politiker att ta ställning till detta. Min åsikt är att båda är lika viktiga. Dels behöver 
barnen en social fostran och dels behöver de grundläggande ämneskunskaper. Fast jag kan se 
en viss platsindelning mellan dessa båda. Finns det någon mening med att undervisa i 
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matematik när de mellanmänskliga kontakterna ej fungerar i en grupp? Hur stor nytta har man 
av ämneskunskaperna om man inte kan fungera socialt eller följa de sociala spelreglerna? 
Man kan alltså säga att de sociala aspekterna bör komma före ämneskunskaperna. Men när 
kraven om en socialt fungerande grupp uppnåtts bör det finnas möjlighet att kunna ge 
ämneskunskaper på ett tillfredsställande sätt. Och jag menar att detta inte alltid är fallet med 
den åldersintegrerade klassen, bl.a. för att spännvidden är för stor och det blir svårt att ge rätt 
stimulans för alla barnen.  
 
I den åldersintegrerade klassen byts en viss del av barnen ut varje år. Detta tror jag medför att 
det aldrig riktigt blir bra sammanhållning i gruppen. Om man jobbat mycket under året med 
att sammansvetsa gruppen och känna samhörighet och sedan delar av gruppen försvinner samt 
att det kommer nya som inte finns med i gemenskapen medför detta att man går tillbaks och 
får börja om. Detta, tror jag, kan kännas frustrerande för barnen som uppnått en gemenskap i 
gruppen. Men enligt Sundell ska ju just detta faktum vara en stor fördel. Hur kan detta gå 
ihop? Jag tror att detta, liksom mycket annat vad gäller åldersintegrering, har två sidor. Dels 
kan det innebära en fördel eftersom eleverna genom nytillkomna elever kan se sin utveckling 
samt få möjlighet att byta roll i gruppen, och dels kan det som ovan nämnts innebära en 
nackdel eftersom det blir svårt att bevara tryggheten i gruppen. Man kan kanske se det så att 
fördelarna är för den enskilde individen samt att nackdelarna drabbar gruppens funktion?  
 
När det varje år kommer nya elever till skolan blir det viktigt att inskolningen går smidigt. 
Har man lyckats få ett bra klimat i klassen överförs detta till de yngre barnen. Inskolningen i 
den åldersintegrerade klassen går enligt både litteratur och intervjuade lärare mycket smidigt. 
Dock kan det bli problem om man har en dålig stämning i klassen att det kan vara svårt att bli 
av med denna. Jag tror även att det kan vara tröttsamt för de äldre barnen att höra på 
inskolningen av de yngre. När de är äldst i klassen är det tredje gången de hör alla praktiska 
genomgångar. Men som jag tidigare nämnt finns det både fördelar och nackdelar med det 
mesta i det åldersintegrerade arbetssättet.   
 
När man tittar på de skillnader lärarna och litteraturen55 tar upp märker man ganska snabbt att 
negativa och positiva skillnader skiljer sig åt lite. De viktiga positiva skillnaderna handlar 
oftast om barnens sociala utveckling och trygghet i gruppen medan de negativa skillnaderna 
mest handlar om kunskaper och inlärning. Givetvis finns det avstickare från båda grupperna 
men i huvudsak kan man se detta mönster. Därför kan det vara svårt att sätta dessa arbetssätt 
mot varandra och säga att det ena är bättre än det andra. Både sociala egenskaper som 
kunskap är viktigt och något man vill ha. Skulle man kunna tänka sig att kombinera det 
åldersintegrerade arbetssättet och det åldershomogena arbetssättet? Man kanske skulle kunna 
ta det bästa från båda? Hur skulle detta se ut? Skulle det bli bra eller endast rörigt? Detta 
skulle kunna vara frågor att fortsätta tänka och diskutera kring.  
 
 
8-4. Övrigt. 
 
Ingen av lärarna jag intervjuat ställer sig positiv till den åldersintegrerade matematiken. Det 
framkommer inget inom matematiken som gynnas av åldersintegrering. Min fråga blir här: 
Varför undervisar man i matematik i åldersintegrerad grupp? Är det ett ekonomiskt dilemma 
som gör att det inte går att få matematiken åldershomogen? Ska ännu en gång det pedagogiska 
få ge vika för en dålig budget?  
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Det jag blivit helt på det klara med, och det jag verkligen fått en åsikt om, är den 
åldersintegrerade matematiken. Jag tror inte på att undervisa i matematik i en åldersintegrerad 
grupp. Vad som framkommit i intervjuerna är i stort sett bara vilka problem som finns med 
detta och hur svår det är att undervisa i matematik i en sådan grupp. Därför tror jag på att göra 
som på Förortsskolan där man valt att bedriva matematikundervisning i åldershomogen grupp. 
På så sätt kommer man ifrån de problem som finns med matematik och åldersintegrering även 
om övrig verksamhet är åldersintegrerad. Det gäller alltså att finna nya vägar inom den 
åldersintegrerade undervisningen, även om det kanske innebär att göra om delar av 
undervisningen till åldershomogen.  
 
Bengt nämner vid ett tillfälle i intervjun att man i den åldersintegrerade klassen är tvungen att 
finna nya vägar för undervisning. Detta tror jag som sagt är viktigt. Är man inte villig att finna 
nya vägar blir det nog på ett eller annat sätt svå rare. Även om man föredrar den 
åldershomogena klassen framför den åldersintegrerade kan man bli tvungen att anpassa sig 
efter situationen och skapa en vilja att ändra sin undervisning. Jag tror dock att det är olyckligt 
att intvinga lärare i ett arbetssätt som kanske inte intresserar eller passar dem. Oavsett vilket 
arbetssätt det rör sig om, är detta olyckligt och kan inte främja varken lärarens trivsel eller 
undervisningen. Med entusiasm och engagemang kan en lärare göra stora under hur dåligt 
eller bra ett arbetssätt än är, men finns inte förutsättningarna i form av resurser o.d. hjälper 
inte ens entusiasm och engagemang.  
 
I intervjuerna ser man tydligt hur lärarens åsikter om åldersintegreringen speglar av sig i 
intervjusvaren. De som är mer negativa finner fler nackdelar, eller trycker mer på 
nackdelarna. De har även svårt att se fördelarna så tydligt som de lärare som är mer positivt 
inställda till arbetssättet. De två lärare som är mest negativa till arbetssättet hör dessutom till 
de lärare som tvingats in i det av en högre beslutande instans. Här kan man fråga sig hur 
lyckat det då är att i en hel kommun införa ett visst arbetssätt som alla måste följa. Borde det 
inte finnas alternativ både för lärarna och för föräldrarna? Vill man inte arbeta med 
åldersintegrerad undervisning måste man kunna ha möjlighet att söka sig till en 
åldershomogen skola utan att för den skull behöva flytta från kommunen. Samma sak måste 
gälla för föräldrarna. Jag tror att en stor anledning till införandet av åldersintegrerad 
undervisning, i en hel kommun, är en förmodad ekonomisk vinst. Om det har blivit någon 
vinst framgår ej av denna undersökning och heller ej av litteraturen här, men jag ställer mig 
frågande till detta. Dessutom undrar jag om ett eventuellt ekonomiskt sparande ska komma 
före en pedagogisk vinst? I flera kommuner tror jag det är vanligt att man maskerar den 
ekonomiska orsaken med argument om en pedagogisk vinning. Tyvärr finns inte mycket att 
läsa om denna anledning till åldersintegrerad undervisning. Detta tycker jag är synd eftersom 
jag tror det idag är en av de vanligaste orsakerna till den åldersintegrerade undervisningen.  
 
Avslutningsvis kan vi se att det finns skillnader mellan åldersintegrerad och åldershomogen 
undervisning. Åsikterna är varierade vad gäller dessa skillnader, men tydligt framgår att 
åldersintegreringen innebär mer organisation och kan därför upplevas som ett hinder. Det är 
helt enkelt svårare att undervisa i en åldersintegrerad klass på så sätt att det är svårare att hålla 
reda på allt samt att organisera verksamheten på ett bra och tillfredsställande sätt. Vi kan även 
konstatera att lärarens personliga inställning till arbetssättet speglar av sig i hur arbetssätt och 
skillnad på olika arbetssätt upplevs. Därför bör man kanske helst vara positiv till det arbetssätt 
man utövar, inte för att kunna göra ett bra jobb utan för att själv känna att man gör ett bra 
jobb. Vad gäller kunskapsinhämtandet går åsikterna isär. Vi kan dock konstatera att 
omfattande undersökningar finns på området som visar på en försämring av kunskaper i en 
åldersintegrerad klass jämfört med en åldershomogen. Sen tror jag att förespråkarna är av en 
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annan åsikt, men det blir svårt att bortse från en så stor undersökning som den Korse gjorde 
under 1980-talet. Med dessa fakta på hand tycker jag att man bör fråga sig varför kunskaperna 
blir sämre samt vad kan vi göra för att förhindra detta?  
Vad gäller matematiken kan vi bara se att det inte är så lyckat att bedriva den undervisningen i 
åldersintegrerad grupp. Där kan man bara undra varför denna undervisningen bedrivs och vad 
det är som gör att det inte blir några förändringar där. Det finns en hel del att tänka på när det 
gäller åldersintegreringen och dess varande. Ska vi verkligen ha åldersintegrerat i sådan 
utsträckning som vi har i vissa kommuner? Kan vi försvara detta?  
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