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Syftet med vårt examensarbete var att inhämta kunskap kring samt jämföra de olika 
organisationsformerna åldersblandad och åldersindelad undervisning i år 1-3, med 
fokus på lärar- och ledningsperspektiv. Våra frågeställningar löd: Vilka för- respekti-
ve nackdelar finns med åldersblandad undervisning? Vilka för- respektive nackdelar 
finns med åldersindelad undervisning? Vad, vilka motiv, styr skolans val av organisa-
tionsform? Samt vilka konsekvenser leder åldersblandad respektive åldersindelad un-
dervisning till för lärarrollen? Vår undersökning grundar sig i en fallstudie av två sko-
lor, en F-6 skola i ett mindre samhälle samt en F-3 skola i en mellanstor stad, belägna 
i två intilliggande län i Mellansverige. Kvalitativa intervjuer använts som metod. Två 
rektorer samt nio lärare har intervjuats. Resultatet visade att det finns en rad olika 
för- och nackdelar med de båda organisationsformerna, åldersblandad och åldersin-
delad undervisning. Resultatet visade även att det är ekonomi, sviktande elevantal, 
pedagogiska skäl samt konkurrens från andra skolor som styr skolans val av organi-
sationsform. Det framkom även att det är skillnader i lärarens arbetssituation när 
man jämför de båda organisationsformerna med varandra. 
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Förord

Vi vill ge ett stort Tack till våra respondenter som givit oss inblick, kunskaper samt en 
större förståelse för åldersblandad och åldersindelad organisationsform. Utan Er 
hjälp hade vi inte kunnat genomföra denna studie. 

Ett stort Tack vill vi ge vår handledare Marja-Terttu Tryggvason som hjälpt oss i detta 
examensarbete och varit oss till stöd. 

Vi vill även Tacka våra studiekamrater, tillika vänner Heidi Kangas och Kristin 
Carlsson som givit respons samt under dygnets alla timmar varit tillgängliga för våra 
frågor och funderingar.

Sist men inte minst vill vi Tacka våra familjer som gett oss deras förståelse under ar-
betets gång. Vi vet att vi inte alltid varit närvarande i familjelivet under denna utbild-
ningstid, men vi vill säga att vi älskar Er och känner tacksamhet för att vi fått slutföra 
vår utbildning. Genom Er kärlek och Er existens har Ni gett oss kraft och energi.
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1. Inledning 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94 (Utbildningsdepartementet, 2006) beskriver skolan som en social och kulturell 
mötesplats, vilken ska förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet. I 
skollagen föreskrivs att utbildningen ska vara likvärdig oavsett var i landet eleven 
bor. Detta innebär inte att utbildningen utformas på liknande sätt överallt. I Lpo 94 
framhävs att skolan ska utmärkas av omsorg om den enskilda elevens välmående och 
utveckling, vilket åstadkoms genom varierade arbetsformer och strukturerad sam-
mansättning av innehåll. De mål som återfinns i Lpo 94 ska uppnås vilket kräver att 
skolan utvecklas kvalitativt. Detta nås genom att resultat utvärderas och följs upp, 
undervisningsmålen ideligen kontrolleras samt att nya metoder undersöks, prövas 
och utvecklas. Lpo 94 lyfter fram den enskilda skolans utveckling. Detta är något som 
skett på två skolor i Mellansverige. På den ena skolan som är en F-6 skola har de gått 
från att vara en åldersblandad skola till att till viss del bli en åldersindelad för att se-
dan återigen gå tillbaka till att bedriva åldersblandad organisationsform. På den and-
ra skolan som är en F-3 skola har det genomförts en omorganisation från åldersinde-
lad till åldersblandad klassammansättning. Dessa omorganisationer har föranletts av 
mycket diskussion på den ena skolan, både i lärarlagen, bland eleverna och med för-
äldrarna. På den andra skolan har lärare och föräldrar informerats, vilket resulterade 
i diskussioner bland lärarna. Det har även varit en turbulent tid och en stor omställ-
ning på de båda skolorna. ”Det är en spännande tid vi går tillmötes” säger Landsorts-
rektorn. Vi upplever att samtliga berörda funderat kring för- och nackdelar med de 
olika klassammansättningarna samt vad det är som skiljer de två organisationsfor-
merna åt. Omorganisationerna förde med sig frågor, funderingar samt vilja och enga-
gemang att utveckla verksamheten. Detta gjorde att vi blev intresserade av att inhäm-
ta kunskap kring fördelar och nackdelar med dessa två olika sätt att dela in klasser, 
utifrån ett lärar- och ledningsperspektiv. Vi har även egna erfarenheter av både ål-
dersindelade och åldersblandade klasser från vår egen skolgång. Utifrån andra pers-
pektiv, förutom då vår egen erfarenhet och partnerskolornas omorganiseringar, finns 
det även ett allmänintresse i att undersöka detta. Det finns relativt lite senare forsk-
ning kring åldersblandade klasser kontra åldersindelade klasser, samt nästan ingen 
jämförande forskning där dessa två organisationsformer ställs emot varandra. 

1.1 Syfte 
Syftet är att inhämta kunskap kring samt jämföra de olika organisationsformerna ål-
dersblandad och åldersindelad undervisning i år 1-3, med fokus på lärar- och led-
ningsperspektiv.

1.2 Frågeställningar
 Vilka för- respektive nackdelar finns med åldersblandad undervisning?

 Vilka för- respektive nackdelar finns med åldersindelad undervisning?

 Vad, vilka motiv, styr skolans val av organisationsform?
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 Vilka konsekvenser leder åldersblandad respektive åldersindelad undervisning 
till för lärarrollen?

1.3 ”Kärt barn har många namn” – Begreppsdefinitioner
Åldersblandade klasser består av elever ur två eller flera årskullar. Det betyder att 
det kan finnas elever som det skiljer upp emot tre år emellan, från de yngsta till de 
äldsta, enligt Hedlund (1995). Klasser som benämns åldersintegrerade klasser och 
årskurslösa klasser har båda det grundläggande syftet pedagogiska fördelar. Den 
gammalmodiga termen Bb-form innebär endast klasser som satts samman på grund 
av ett för litet elevunderlag och innebär, enligt Edlund och Sundell (1999), Sundell 
(1995), Sundell (2002) samt Johansson (1995), en fysisk integrering av eleverna i ett 
och samma klassrum. Undervisningen påminner om den i åldersindelade klassrum. 
Sundell (1995) samt Edlund och Sundell (1999) anser att den mest neutrala termen är 
åldersblandade klasser, vilken innefattar både klasser som satts samman på grund 
av sviktande elevantal i de olika årskurserna samt sådana klasser som organiserats 
med tanke på pedagogiska fördelar. Enligt författarna innefattar begreppet ålders-
blandad klass/undervisning ett större spektrum, allt ifrån Bb-form till åldersintegre-
rad undervisning. Hedlund (1995) upplyser om att många tror att åldersblandad un-
dervisning är en sorts pedagogik som kan jämföras med pedagogiken som rör Wal-
dorf eller Montessori. Hedlund förklarar att åldersblandad undervisning inte är nå-
gon pedagogik, utan hävdar bestämt att det är en organisationsform, ”som kan jäm-
föras med vilken annan organisationsform som helst” (s. 14). Han anser inte att be-
greppet åldersblandad undervisning har likvärdig innebörd som klassammansätt-
ningen Bb-form. Enligt Hedlund återfanns dessa skolor i glesbygder där elever i olika 
årskurser integrerades enbart av sviktande elevantal och inte på basis av pedagogiskt 
ställningstagande. Johansson (1995) lyfter ytterligare ett begrepp: Storklass, vilket 
enbart innebär en organisationsform där elever ur olika årskurser sätts samman i ett 
klassrum och därmed bildar en åldersblandad klass. Åldersindelade klasser, ålders-
homogena klasser eller Aa-form är alla benämningar för klasser med elever ur en-
dast en årskull, vilka innebär både fysisk och pedagogisk integrering, menar Edlund 
och Sundell (1999), Sundell (1995) samt Sundell (2002). 

Vinterek (2002) och Hedlund (1995) framhäver att dessa olika ovannämnda begrepp 
har olika innebörd beroende på vem som tolkar dem, då människor har olika kunska-
per och erfarenheter. Hedlund anser att begreppsfrågan är förvirrande, lika förvirran-
de som debatten för och emot åldersblandad undervisning. Vi har i denna studie valt 
begreppet åldersblandad klass/undervisning då denna term, enligt Sundell (1995) 
samt Edlund och Sundell (1999), innefattar ett större spektrum, allt ifrån klasser som 
satts samman beroende på sviktande elevantal till klasser som satts samman för att 
utvinna pedagogiska vinster. Begreppet åldersindelad klass/undervisning används i 
denna studie och har betydelsen att ett flertal elever i samma ålder bildar en homo-
gen klass. 

2. Teoretisk bakgrund
Vår teoretiska bakgrund är upplagd med utgångspunkt i tre olika perspektiv: Lärar-
perspektiv, elevperspektiv samt ledningsperspektiv. Vi väljer även att inledningsvis 
belysa det sociokulturella perspektivet.
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2.1. Sociokulturellt perspektiv
Säljö (2000) skriver att det som utmärker en sociokulturell tradition är att man utgår 
ifrån en beskrivningsnivå där människan ses som både en biologisk och sociokulturell 
varelse. Perspektivet tar också i beaktande att omgivningen och miljön runtomkring 
påverkar människors lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet har sin 
utgångspunkt i psykologen Vygotskijs nedskrivna visioner och teorier. Grunden i den 
sociokulturella utvecklingen är samspelet mellan vad som är biologiskt givet såsom 
fysiska, psykiska och kommunikativa förutsättningar och människans förmåga att
samspela, påtalar Säljö. 

Det sociokulturella perspektivet innebär, enligt Säljö, att människor har olika materi-
ella, sociala och kulturella villkor och att man måste ta hänsyn till det när det gäller 
lärande, då dessa olika aspekter påverkar oss människor. Det sociokulturella synsät-
tet innebär att samspelet mellan människor är viktigt och samspelet mellan kollektiv 
och individ är i fokus. Denna utveckling är ett lärande på kollektiv nivå, där sedan lär-
ande och utveckling sker på en individuell nivå, menar Säljö. Det vardagliga samtalet 
ses här som den viktigaste komponenten i människans kunskapsutbildning. Det är i 
samspelet med andra människor som vi lär oss och vi omformar och tillägnar oss 
kunskap genom att diskutera med andra. Perspektivet innebär att lärandet och tän-
kandet hör ihop och samspelar. Enligt författaren är dialogen i klassrummet mycket 
viktig och enligt det sociokulturella perspektivet lär man genom socialt samspel. ”Det 
flerstämmiga klassrummet” innebär, enligt Dysthe (1996), ett klassrum där lärarens 
och elevernas röster blir hörda av varandra, ett klassrum där eleverna samtalar och 
diskuterar i undervisningen, och därigenom lär av varandra. Barnen får till viss del 
vara med och bestämma samt planera verksamheten och undervisningen bygger på 
ömsesidig tillit i praktiska arbetsformer mellan elever och lärare, som är nödvändig 
för att eleverna ska kunna ta ansvar för sin egen kunskapsutveckling. 

2.2 Lärarperspektiv 

2.2.1 Fyra stadier – en normal utvecklingskurva för undervisning
Hedlund (1995) kategoriserar åldersblandad undervisning i fyra stadier, som enligt 
honom själv kan sägas följa en normal utvecklingskurva för den som prövar sig fram 
inom åldersblandad undervisning. Stadierna går till att bli mer och mer utvecklade i 
sina arbetssätt. I det första stadiet har han kategoriserat Bb-formen. I detta stadie be-
drivs undervisning som i en åldersindelad klass, med tillägget att läraren måste be-
driva tre årskurser parallellt. Här, menar Hedlund, finns inga pedagogiska fördelar, 
utan bara mer arbete för läraren. Han förklarar att materialet är det som är utgångs-
läget för hur individualiseringen genomförs i detta stadie. Dessutom är det en ”grupp 
– individualisering” (s.15) som grundar sig på att eleverna går i olika årskurser, och 
att det är samma tanke som ligger till grund vid en åldersindelad undervisning. I det-
ta stadie är olikheter något negativt och behöver motverkas. Stannar man i detta sta-
die kommer knappast någon utveckling ske, eftersom läraren måste splittra på elev-
erna samtidigt som de får lov att klara sig själva till stor del. I detta stadie har läraren 
ingen förståelse eller medvetenhet om vad åldersblandad undervisning innebär och 
går ut på. Samtidigt påpekar Hedlund att i detta stadie befinner sig många lärare då 
de startar upp sitt arbete med åldersblandad undervisning. Enligt Edlund och Sundell 
(1999) tyder tidigare forskning på att det trots omorganisation från åldersindelad un-
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dervisning till åldersblandad, ändock fortsatts att bedrivas i form av åldersindelad 
undervisning.

Enligt Hedlund (1995) har stadie två sin utgångspunkt i en pedagogisk filosofi som 
motsätter det man egentligen anser att den åldersblandade undervisningen ska bygga 
på, det vill säga elevers utveckling, mognad, erfarenheter samt den progressivistiska 
synen tillsammans med den kognitiva aspekten på hur människor lär. I detta stadie 
utgår man från materialet och inte från individen. Han förklarar att detta är det första 
steget mot att låta eleverna få jobba utefter sig själva, alltså inte göra samma saker 
samtidigt och på samma tid. Hedlund förklarar att lärare i stadie två låter eleverna 
jobba i olika takt. Under detta stadie tar Hedlund upp begrepp som ”självgående ma-
terial” och ”hastighetsindividualisering” (s. 16). Han påstår sig vara insatt i att många 
lärare anser sig veta vad åldersblandad undervisning handlar om och påpekar att det 
är förståligt att ett stort antal lärare anser så, eftersom många exempelvis fortbild-
ningskurser handlar om just detta. 

Stadie tre, menar Hedlund, innefattar stadie två samt integrerad undervisning. Här 
brukar läraren låta eleverna mer eller mindre få välja fritt vad de exempelvis vill for-
ska om, detta benämner han intresseindividualisering. Det är här, menar Hedlund, 
som det börjar närma sig det man säger att man strävar efter, det vill säga att det är 
eleven och inte materialet som är utgångspunkten för den individualiserande ålders-
blandade undervisningen. I detta stadie börjar elevers olikheter uppfattas som något 
positivt och något som man kan ha nytta av. Den lärare som nått detta stadie av ål-
dersblandad undervisning kommer med största sannolikhet att gå vidare till stadie 
fyra.  

Det är först i stadie fyra som åldersblandad klassammansättning för med sig pedago-
giska fördelar. Här strävar man mot att individualisera undervisningen. Hedlund
hävdar att det är först i detta stadie som man ur pedagogisk synpunkt når fram till 
något som motiverar att gruppering av elever sker i åldersblandade klasser. Materia-
let är inte längre utgångspunkten för individualiseringen och arbetet är processinrik-
tat. Undervisningen bygger på dialoger och samtal med eleven i mittpunkten. Det är i 
detta stadie som elevers kunskaper mäts i vad denne kan formulera i ord och skrift 
och inte vilket material eleven använt och klarat av. Hedlund förklarar att elevers 
olikheter kan vara till nytta i detta stadie, exempelvis då en elev kan lära av en annan 
som kan mer eller som kan andra saker än eleven själv. Detta bidrar till att eleverna 
lär av varandra i ett dynamiskt klassrumsklimat. Hedlund förklarar:

I den processinriktade undervisningen börjar man i det konkreta som eleverna formu-
lerar och för resonemanget vidare mot en mer abstrakt och generell nivå. Resultaten blir 
att eleverna tar emot på den nivå de befinner sig och får komma i kontakt med nivåer de 
inte riktigt förstår (s. 17).

Hedlund jämför skolan med en resa, där eleverna ska resa till många olika platser. 
Han påpekar att alla elever inte behöver resa samtidigt, till samma plats och inte på 
samma sätt. Det kan till och med vara så, påpekar författaren, att alla elever inte be-
höver resa till alla platser eftersom vissa redan varit på en eller flera av dem. Dessa 
”resor” kommer att ta olika lång tid och uppfattas olika beroende av vem som reser, 
”upplevelserna blir olika trots att man varit på samma platser.” (s. 18).
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Hedlund beskriver dessa stadier för den åldersblandade undervisningen, men menar 
att dessa stadier inte är specifikt för denna organisationsform, utan bildar en normal 
utvecklingskurva för vilken undervisningsform som helst. 

2.2.2 Lärares arbetssituation
Sundell (1995) menar att åldersblandad undervisning förväntas skänka lärarna en 
bättre arbetsmiljö och arbetstrivsel än en åldersindelad undervisning. Edlunds och 
Sundells (1999) studie visar dock motsatsen, då 40 % av lärarna i de åldersblandade 
klasserna samt 24 % i de åldersindelade klasserna svarade ja på frågan om de funde-
rar på att inom det närmaste året byta arbetsplats. Både Sundell (1995) och Hedlund 
(1995) menar att det pedagogiska arbetet i åldersblandade klasser försvåras av ål-
dersspridningen mellan eleverna. Det är även mer komplicerat att planera desto fler 
åldersgrupper som finns i klassen.

”I en åldersindelad grundskoleklass kan den mentala mognaden variera med sex år 
mellan den mest och den minst mogna eleven” (Sundell, 1995, s. 118). Denna variati-
on blir ju självklart ännu större i en åldersblandad klass, påpekar författaren. Enligt 
Sundell bör läraren besitta utvecklingspsykologisk kunskap om vad som karakterise-
rar de olika åldrarna, så att hon/han inte riskerar att ställa för små alternativt för sto-
ra krav på eleverna. Detta medför att denna organisationsform är mer arbetsam för 
den enskilda läraren. Förutom att den är arbetsam krävs även mycket tid för läraren 
att planera för alla åldrar i en åldersblandad klass. Hedlund (1995) anser att det i 
stort sett är en omöjlighet för läraren att hålla reda på alla elevers olika nivåer i den 
åldersblandade klassen, vilket går ut över den enskilda eleven. Detta leder till att ele-
ver många gånger arbetar på fel nivå i den åldersblandade klassen. Sannolikheten för 
detta är mindre i den åldersindelade klassen, där författaren förmodar att läraren har 
möjlighet att på ett helt annat sätt hinna med, eftersom denne inte har lika många 
olika nivåer att förhålla sig till. 

En fördel med åldersblandad undervisning som Sundell (1995) påvisar är att endast 
ett mindre antal nya elever tas emot varje läsår, vilket medför att inskolningen under-
lättas för läraren. Här kan även de äldre eleverna ta en aktiv del i socialiseringen av 
de nya eleverna, och i och med detta avlasta lärarens arbetsbörda. En nackdel med 
åldersindelad klassammansättning är att det är krävande för läraren att ta emot en 
hel klass eftersom det är svårt att hinna lära känna alla elever samt skapa regler och 
rutiner som fungerar. Holmberg (2002) belyser att den åldersblandade klassamman-
sättningen bidrar till en flexibel skolstart för eleverna.

2.2.3 Samarbete mellan lärare
Förespråkare för åldersblandad undervisning menar att lärare tvingas till samarbete, 
menar Sundell (1995), vilket medför att lärares isolering bryts. Detta kan leda till pe-
dagogisk debatt samt en öppenhet inför nya pedagogiska metoder.  Edlund och Sun-
dell (1999) visar i sin studie att lärarsamarbete förekommer lika frekvent i en ålders-
blandad organisation som i en åldersindelad. Även Sundell (2002) menar att det inte 
finns någon statistiskt säkerställd skillnad när det gäller lärarsamarbete, om de två 
olika organisationsformerna ställs mot varandra. Sundell (1995) ställer sig frågande 
till om åldersblandad klassammansättning skulle leda till ökat samarbete mellan lär-
are, speciellt vid de tillfällen då lärare inte själva valt att arbeta åldersblandat. Om lä-
rarna istället vill arbeta åldersblandat och delar samma åsikt, kan samarbetet öka och 
bli mer meningsfullt. Hedlund (1995) belyser att samarbetet mellan lärare kan öka 
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om klasserna delas in i olika åldershomogena grupperingar, där lärarna byter elev-
grupper med varandra ämnesmässigt. ”Om detta ska kallas samarbete eller något an-
nat kan vara upp till var och en, beroende på vad man vill lägga in i begreppet” (s. 47). 
Han anser att det så kallade samarbetet stannar i ett organisatoriskt samarbete, som 
endast innebär att lärarna byter elevgrupper med varandra.

2.2.4 Ett fungerande arbetssätt i praktiken
Hedlund (1995) hävdar att det utmärkande med åldersblandad undervisning är att 
elever har olika åldrar och med det befinner sig olika i sin utveckling, vilket innebär 
större spridning gällande utveckling i åldersblandade klasser jämfört med åldersinde-
lad klassammansättning. Han hävdar att för att få bästa möjliga resultat bör man var-
ken vara för eller emot åldersblandad eller åldersindelad undervisningsform. Johans-
son (1995) lyfter att det är viktigt att vara medveten om både fördelar och nackdelar 
med den organisationsform som man själv föredrar. Sandqvist (1995) hävdar att:

Lärares uppfattningar och erfarenheter är naturligtvis av allra största vikt i ett ämne som 
detta. Lärare har dessutom inte bara erfarenheter av barnens utveckling och kunskapsin-
hämtande utan också av sin egen arbetssituation. (s. 43).

En undersökning, som Johansson och Lindahl (2008) gjort, visar att åldersblandade 
klasser oftast är mindre jämfört med åldersindelade klasser. Undersökningen visar 
även att lärare till åldersblandade klasser lägger mindre engagemang vid att ge läxor 
och formella prov, men att dessa lärare anser det vara viktigare med elevinflytande 
jämfört med en lärare som undervisar åldersindelad klass. De drar slutsatsen att den 
pedagogiska miljön i åldersblandade klasser jämfört med åldersindelade klasser skil-
jer sig åt.

Hoffman (2002) framhäver att elever i en åldersblandad klass arbetar i en mängd 
olika grupperingar såsom helklass, smågrupper, par och individuellt. Dessa grupper 
är oftast inte ordnade utifrån ålder utan baseras på elevernas intressen och behov. 
Hedlund (1995) förklarar att man behöver använda sig av könsgrupper, nivågrupper 
samt intressegrupper i en åldersblandad undervisning och anser att åldersblandad 
undervisning kräver homogena grupper. Mason & Burns (2001) redovisar tre olika 
sätt att organisera den åldersblandade klassen. I det första sättet, kallat Two-group 
approach, planerar och utför läraren undervisningen årskursvis. Uppdelningen av 
eleverna sker alltså alltid med tanke på deras årskurstillhörighet och klassen är ofta 
uppdelad. Enligt det andra sättet, kallat Whole-class approach, sker ingen uppdel-
ning av klassen utifrån årskurs. All undervisning planeras och utförs i teman, vilka 
alla elever deltar i, oberoende av ålder. Det tredje sättet att organisera den ålders-
blandade klassen kallas i Mason & Burns studie Mixed approach, som innebär att 
lärarna använder sig av de båda ovannämnda sätten att organisera, beroende på situ-
ation samt ämne. Stensmo (1997) hävdar att grupparbete i form av problemlösning i 
smågrupper gynnar sociala lärmål. Genom att få ingå i smågrupper får elever möjlig-
het att utveckla bland annat begreppslärande, kreativ problemlösning och språkträ-
ning. När det handlar om klassrumsmiljön, menar Sandqvist (1995) att speciellt vid 
åldersblandad undervisning gör eleven inte allt skolarbete vid sin bänk och i samma 
elevgrupp, utan exempelvis i ett intilliggande grupprum. Grupprummet används även 
av läraren för att ha genomgångar med olika grupper av elever. 
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2.2.5 Skolämnen i åldersblandad undervisning
Sandqvist (1995), Hedlund (1995) och Johansson (1995) anser samtliga att det inte är 
alla ämnen som är gynnsamma för åldersblandad undervisning. Oftast är det slöjd, 
idrott, engelska och musik som i den åldersblandade undervisningen fortsätter vara 
åldersindelad. Från denna utgångspunkt är undervisningen inte alltid årskurslös, på-
pekar Sandqvist. Att ämnet historia skulle vara ett problem för elever i en åldersblan-
dad klass, då den kronologiska ordningen kan komma att presenteras i omvänt hän-
delseförlopp, anser Sandqvist inte att det finns några belägg för. Hon hävdar att det 
kan vara så att tidsordningen mellan de olika perioderna till och med blir tydligare 
för eleverna när lärarna måste poängtera tidsföljden, då den inte är automatisk. 
Sandqvist (1995) menar att det inte finns någon forskning som tyder på att kronolo-
gisk ordning är viktig för elevers förståelse av tidsperioder. Johansson (1995) förkla-
rar att den enskilda eleven kanske inte läser historiska händelser i kronologisk ord-
ning. Detta anser inte Johansson är till så stor nackdel vilket förespråkare för ålders-
indelad undervisning ofta anser, hon menar att tidslinjen kan bringa ordning. Hed-
lunds (1995) egen inställning är att han inte tycker det borde spela någon roll i vilken 
ordning en elev blir undervisad historians ordning och hävdar att orienteringsämnen 
till och med kan vara mer lämpade för åldersblandning.

Hedlund (1995) menar att det är en svårighet för läraren med åldersblandade klasser, 
då läraren ska hålla reda på olika nivåer och med det blir det en omöjlighet att ta hän-
syn till varje elevs behov. 

Det är allt för stor skillnad i fråga om såväl kunskap som möjlig förmåga i de åldersblan-
dade grupperna för att det ska vara möjligt att bedriva en bra och givande matematikun-
dervisning för alla. (s. 43).

Han menar att ämnet matematik i åldersblandad undervisning mest talar för fler 
nackdelar än fördelar, då det oftast leder till för stor balans mellan ämneskontinuitet 
och klasskontinuitet, vilket i sin tur leder till negativa följder som resulterar i exem-
pelvis alltför stor splittring i ämnet eller att klassen håller ihop för mycket så att ele-
ver jobbar på fel nivå. Hedlund nämner däremot att i åldersindelad undervisning blir 
det exempelvis färre nivåer att ta hänsyn till som leder till att läraren har möjlighet 
att hinna med varje enskild elev. 

Johansson (1995) och Hedlund (1995) förklarar att naturvetenskap och samhällsve-
tenskap ofta läggs upp i teman som återkommer vart tredje år. På detta sätt får alla 
elever ta del av alla delar. Hedlund kritiserar den treårsplanering som ofta görs vid 
åldersblandad undervisning. Han anser att elever inte ges lika möjlighet att uppfatta 
samma arbetsområde och samma problematik utifrån sin mognad, på grund av att 
ämnena är fördelade just i treårsperioder. Han förklarar att många gånger läggs pla-
neringen upp av rent praktiska skäl. 

2.3 Elevperspektiv

2.3.1 Sociala förhållanden
Förespråkare för åldersblandad undervisning menar, enligt Sundell (1995), att elever-
na får ett tydligare perspektiv på sin egen sociala utveckling, då de går i åldersblan-
dad klass. Sundell anser, i motsats till dessa, istället att åldersindelad klassamman-
sättning stimulerar elevers sociala och emotionella utveckling. 
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En nackdel i åldersindelad klassammansättning är att eleven bibehåller sin roll som 
stark, alternativt svag genom ett helt stadium eller än värre hela skoltiden, menar 
Sandqvist (1995), Johansson (1995) och Sundell (1995). Detta blir inte lika tydligt i en 
åldersblandad klass då rollerna förändras från år till år, eftersom eleven först innehar 
rollen som yngst, sedan mellanbarn och sist äldst i klassen. Eleven ändrar sin roll i 
gruppen, desto äldre denne blir. Även rollerna bäst och sämst förändras från år till år 
och blir inte lika markanta som i en åldersindelad klass, där alla elever tillhör samma 
årskurs. Hedlund (1995) belyser att detta även kan vara till nackdel, då det går åt tid 
till att eleverna ska finna sina nya roller, då strukturen bryts för varje nytt läsår. 

Johansson (1995) och Holmberg (2002) menar att inskolningen går lättare i en ål-
dersblandad klass än i en åldersindelad, eftersom halva/två tredjedelar av klassen är 
elever som fortsätter tillsammans från föregående år. Johansson hävdar att de nya 
eleverna ärver klassens normer och värderingar av de ”gamla” eleverna. Dock ärver 
de nya eleverna även mindre bra normer och värderingar som finns i klassen. Det är 
till fördel att skola in ett litet antal elever istället för alla på en gång, som det blir i en 
åldersindelad klass. Fördelen med en åldersindelad klassammansättning är att elev-
erna följs åt från år till år och med det blir mer sammansvetsade. Läraren har även 
förutsättningar att utveckla klassen från år till år, framhäver Johansson. En nackdel 
med åldersblandade klasser är att den ständiga omsättningen av elever från år till år 
leder till att det blir svårt att skapa en gruppkänsla i klassen, menar Sundell (1995). 
Hedlund (1995) hävdar att:

Ju homogenare en grupp är, desto större värdegemenskap har den, vilket i sin tur leder 
till stor sammanhållning och upplevelse av positiv gemenskap. I gengäld leder det ofta till 
att dess medlemmar har desto svårare att fungera med andra grupper, eftersom de inte 
delar varandras värderingar etc. (s. 27).

Den regelbundna omsättningen av elever i den åldersblandade klassen kan dock vara 
till fördel då det gäller elever som av någon anledning behöver gå om en årskurs. Det 
blir heller inte så dramatiskt när detta inträffar eftersom eleven är kvar i samma klass 
med samma lärare och flertalet av eleverna, menar Johansson (1995) och Sundell 
(1995). Johansson (1995) tar upp att det på en mindre åldersindelad skola ofta finns 
endast en klass i varje årskurs. Har samma skola åldersblandad klassammansättning 
finns det fler klasser med elever i en årskull. På detta sätt har man möjlighet att spri-
da ut elever som på ett eller annat sätt inte fungerar ihop. ”Det är slut på hela årskur-
ser som präglas av stök och bök.” (s. 75). 

Förespråkare för åldersblandad undervisning menar att elever i åldersblandade klas-
ser får mer kontakt och möjligheter att utveckla positiva relationer med elever från 
andra klasser, årskurser och stadier, menar Sundell (1995). En nackdel med ålders-
blandad undervisning, enligt Sundell är att skillnaden mellan eleverna på det sociala 
planet är för stor för att de ska kunna ha ett positivt utbyte av varandra. Han menar 
att det i åldersblandade klasser ofta blir så att eleverna umgås med andra i samma 
årskurs, alltså åldersindelat ändå. Edlund och Sundell (1999) samt Sundell (2002) vi-
sar i sina studiers resultat att åldersblandad klassammansättning inte tycks öka um-
gänget över köns- och åldersgränserna i klassen. Nästan alla elever föredrog jämnåri-
ga kamrater. Detta visar att de flesta elever i åldersblandade klasser fortsätter att um-
gås åldershomogent. Hedlund (1995) ställer sig frågan ”Men vem har sagt att alla må-
ste vara kompisar lika mycket med alla oavsett ålder?” (s. 28). Han förklarar att det 
inte behöver vara ett viktigt mål, socialt sett, att leka över åldersgränserna. Dock 
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påpekar han att det i åldersblandade grupper faller sig naturligare, jämfört med ål-
dersindelade grupper, att elever finner kamrater i olika åldrar. I och med ålders-
blandningen gynnas interaktionen mellan åldrarna, som i sin tur kan leda till ökad 
förståelse över åldrarna. 

2.3.2 Samlärande
I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006), under mål att sträva mot, står att läsa:

Skolan ska stäva efter att varje elev […] utvecklar sitt eget sätt att lära,[…] lär sig att 
utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med andra, (s. 9).

Hedlund (1995), Sandqvist (1995), Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson 
(2000), Sundell (1995) samt Dysthe (1996) hävdar samtliga att elever som tillåts 
samarbeta, lär av varandra och delar med sig av varandras kunskaper och erfarenhe-
ter. Sandqvist (1995) hävdar att en viktig grundläggande förutsättning för att olika 
kunskapsnivåer i samma klass ska fungera, är synsättet att barn av naturen är aktiva 
och vill lära mer, som i sin tur innebär att allas olika nivåer av kunskaper och erfaren-
heter är jämförelsevis lika bra. Hon menar att synsättet att barn är aktiva och vill lära, 
omfattar att barn vill lära av varandra och lära ut till andra. Vygotskijs (1995) Zone of 
Proximal Development (ZPD), den proximala utvecklingszonen, är det utvecklings-
område som barn kan hantera och förstå med en vuxens hjälp eller med hjälp av ett 
mer kunnigt barn. När barnet befinner sig i denna zon kan det inte klara av en färdig-
het utan hjälp av någon. En vuxen eller ett barn kan hjälpa barnet att komma vidare i 
sitt tänkande och lösa uppgifter genom att påpeka, påminna eller föreslå nästa steg.  

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) framhäver att barn som ges 
möjlighet att samarbeta vinner motivation i sitt lärande. Barn som arbetar tillsam-
mans med problemlösning, kan använda varandra som resurser. Eftersom barnen 
har olika kunskaper, erfarenheter och färdigheter blir olikheterna i gruppen en till-
gång. Detta är även något som Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) understry-
ker. Williams et al. påpekar att samarbete även är roligt för barn och det borde vara 
en rättighet för varje barn att tillsammans med andra få lära och skapa mening. Den 
viktigaste faktorn som skapar förutsättningar för om barn i skolan ska ha möjlighet 
att samarbeta och lära av varandra, är pedagogernas egna synsätt på kamratsamver-
kan. Författarna anser att åldersindelade grupper bör vara en underordnad kategori, 
barn kan lära varandra även om det är åldersskillnad, eftersom barn har olika erfa-
renheter. Författarna anser att barn i samspel med varandra, vinner sociala och kog-
nitiva kompetenser samt att det skapar motivation för det enskilda barnet. Dysthe 
(1996) skriver om dialogens betydelse i klassrummet, som hon bestämt hävdar är ett 
grundläggande element i undervisning och inlärning. Hon anser i likhet med Willi-
ams et al. (2000) att kunskap byggs upp i samspel mellan individer och förespråkar 
en undervisning som bygger på socialt samspel. Dewey (1997) skrev i början av 1900-
talet att samarbete kräver kommunikation, ”Konsensus kräver kommunikation” (s. 
39). Han hävdar att genom att kommunicera med sin omgivning innebär detta att 
man får en förändrad och utvidgad erfarenhet. Han förklarar att man får ta del av vad 
andra tänkt och känt, och påverkas, på det ena eller det andra sättet, av detta. Han 
hävdar att för att man ska kunna förmedla en erfarenhet måste den formuleras och 
för att formulera den måste man gå ut ur erfarenheten och se på den som någon an-
nan skulle se den. ”Kontaktpunkter” behöver bli övervägda gentemot den andres liv, 
så att mottagaren kan förstå innebörden av det sagda eller återberättandet av 
erfarenheten.
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Hedlund (1995) hävdar att det i åldersblandad undervisning finns pedagogiska förde-
lar och förklarar att olikheter ses som positivt och är till nytta för undervisningen. 
Hela undervisningen bygger på kognitivt tänkande och progressivistiskt arbetssätt.  
Han poängterar att detta sätt att arbeta inte är något specifikt just för åldersblandad 
undervisning och menar att det handlar om lärarens syn på kunskap, inlärning och 
arbetssätt. Samtidigt påpekar Hedlund att detta till viss del kan utnyttjas så att ele-
verna hjälper varandra, men påpekar att elever inte ska vara tvungna att agera lärare 
och därmed inte behöva förklara för sin kamrat det som läraren skulle ha förmedlat. 

När man tänker på hur bra eleverna lär sig använda datorer på fritiden med hjälp av va-
randra undrar man ibland om inte det vore bäst att de lärde sig allt av varandra. Det vore 
en intressant forskningsuppgift att ta reda på hur effektivt elever kan lära av varandra för 
att sedan kunna ta till vara detta på ett relevant och systematiskt sätt inom den ålders-
blandade undervisningen och inte som nu spontant och slumpartat. Det får dock inte bli 
så att eleverna förväntas vara små vuxna. (Hedlund, 1995, s. 43).

Sundell (1995) belyser att åldersblandad undervisning kan leda till att eleverna blir 
vinnare eller förlorare i undervisningen. En grupp som författaren utpekar som förlo-
rare i åldersblandad undervisning är de äldsta eleverna. Lärarens uppmärksamhet 
krävs till stor del för de yngre eleverna, vilket går ut över de äldre samt att det är svårt 
för dessa elever att leva upp till rollen som hjälpfröken till de yngre. Vinnarna är då 
de yngre eleverna som får mycket hjälp av både läraren och de äldre eleverna, samt 
att de har konkreta förebilder i de äldre eleverna. 

2.3.3 Individualisering 
Egelund, Haug och Persson (2006) förklarar att begreppet inkludering innefattar in-
dividualisering. Inkluderingsbegreppet handlar dels om att den enskilda eleven ska 
på ett bra sätt kunna förverkliga sig själv inom ramen av sina förväntningar, intressen 
och anlag. Egelund et al. menar att detta självförverkligande ska ske inom ramen för 
en social gemenskap som är åläggande för alla, där alla är deltagare utifrån demokra-
tiska grunder och aspekter. Inkludering innebär tydliga krav, förväntningar och skyl-
digheter när det handlar om relationen mellan den enskilde och kollektivet, hänsynen 
till varje enskild individ är något som ska tas tillvara inom ramen för kollektivet. En-
ligt Författarna kan begreppet inkludering definieras som en ökning av elevens delak-
tighet i en institutions verksamhet och samtidigt en minskning av segregeringen från 
institutionens verksamhet. De hävdar att individualiseringen är förutsättning för och 
en del av inkluderingen.

Hedlund (1995), Sundell (1995) samt Edlund och Sundell (1999) tar upp fyra former 
av begreppet individualisering. Enligt Hedlund benämns de fyra formerna; hastig-
hets-, material-, intresse- och kognitivindividualisering. Hastighetsindividualisering 
innebär att eleven arbetar utefter sin egen takt. Materialindividualisering sker som ett 
naturligt resultat vid åldersblandning. I klassrumsmiljön finns material för de olika 
årskurserna eftersom ingen förväntar sig att alla ska jobba med samma sak/material. 
Intresseindividualisering innebär att eleverna kan vara med och påverka innehållet i 
undervisningen. Med kognitivindividualisering menar Hedlund att individualisering-
en utgår från elevens mognad, erfarenhet och förmåga. Vid kognitivindividualisering 
utgår man från elevers kognitiva skillnader. Han påpekar att många lärare tror sig lö-
sa dilemmat med individualiseringen genom att syssla med de tre materiella indivi-
dualiseringarna och i och med det inte nå fram till kognitiv individualisering. Förfat-
taren menar att med kognitivindividualisering minskar behovet av material, då man 



17

utgår från elevens tankar och förmåga att uttrycka sig. Hedlund anser inte att dessa 
arbetssätt varken fungerar bättre eller sämre i en åldersblandad jämfört med en ål-
dersindelad klass, men samtidigt förklarar han att ett åldersblandat arbetssätt som 
stadie fyra innebär, kan förmå lärare att utveckla ett individualiserat arbetssätt. Han 
menar att åldersblandad undervisning kan vara startskottet för många lärare att bör-
ja se att alla är olika och därmed behöver få undervisning därefter. Hedlund anser att 
det naturligtvis finns svårigheter med individualisering, han nämner här skillnader i 
elevers biologiska och sociala mognad.

Edlund och Sundell (1999) redovisar att det inte finns något som tyder på att elever 
arbetar mer självständigt och individuellt i åldersblandade klasser, jämfört med ål-
dersindelade. Författarna menar att det tidigare funnits skillnader när det gäller indi-
vidualisering mellan åldersblandade och åldersindelade klasser. Deras studie visar att 
dessa skillnader dock inte längre finns. Nya pedagogiska direktiv ställer krav på ett 
individualiserat arbetssätt, vilket lärarna tagit till sig. Det är även möjligt att lärare i 
åldersblandade klasser anpassat undervisningen till att bli mer traditionellt åldersin-
delad. Detta är enligt Sundell (2002) anmärkningsvärt då åldersblandade klasser har 
antagits underlätta för läraren att individualisera undervisningen. 

Sandqvist (1995) samt Williams et al. (2000) hävdar att begreppet åldersintegrerade 
klasser angriper problematiken kring jämlika och olika genom att utgå ifrån att olik-
heter är bra och att samtliga barn duger lika bra trots att de kommit olika långt i sin 
kunskapsutveckling. Sandqvist menar att problematiken med att ”ligga efter” kan 
stävjas genom att elever och föräldrar blir medvetna och påminda om att alla har gått 
olika länge i skolan. Individualiseringen blir tydlig eftersom elever i olika årskurser 
sitter bredvid varandra i skolbänkarna och trots deras olika ålder och kunskapsnivå 
blir eleven utgångspunkten i undervisningen. Sandqvist förklarar att jämlikheten 
medför utgångspunkten att alla barn är lika värda och att det finns kunskaper och 
färdigheter som samtliga elever måste tillägna sig. Olikheten innebär exempelvis att 
en del elever lär sig fort och lätt samma saker som för vissa elever kräver påfrestning-
ar av både lärare och eleven själv. Hon förklarar att en vanlig förekommande fråga 
som ofta ställts är: ”Men hur ska man kunna undervisa elever på så olika nivåer sam-
tidigt?” (s. 16). Både psykologer och pedagoger är överrens om att även barn i samma 
åldrar skiljer sig i utveckling. Hon menar att i en åldersindelad klass blir individuali-
seringen tydlig, då det är lätt att jämföra sig med varandra. Hon påpekar att det i ål-
dersblandade klasser uppfattas ”naturligt” med olikheter. Sandqvist skriver:

Att barn är olika innebär att somliga lär sig snabbare än genomsnittligt. Individualisering 
är lösningen också för detta problem. I en åldersblandad klass kan barn som redan läser 
flytande vid skolstarten lätt få uppgifter som motsvarar förmågan. (s. 17).

Elevernas kunskapsmässiga utveckling gynnas i en åldersblandad undervisning till 
följd av individualisering. Elevernas mentala ålder tydliggörs, snarare än den fysiska 
åldern, vilket gör det lättare för läraren att anpassa studiegången utifrån varje enskild 
elev, enligt Sundell (1995). Edlund och Sundell (1999) menar att lärare i åldersindela-
de klasser kan luras att tro att elevernas mentala ålder är densamma som deras biolo-
giska. Genom åldersblandad klassammansättning synliggörs den stora variationen i 
mental ålder bland de barn som är födda samma år.

Stensmo (1997) och Vinterek (2002) förklarar att då alla elever är olika, innebär det 
för en åldersblandad klass att det finns en stor spännvidd mellan elevers kunskaper, 
förutsättningar och färdigheter för lärande. Detta innebär att eleverna, oavsett önske-
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mål, tvingas arbeta mer självständigt, menar Vinterek. Stensmo beskriver att indivi-
dualisering av undervisningen kan innebära att innehållet, formen, tiden och/ eller 
arbetssättet varieras utifrån varje enskild elev. Eleverna är olika med tanke på exem-
pelvis; hur de lär (lärstilar), när och hur lång tid de behöver arbeta med en speciell 
uppgift för att nå målet (tid), vad de ska arbeta med och på vilken nivå (innehåll) 
samt hur de ska arbeta med ett visst innehåll (arbetssätt). Andra faktorer som påver-
kar barn och ungdomars lärandesituation är fysisk miljö, emotionella faktorer, soci-
ala faktorer, fysiska faktorer och psykologiska faktorer. Han förklarar vidare att vissa 
elever arbetar självklart utifrån eget ansvar medan någon elev måste kontrolleras. 
Under punkten sociala faktorer belyser Stensmo att vissa elever lär sig bäst ensamma 
medan vissa lär sig bättre i grupp och vissa lär sig bäst i interaktion med kamrater 
(jämlikar).

2.4 Ledningsperspektiv

2.4.1 Motiv till åldersblandade klasser 
Det finns inget som talar för att åldersblandade grupper är bättre eller sämre än ål-
dersindelade, menar Sundell (1995). Detta belyser även Edlund och Sundells (1999) 
studie. Sundell (2002) tar detta ett steg längre och sammanfattar att det fram tills det 
att hans undersökning genomfördes år 2002, inte finns en enda undersökning som 
påvisar att åldersblandade klasser gynnar elever. Undersökningarna visar istället an-
tingen att det är negativt för elever att gå i åldersblandade klasser eller att klassam-
mansättningen inte spelar någon roll för elevernas kunskapsmässiga och sociala ut-
veckling. Han menar därför att det inte finns några som helst belägg för att ur peda-
gogisk synvinkel inrätta åldersblandade klasser. Dock kan det finnas andra relevanta 
motiv som motiverar en övergång till åldersblandad undervisning. Sundell menar att 
bristen på skillnad mellan elever i åldersblandad och åldersindelad klassammansät-
tning, kan förklaras med att det primärt är en organisationsform och inte ett pedago-
giskt förhållningssätt.

Sundell (1995) menar att ett motiv till att organisera undervisningen i åldersblandade 
grupper är bristen på jämnåriga barn i glest befolkade områden. Denna indelning, så 
kallad Bb-form, gjordes förr av den enda anledningen att det inte fanns tillräckligt 
med barn i en och samma årskurs för att bilda en hel klass. Detta medförde att elever-
na organiserades i klasser med två eller tre årskurser i varje. Sundell framhäver kon-
kurrens som betydande i skolans val av organisationsform. Den hårda konkurrens 
som finns mellan skolor idag medför att exempelvis klasserna bör vara optimalt sto-
ra. I åldersblandad organisation är det lättare att hålla antalet elever i klasserna nere 
samt på en jämnare nivå. Författaren tar även upp ekonomi som ett motiv att organi-
sera åldersblandad klassammansättning. Enligt Sundell är det inte självklart att ål-
dersblandade klasser blir billigare än åldersindelade. Det kan till en början komma 
att kosta lika mycket eller rent av mer än åldersindelad organisationsform. Exempel-
vis bör lärare fortbildas i det nya sättet att arbeta, extra resurser behövs i form av per-
sonal för att grupptimmar ska komma till stånd, lokaler kan behövas byggas om och 
produktiviteten minskar under den tid det tar att ställa om. Ytterligare ett motiv till 
åldersblandad undervisning är att denna organisationsform innebär pedagogiska för-
delar och gynnar elevernas inlärning och utveckling. Detta arbetssätt skapar bättre 
möjligheter i undervisningen och leder till samordning mellan olika verksamheter. 
Denna omorganisation har ofta skett som ett led i den egna skolans utvecklingsarbe-
te. Ofta är det lärare på skolan som varit initiativtagare. Detta har ofta lett till att det 
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endast varit enskilda stadier, arbetsenheter omfattande några eller enskilda klasser, 
som genomfört omorganisation från åldersindelad till åldersblandad klassamman-
sättning. Detta har medfört att skolan bestått av både åldersindelade och åldersblan-
dade klasser. Enligt Sundell (1995) finns det många exempel där omorganisation från 
åldersindelad till åldersblandad klassammansättning skett utan att fråga vare sig 
lärare eller föräldrar om vad de tycker.

3. Metod

3.1 Forskningsstrategi
Stukát (2005) menar att pedagogisk forskning ofta kategoriseras antingen som kvan-
titativ eller kvalitativ. I detta examensarbete har kvalitativ forskningsstrategi valts. 
Detta för att ta reda på informanternas åsikter och funderingar kring åldersblandad 
och åldersindelad undervisning, där deras erfarenheter och kunskaper ligger till 
grund. Vårt syfte är att belysa våra två valda skolors situation och dessa lärares samt 
rektorers tankar och uppfattningar kring de olika organisationsformerna, syftet är 
därmed inte att belysa en allmän och generell bild av åldersblandad och åldersindelad 
undervisning. Stukát (2005) menar att syftet med kvalitativa undersökningar inte är 
att generalisera utan att tolka och förstå resultatet. Denna studie fokuserar på två oli-
ka skolor i en fallstudie, vilket enligt Denscombe (2000) innebär att fokus ligger på 
enskilda enheter snarare än mot ett brett spektrum. Stukát (2005) anser att en dju-
pare förståelse och en flerdimensionsbild nås genom detta sätt att koncentrera sig på 
en mindre jämförelse. Stukát (2005) och Denscombe (2000) hävdar att nackdelen 
med kvalitativa studier är att resultatet inte går att generalisera, dock är detta inte 
vårt syfte. Som Stukát (2005) beskriver det så är det även vårt mål att finna kvalita-
tivt olika uppfattningar som kan ge djupare förståelse men samtidigt vara bred nog 
att täcka större delen av variationen uppfattningar, och samtidigt ge en bild av hur 
det förhåller sig mellan de två arbetssätten denna studie jämför. Detta bekräftas av 
Denscombe (2000) som tar upp möjligheten att genom en kvalitativ forskningsstra-
tegi gå på djupet och studera i detalj saker som vid en kvantitativ undersökning van-
ligtvis inte blir synliga. 

3.2 Datainsamlingsmetod
Datainsamlingsmetoden är baserad på intervjuer. Denscombe (2000) menar att när 
forskaren väljer intervju som metod är det viktigt att denne tänker på forskningens 
syfte. Vi har valt intervju för att denna metod gynnar vårt syfte och på det sättet ger 
oss djupare insikter i form av informanternas erfarenheter, kunskaper och åsikter. 
Enligt Stukát (2005) och Denscombe (2000) finns det många olika sätt att utföra 
forskningsintervjuer på. Han förklarar att det finns ett spann mellan de två olika ty-
perna av intervjuer, som han benämner strukturerad - samt ostrukturerad intervju. 
Dessa skiljer sig i sitt sätt beroende på vilket spelrum informanten ges vid intervjutill-
fället. I den mer strukturerade intervjun följer man ett strikt, fastställt intervjusche-
ma där informanten oftast endast ges möjlighet att svara ja eller nej på intervjufrå-
gorna. Till skillnad från den mer ostrukturerade intervjun som mer liknar ett samtal 
där intervjuaren och informanten samtalar kring ett ämne, utan direkt specifika frå-
geställningar som grund.  Detta resonemang har lett till vår utformning av metod, 
som är en intervju som ligger mer åt det strukturerade hållet i detta spann. Dock
hamnar vår intervjuteknik mittemellan dessa två ytterligheter. Intervjuguiden (se bi-
laga 2 och 3) är utformad på så sätt att den inleder med några slutna frågor rörande 
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informanternas personliga utbildning, arbetslivserfarenhet samt erfarenhet av ålders-
blandad och åldersindelad undervisning, för att sedan övergå till mer öppna frågor 
vad gäller deras erfarenheter, kunskaper och åsikter kring åldersblandad och ålders-
indelad undervisning. Vårt val hamnade på denna typ av intervju också på grund av 
att vi valt att genomföra intervjuerna på var sitt håll oberoende av varandras närvaro. 
Vi har inte ställt några följdfrågor under själva intervjutillfällena, utan ställt de på 
förhand fastställda intervjufrågorna i den ordning de står på intervjuguiden. Genom 
detta sätt att intervjua kan informanternas svar relativt enkelt jämföras med varan-
dra. Stukát (2005) beskriver:

I denna typ av intervju försöker man skapa en situation där interaktionen mellan den som 
frågar och den som svarar blir så neutral som möjligt, så att man slipper ”färgade” svar på 
grund av intervjuareffekten och på grund av olika formulering av frågorna. Allt är lika-
dant för alla. (s. 38).

Denscombe (2000) anser att forskaren bör förhålla sig så neutral och passiv som 
möjligt under intervjun, för att på så sätt minimera sin inverkan på informanten och i 
slutändan på studiens resultat, vilket vi medvetet tänkt på under intervjuerna. Stukát 
(2005) menar att ju större spelrum man ger informanten i intervjun, desto mer nytt 
och spännande material kan framkomma men samtidigt påpekar han dock att möjlig-
heten att jämföra deras svar minskar. 

Denscombe (2000) tar upp fördelar och nackdelar med intervju som datainsamlings-
metod. Fördelar som framkommer är bland annat att informationen kan få ett djup 
och är detaljerad samt att informanterna besitter erfarenheter, kunskaper och åsikter 
och är därmed nyckelpersoner inom området. Andra fördelar är att intervju endast 
kräver enkel utrustning och då intervjun är bokad i förväg och i samråd med den en-
skilda informanten leder detta till en hög svarsfrekvens. En nackdel med intervju som 
författaren tar upp är bland annat att denna metod är tidskrävande med tanke på 
transkribering och analys av insamlade data. Detta tog vi i beräkning och därför pla-
nerade vi in tid för detta.

Det är både till fördel och till nackdel, enligt Denscombe (2000), att använda sig utav 
bandspelare vid intervjutillfället. Fördelen är att denna utrustning är relativt billig 
och enkel att hantera. Vidare får den till skillnad från anteckningar med mer detalje-
rade svar med tanke på betoningar, tvekanden och pauser. I denna studie har band-
spelare använts vid samtliga intervjuer. Denscombe hävdar att bandinspelningar er-
bjuder en bestående och fullständig dokumentering av det som sagts under intervjun. 
Han förklarar dock att nackdelen med ljudupptagningar är att den kan upplevas stö-
rande för informanten, då många människor upplever bandspelaren som hotande. 
Författaren påpekar att det är av betydelse att forskaren frågar informanten om sam-
tycke när det gäller användandet av bandspelare vid intervjutillfället, vilket vi gjort 
vid samtliga intervjuer, då Denscombe hävdar att många efter en stund börjar vänja 
sig och med det känna sig bekväma i att bli ljudupptagna på band.

3.3 Urval
Denscombe (2000) beskriver icke-sannolikhetsurval som vårt urval bygger på, vilket 
innebär att dessa människor medvetet har valts för att de har något speciellt att bidra 
med. Våra informanter är valda utifrån denna studies syfte och frågeställningar, då 
dessa människor besitter kunskaper, erfarenheter och åsikter om det studien belyser. 
Denscombe beskriver dessa personer som nyckelpersoner på fältet. Studien har ge-
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nomförts på två olika skolor, som är belägna i två medelstora städer i två intilliggande 
län, i Mellansverige. Den ena skolan är en F-6 skola med ca 175 elever och den andra 
skolan är en F-3 skola med ca 130 elever. Upptagningsområdet kring den ena skolan 
är det mindre samhället den är belägen i, samt landsbygden kring skolan i en ca 1,5 
mils radie. Den andra skolans upptagningsområde är den stadsdel där skolan är belä-
gen. En vision vi hade var att intervjua fyra lärare som skulle vara positiva till ålders-
blandad undervisning och fyra lärare som skulle vara positiva till åldersindelad un-
dervisning samt två rektorer. Dessutom föll det sig så bra att vi kunde få tag på ytter-
ligare två lärare att intervjua, en för åldersblandad undervisning och en för åldersin-
delad. På vardera skola blev därför vårt mål att fem lärare samt en rektor skulle inter-
vjuas. Dock höll detta mål inte fullt ut då en av lärarna valt att, av okänd anledning, 
avstå intervjun i sista sekund. Vi respekterar naturligtvis detta och har förståelse då 
denna studie bygger på frivillighet att delta, resultatet bygger därför på nio lärarinter-
vjuer samt två rektorsintervjuer. Utfallet blev att två rektorer och nio lärare intervju-
ades, fem lärare som är mer positiva till åldersblandad undervisning och fyra som är
mer positiva till åldersindelad undervisning. Samtliga informanter har erfarenheter 
av båda organisationsformerna, åldersblandad och åldersindelad undervisning. Då en 
intervju föll bort blev vårt utfall fem lärare som är positiva till åldersblandad under-
visning samt fyra lärare som är positiva till åldersindelad undervisning. Vi har inte 
grupperat deras svar utifrån detta avseende. Vi valde att ha detta urval då vi förstår 
att erfarenheter och kunskaper ligger till grund till lärarnas positiva och mindre posi-
tiva förhållningssätt till de två organisationsformerna. Detta förmodar vi ger studien 
innehållsmässig djup och bredd.

Vi har valt dessa skolor som relevanta för vår studie med anledning av deras nyligen 
gjorda omorganisationer som detta examensarbete belyser. Den process som har le-
gat till grund för deras nya arbetssituationer innebär att dessa lärare och rektorer har 
tagit ställning samt satt sig in i nya arbetsrutiner vilket medfört insikter kring för- och 
nackdelar som de olika arbetssätten innebär. Detta är viktig kunskap som vi valt att 
studera. Under nedanstående rubrik redovisas tillvägagångssättet som vi använt för 
att inhämta data till denna studie.

3.4 Tillvägagångssätt
Litteratur har sökts inför detta arbete genom att dels titta på andra examensarbeten 
som belyst samma ämne samt sökt på högskolebibliotekets databaser. En biblioteka-
rie har bokats för information om bland annat artikelsök. Vi har sökt artiklar genom 
att använda oss av sökorden: Multiage classes, Nongraded classes, Multigraded clas-
ses, Mixed aged grouping, Heterogeneous grouping, samt Elementary school. 

Informanterna kontaktades personligen och tillfrågades om medverkan i studien. Vid 
detta tillfälle fick de skriftligen ett informationsbrev (bilaga 1) där de informerades 
om undersökningens syfte samt hur de skulle kunna bidra till studiens resultat. Infor-
manterna fick vid detta tillfälle även ta del av intervjufrågorna (bilaga 2 och 3) så att 
de skulle få tid och möjlighet att förbereda sig inför intervjun och på så sätt känna sig 
förberedda och avslappnade under intervjutillfället. Tid och plats bokades enskilt i 
samråd med informanterna. Vi har valt att dela upp intervjuerna mellan oss och där-
för varit noga med planering och förberedelser av och inför intervjuerna, så att struk-
turen på varje intervju skulle bli så lika som möjligt samt att alla informanter fått 
samma förutsättningar. Denscombe (2000) påpekar att det finns dolda risker som 
medför att intervjuerna misslyckas om man inte har förberett sig tillräckligt noga. 
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Med detta i åtanke har vi exempelvis varit tydliga med att, utöver det som står i infor-
mationsbrevet, informerat om att eventuella följdfrågor inte kommer att ställas under 
pågående intervju då vi eftersträvat samstämmighet i vårt sätt att utföra intervjuerna, 
samtidigt som detta även säkerställer att intervjuerna blev genomförda på liknande 
sätt. 

Vi har utformat en intervjuguide med frågor som härrör rapportens syfte samt för att 
få svar på studiens forskningsfrågor. Elva intervjuer har genomförts, med nio lärare 
och två rektorer. Intervjuerna har skett i välkända och därmed trygga miljöer för lä-
rarna och rektorerna som exempelvis klassrum, grupprum, lärarrum och arbetsrum. 
Denscombe (2000) påpekar vikten av att hitta en plats som erbjuder avskildhet samt 
där man kan få vara ostörda. Varje intervju har tagit mellan 20 till 40 minuter. Vid 
intervjutillfället har intervjuaren och informanten suttit enskilt utan störande påver-
kan från omgivningen. Bandspelare har använts. Intervjuaren har ställt de frågor som 
informanten tagit del av inför intervjun, inga följdfrågor har ställts. Alla informanter 
har svarat på samtliga frågor utifrån deras förmåga och varit samarbetsvilliga. Efter 
varje intervju har vi varit noga med att tacka informanterna och ytterligare påpekat 
att de inom en tid får ta del av examensarbetet, som de är en del av och bidragit till. 
Intervjuerna har transkriberats en kort tid efter varje tillfälle. 

3.5 Databearbetning och analysmetod
Denscombe (2000) menar att skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ forskning 
visas vid behandlingen av data snarare än forskningsmetoden som sådan. Intervju-
erna har transkriberats med tanke på Stukáts (2005) uttalande om att tack vare tran-
skribering fångar man viktig information som den intervjuade bidragit med. Dens-
combe (2000) tar upp att när denna transkribering skett står forskaren inför uppgif-
ten att analysera datamaterialet. Författaren lyfter fram att kvalitativa data bör orga-
niseras innan analys sker, vilket kan göras genom att samla och skriva ner allt mate-
rial på ett enhetligt sätt. Detta har vi tagit till oss genom att samla in informationen 
genom enhetligt utförda intervjuer och genom att tillsammans sitta och transkribera 
intervjuerna samt organisera detta material under olika rubriker. Efter denna organi-
sering har materialet studerats flera gånger, för att sedan delas in i olika kategorier. 
Stukát (2005) menar att genom denna upprepade läsning synliggörs innehållet och 
tydliggör det verkliga innehållet snarare än det bokstavliga. Intervjusvaren har sedan 
jämförts med varandra för att hitta skillnader och likheter. Forskningsfrågorna och 
intervjufrågorna har använts som utgångspunkt vid kategoriseringen. I kategorise-
ringen bryts data ner i mindre enheter, enligt Denscombe (2000). Genom använd-
ning av olika ledord och kategorier har likheter och skillnader i svaren framkommigt 
tydligt i vår kategorisering, vilket underlättat analysprocessen. Informanterna fick ta 
del av det sammanställda resultatet för att kontrollera att det som skrivits ned stäm-
mer överens med det de själva uttalat under intervjun. Detta gjordes även för att und-
vika att någon skulle känna sig missförstådd. Därmed elimineras risken med att stu-
diens resultat äventyras. Resultatet har sedan analyserats gentemot tidigare forsk-
ning. Vi har använt oss av citat i resultatet då vi vill belysa de intervjuades egna bok-
stavliga uttryck om något. 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Fullständig reliabilitet, det vill säga att replikerad studie skulle ge samma resultat,
kan inte helt och hållet eftersträvas vid kvalitativ forskning, menar Denscombe 
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(2000). Detta för att forskaren själv är mätinstrumentet, vilket medför att forskning-
en är subjektiv i den bemärkelsen att forskaren tolkar intervjusvaren. Detta går inte 
att helt och hållet att undvika, men för att höja reliabiliteten i denna studie har vi an-
vänt oss av bandspelare för att banda intervjuerna samt transkriberat dessa efteråt. 
Vi har på varsitt håll förhållit oss till samma upplägg på intervjusituationer, exempel-
vis som att ställa samma intervjufrågor till samtliga deltagare och undvikit att ställa 
följdfrågor, för att uppnå så stor reliabilitet som möjligt. För att öka reliabiliteten och 
validiteten har vi även låtit informanterna ta del av resultatet innan färdigställande 
och själva fått kontrollera och godkänna att det som skrivits ner är korrekt, vilket Stu-
kát (2005) rekommenderar. Enligt Denscombe (2000) och Stukát (2005) är även ett 
reliabilitetskrav att det ska gå att göra om studien och få liknande resultat samt även 
att resultatet går att generalisera. Denscome ställer frågan: ”Om någon annan ge-
nomför undersökningen, kommer han eller hon fram till samma resultat och drar han 
eller hon samma slutsatser?” (s. 250). Vi anser att det mycket väl skulle kunna gå att 
genomföra samma undersökning eftersom vi i detta metodkapitel beskrivit processen 
på ett tydligt sätt, men då är förutsättningen att undersökningen skulle ske under lik-
nande omständigheter vid ungefär samma tidpunkt. Eftersom olika faktorer som exe-
mpelvis sinnesstämning, nya insikter, erfarenheter och kunskaper kan växla från den 
ena dagen till den andra. 

Enligt Denscombe (2000) finns det åtskilliga sätt att kontrollera resultatets validitet. 
Med validitet menas om man i studien studerat det som man tänkt studera. Enligt 
författaren bör man tänka på att rätt informanter har valts samt om de föreställs på 
ett korrekt och tydligt sätt. I studien har informanterna valts utifrån deras unika kun-
skaper och erfarenheter av åldersblandad och åldersindelad undervisning. Under in-
tervjutillfällena har vi använt oss av intervjufrågor utformade utifrån studiens syfte 
och frågeställningar vilket medförde att användbar och relevant information för stu-
dien kommit fram under intervjuerna. Validiteten kan även ökas genom att intervju-
frågorna utformas med utgångspunkt i tidigare forskning inom området, vilket även 
vi utgått ifrån. Denscombe menar att forskaren även bör jämföra resultatet från stu-
dien med annan forskning inom området. Denna studie innefattar vald litteratur in-
om området, med vilken resultatet jämförts och analyserats. Syftet med studien har 
varit möjligt att uppnå genom valet av frågeställningar, tidigare forskning och metod.

3.7 Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådets (1990) fyra allmänna huvudkrav har som syfte att upprätthålla eti-
ska regler i förhållandet mellan forskaren och informanten. Dessa huvudkrav beskri-
ver hur man ska förhålla sig när det gäller rättigheter och skyldigheter vid forsknings-
situationer. Nedan följer de fyra huvudkraven som vi tagit hänsyn till i vår studie. 

3.7.1 Informationskravet
”Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forsknings-
uppgiftens syfte” (s. 7). Samtliga lärare och rektorer som i denna studie varit infor-
manter har upplysts om syftet med undersökningen, deras del i undersökningen samt 
villkoren för deras deltagande. De har även informerats om att deras medverkan är 
frivillig samt att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Denna information har 
informanterna tagit del av både muntligt samt skriftligt via ett informationsbrev (se 
bilaga 1).
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3.7.2 Samtyckeskravet
”Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverka.” (s. 
9). I denna studie har samtycke inhämtats av de personer som studien innefattar. För 
att säkerställa samtycket har deltagarna betts att underteckna informationsbrevet. 
Både muntligt och skriftligt informerades deltagarna i studien om att varje enskild in-
tervju skulle ta ca 30 minuter samt att de när som helst före, under och efter inter-
vjun kunde avbryta sin medverkan. 

3.7.3 Konfidentialitetskravet
”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöri-
ga inte kan ta del av dem” (s. 12). Personuppgifter om de intervjuade antecknas, för-
varas, redovisas och skrivs i examensarbetet på ett sådant sätt att ingen utomstående 
kan identifiera dessa personer. 

3.7.4 Nyttjandekravet
”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för forskningsän-
damål” (s. 14). De intervjuade lärarna och rektorerna har informerats om att det som 
framkommit under intervjun endast kommer att användas i examensarbetet, alltså 
för forskningsändamål och inte utlånas för kommersiellt bruk eller annat. 

4. Resultat

4.1. Lärarperspektiv

4.1.1. Utbildning och erfarenheter
Samtliga lärare i studien har lärarutbildning i någon form för den ålderskategori de 
undervisar i, vilket i detta sammanhang innebär de tidigare åren i skolan. Under frå-
gan hur länge de arbetat som lärare kan vi utläsa att alla lärare har minst 7 ½ års er-
farenhet av yrket. Samtliga lärare har på ett eller annat sätt erfarenhet av åldersblan-
dad undervisning, antingen som klasslärare eller som lärare i mindre åldersblandade 
grupper. Alla lärare har även erfarenhet av åldersindelad undervisning. Två av lärar-
na har erfarenhet av att arbeta som specialpedagoger. 

Här följer en presentation av lärarnas arbetslivserfarenhet som lärare. 

Namn Erfarenhet Åldersblandad Åldersindelad
Lärare 1   7 ½ år   4 år   3 ½ år
Lärare 2 10 år   2 år   8 år
Lärare 3 22 år   1 år 21 år
Lärare 4 23 år   8 år 15 år
Lärare 5 23 år   8 år 15 år
Lärare 6 34 år   5 år 29 år
Lärare 7 36 år   6 år 30 år
Lärare 8 41 år 21 år 20 år
Lärare 9 41 år 38 år   3 år
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4.1.2 Fördelar med åldersblandad undervisning 
En fördel med åldersblandad undervisning som flera av lärarna påpekar är att det fin-
ns möjlighet för en enskild elev oavsett ålder att gå vidare i sin utveckling genom att 
”hänga på” den äldre årskursen. Elever i en åldersblandad klass kan arbeta utifrån sin 
egen nivå på ett annat sätt än i en åldersindelad klass. Likaså de så kallade svaga elev-
erna utmärker sig inte lika mycket menar drygt hälften av lärarna. Ett par av lärarna
påpekar att det inte blir uppmärksammat i samma utsträckning om en elev måste gå 
om en årskurs till skillnad från om denne skulle gå i en åldersindelad klass. Ett par lä-
rare menar att då skolan har åldersblandad klassammansättning är det lättare att by-
ta klass för en elev om det inte fungerar, eftersom det finns fler klasser med elever 
från samma årskurs. Exempelvis om en skola är mindre och har åldersindelad klas-
sammansättning finns det oftast bara en klass av varje årskurs, medan det på en skola 
med åldersblandad klassammansättning finns fler klasser. En lärare har svarat att 
”Passar inte klassen, kan eleven byta, men har man bara en så är det låst”.

En annan fördel med åldersblandad undervisning som några av lärarna tar upp är att 
det kan bli färre elever i klasserna jämfört med åldersindelade klasser. ”Tack vare att 
man fördelar så här så får alla en mindre grupp. Det blir mer jämt fördelat” säger en 
lärare. Detta framkommer i deras resonemang när de beskriver hur det i små skolor 
ofta är stora skiftningar i elevantal i de olika årskullarna. Ett par lärare lyfter att det 
är till fördel att varje nytt läsår ta emot ett fåtal nya elever i den åldersblandade klas-
sen. Dessa nya elever kommer snabbt in i klassens regler, rutiner samt i klassens sätt 
att arbeta tack vare de äldre elevernas invanda sätt att arbeta och vara i klassen. ”De 
nya kommer snabbare in i klassen, ja skolan överhuvudtaget, för att de hela tiden har 
ögonen på de andra och ser hur man ska göra”, säger en lärare. 

De flesta av lärarna svarar att de yngre eleverna lär av de äldre i en åldersblandad 
klass. ”Fördelar med åldersblandad undervisning är att barnen hjälper varandra. De 
små tar lärdom av de äldre, de äldre blir goda förebilder för de yngre” säger en av lä-
rarna. En lärare framhäver Piaget och Vygotskij som förebilder i hennes sätt att be-
skriva hur barn lär av varandra, exempelvis genom Vygotkijs proximala utvecklings-
zon samt Piagets utvecklingsstadier. Det är inte bara de yngre som lär utav de äldre 
utan de äldre barnen lär sig även genom att använda sina egna kunskaper för att visa 
och lära andra i samspel, vilket en lärare framhäver som en fördel i åldersblandade 
klasser. Knappt hälften av lärarna har svarat att barn får en ökad social kompetens 
och att de leker mellan åldrarna mer i en åldersblandad klass i förhållande till en ål-
dersindelad klassammansättning. En lärare svarar att åldersblandad undervisning är 
en vinst då man arbetar med mångkulturella klasser. ”Om man har barn som kom-
mer från olika länder så är det en vinst att jobba åldersblandat, de pratar mycket med 
varandra, de hjälps åt, de lär varandra saker”. 

Drygt hälften av lärarna svarar att grupptimmar eller halvklasstimmar är viktigt i en 
åldersblandad klass, då arbetsro är något man eftersträvar. Lärarna menar även att 
dessa stunder är viktiga att ta tillvara på och en utav lärarna svarar att hon väljer att 
sitta själv med eleverna och lästräna och ha matematik. ”Dessa stunder är guldstun-
der!” säger en annan lärare. Dessa grupptimmar/halvklasstimmar uppkommer enligt 
lärarna då eleverna gruppvis i den ena, andra eller i eventuellt den tredje årskursen 
går ifrån klassrummet och har annan undervisning exempelvis i ämnen som idrott 
och musik. En utav lärarna uttrycker att det även blir fler grupptimmar i en ålders-
blandad klass, eftersom den äldsta årskursen har längre skoldagar än de yngre, som 
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slutar tidigare. Ett par lärare svarar att schemaläggning är viktigt så att utrymme för 
planering av grupptimmar/halvklasstimmar planeras in i tidsberäkningen. Vid ål-
dersblandad undervisning är schemaläggning viktigt så att läraren kan frigöra tid till 
grupptimmar och på så sätt få mer tid till varje enskild elev. Knappt hälften av lärar-
na upplyser om att åldersblandad undervisning kräver mer arbetsmaterial och plane-
ring. ”Planering kräver mer tid, erfarenhet gör det lättare på sikt med åldersblandad 
undervisning”, säger en lärare. Efter en tid med åldersblandad undervisning har lära-
ren byggt upp ett material som kommer att fungera och användas om och om igen, 
detta är en fördel påpekar lärarna. Ett par lärare svarar att en åldersblandad skola 
öppnar upp för samarbete mellan lärare genom att bland annat arbeta med tvärgrup-
per. ”Det här arbetssättet för ju lärarna samman tycker jag […] man tvingas att möta 
varandra och hjälpa varandra och det har man inte gjort, det har man inte behövt ti-
digare, man har gått i sin lilla värld, man måste samarbeta, man måste hjälpas åt”, 
påpekar en lärare. Vissa stunder sker undervisning i homogena grupper, då lärarna 
turas om att undervisa varandras barn, detta gynnar även utökad social kontakt med 
jämnåriga. En lärare förklarar att denne använder sig av varierad undervisning ”Man 
varierar sin undervisning så alla ska få det dem behöver, då kanske man visar film 
eller lyssnar på band.”

4.1.3 Nackdelar med åldersblandad undervisning
Fler än hälften av lärarna menar att ”spännvidden” i utveckling både när det gäller 
kunskapsmässigt och socialt blir större mellan eleverna i den åldersblandade klassen 
jämfört med en åldersindelad klassammansättning. Ett par av lärarna förklarar att lä-
rare till en åldersblandad klass kan behöva arbeta mot två olika mål, de nämner må-
len för trean och målen för femman i kursplanerna och läroplanen. ”Som lärare har 
jag svårt att se att man gör ett kvalitativt jobb då”, säger en av lärarna. En av lärarna 
påpekar att det är viktigt att hela tiden kontrollera var varje enskild elev befinner sig i 
sin utveckling, så att man inte riskerar att eleven inte får den hjälp och stöttning som 
behövs för att eleven ska gå vidare i sin utveckling och sitt lärande. En lärare svarar 
att det ibland är svårt att ha undervisning så att den blir på rätt nivå och så att det blir 
en anpassad undervisning. En annan lärare menar att det kan vara svårt att anpassa 
undervisningen för alla elever. Hon säger: ”Det kan vara lite för svårt för ettorna och 
ibland lite för lätta uppgifter för treorna.” 

Mer än hälften av lärarna anser att åldersblandad undervisning kräver mer planering 
jämfört med åldersindelad undervisning. Ett par av lärarna påpekar även att det 
krävs mer material i den åldersblandade undervisningsformen. Detta kräver av lära-
ren mer planering kring att ge samt förhöra läxor då läraren ska ansvara för två eller 
tre olika elevgruppers läxor. En av lärarna tar upp att det blir dubbel planering i vissa 
ämnen i en åldersblandad klass exempelvis i ämnen som engelska och matematik. Ett 
par lärare svarar att en nackdel med åldersblandad undervisning är att det emellanåt 
kan bli mer individuellt arbete efter arbetsschema samt arbete med självgående mat-
erial än i en homogen klassammansättning. En lärare förklarar att om det blir för sto-
ra grupper eller ojämn fördelning mellan åldrarna så påverkas arbetet i klassen till 
det sämre. Ett par lärare svarar att det kan bli ojämnt fördelat med antalet grupptim-
mar mellan årskurserna och det kan leda till att den årskurs som får färre grupptim-
mar riskerar att bli förlorare. 

Ett par lärare anser att schemaläggning, planering samt samarbete mellan lärare är 
tidskrävande när det gäller åldersblandad undervisning. Några lärare menar att ål-
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dersblandad undervisning är resurskrävande i fråga om extra personal som exempel-
vis fritidspersonal som hjälper till så att grupptimmarna går att genomföra och få till 
stånd. En lärare menar att man bör vara, och har nytta av, att vara flexibel som lärare 
när man arbetar åldersblandat. Ett par lärare påpekar starkt att det beror på dig som 
lärare hur du har förmåga att organisera och leda åldersblandad undervisning så att 
det blir ett så gynnsamt lärande som möjligt för alla elever som deltar. Saknas organi-
sationsförmågan hos läraren blir det problematiskt, menar de. En lärare funderar om
nackdelar överväger fördelar ur en pedagogisk synvinkel vid åldersblandad undervis-
ning. Hon menar att det som krävs är att man som lärare hjälps åt med organisation 
vid olika ämnesområden och teman. ”På så vis är man mycket mer beroende av an-
dra”, säger hon.

Drygt hälften av lärarna svarar att i en åldersblandad klass blir det en ny klassam-
mansättning varje år eftersom de äldsta eleverna går vidare upp till en ny klass och 
ger plats åt nya yngre elever. Detta kan bidra till oroligheter bland eleverna, vilket en 
av lärarna menar kan stävjas genom mycket gruppstärkande aktiviteter. ”Gruppen 
hinner aldrig liksom sätta sig, den bryts upp hela tiden. Det blir ju instabilt på det 
viset om man har blandat”, anser en lärare. ”Jämfört med en åldersindelad klassam-
mansättning där klassen bli mer stabil”, säger en annan lärare. En lärare ser ålders-
blandad undervisning ur elevernas perspektiv. Hon kan tänka sig att åldersblandad 
undervisning kan upplevas rörig för eleverna, då de ofta och återkommande rör sig 
mellan olika lokaler i skolan.

Några lärare svarar att åldersblandad klassammansättning leder till att sociala skil-
lnader mellan eleverna ökar. Ett par av lärarna anser att denna skillnad visar sig som 
mest i årskurs 4-6. Några lärare har svarat att det kan vara en nackdel för de äldre 
eleverna, att de blir förlorare i en åldersblandad klass, då de kan uppleva sig som 
sämre än de yngre eleverna. Det förekommer att de äldre eleverna jämför sig med de 
yngre, samt att de äldre emellanåt får ta hänsyn till de yngre. Ibland förekommer det 
att någon elev kan känna att denne fungerar som ”extralärare” åt andra elever. En lä-
rare förklarar att en fördel kan vändas till en nackdel och en nackdel kan vändas till 
en fördel, när det gäller hur man ser på undervisning i stort. Hon belyser att eleverna 
påverkar varandra både negativt och positivt. 

4.1.4 Fördelar med åldersindelad undervisning
Ett par lärare ser det som en fördel att den åldersindelade klassen följs åt under en 
längre tid, vilket bidrar till att gruppen blir mer stabil. En förutsättning för att detta 
ska ses som en fördel är att gruppen fungerar som en lugn och trygg grupp, svarar en 
av dessa lärare. Ett par lärare menar att det finns sociala fördelar för eleverna i en ål-
dersindelad klass då det finns fler kamrater att välja på i sin egen åldersgrupp. Detta 
gäller framförallt på mellanstadiet då skillnaden i social och fysisk mognad mellan
åldrarna märks som mest. En lärare menar att i en traditionell undervisningsform 
blir arbetsstrukturen mer tydlig för eleverna. En annan lärare svarar att du som lär-
are har mer tid till eleverna i en åldersindelad klass. Hon påpekar att hennes långa 
erfarenhet av åldersblandad undervisning har gjort att hon lärt sig se och ta fasta på 
tillfällen som ger henne den tid hon behöver för eleverna.

Drygt hälften av lärarna anser att det är enklare att planera för åldersindelad under-
visning, både ur ett pedagogiskt perspektiv och ur ett schematekniskt perspektiv. Te-
man blir mer tidsenliga, exempelvis att ett tema som rymden alltid behandlas i år 2, 
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och är stabilt återkommande i en åldersindelad skola. Detta bidrar till en ”trygghet” 
för både elever och lärare, då lärarna vet vad eleverna gjort och inte gjort i innehålls-
och undervisningssyfte. Det blir även till en fördel när det handlar om planering och 
genomförande av undervisning då samma grupp av barn är tillsammans den större 
delen av skoltiden. Ett par lärare menar att det är lättare i en åldersindelad klassam-
mansättning, att som lärare koncentrera sig på ämnet och ha gemensamma genom-
gångar med klassen. En lärare svarar att det i en åldersindelad undervisning inte for-
dras att läraren måste ha uppsikt på och behov av så många olika material.

Knappt hälften av lärarna uppmärksammar att det i åldersindelad undervisning blir 
ett mindre åldersspann mellan eleverna, då alla elever är från samma årskull. En av 
lärarna belyser skillnaden mellan åldersspann och utvecklingsspann. Hon menar att 
eleverna i hennes åldersblandade klass är på många olika utvecklingsnivåer som gör 
att åldersnivån inte är utmärkande till skillnad från den åldersindelade första klassen 
hon tidigare haft, där utvecklingsspannet var mycket mindre i förhållande till bar-
nens ålder. Hon anser att denna aspekt har fått för stor betydelse när man diskuterar 
åldersblandad och åldersindelad undervisning. 

4.1.5 Nackdelar med åldersindelad undervisning 
Flera lärare påpekar att det lätt kan bli icke individanpassad undervisning eftersom 
man som lärare i en åldersindelad klass luras att tro att alla elever är lika. 

En lärare säger:

Sedan jag började jobba som specialpedagog så ser jag ju många klasser, jag har ju inblick 
i många klasser och det jag ser är att man lutar sig mot material, man köper, köper och 
köper och man köper inte olika utan man köper lika åt allihop och det fungerar inte kan 
jag ju säga. Där ser jag en nackdel, du tvingas inte att anpassa undervisningen efter bar-
net, utan det är bekvämt att köpa samma till alla så att alla ska göra lika. 

En lärare svarar att det lätt blir att elever jämför sig med varandra kunskapsmässigt, 
vilket blir en nackdel då det kan bildas grupperingar av ”vinnare” och ”förlorare” i en 
åldersindelad undervisning.

Ett par lärare svarar att det kan vara till nackdel att klassen följs åt i många år, att det 
aldrig blir någon brytning. På mindre skolor finns det ofta bara en klass av varje års-
kurs vilket leder till att det inte finns någon möjlighet för den enskilda eleven att byta 
klass om så skulle behövas. Åldersindelat kan bli påfrestande om eleverna i klassen 
inte fungerar tillsammans som grupp. En lärare svarar att en nackdel med åldersin-
delad undervisning kan vara att eleverna inte leker över gränserna och därmed inte 
lär känna varandra så väl. Denna klassammansättning leder ofta till att eleverna inte 
bara är gruppindelade under lektionstid, utan även resten av skoldagen. 

Ett par lärare är tydliga med att det är tidkrävande att som klasslärare ta emot och 
starta upp en ny åldersindelad klass vid terminens start. Mycket tid går åt till bland 
annat att lära ut och lära in socialisationsregler och rutiner för en trygg skolmiljö. 
”Får du en etta där alla är i samma ålder, då har du det svettigt kan jag tala om för 
dig”, hävdar en lärare. ”Det går inte att göra så mycket vettigt”, hävdar en annan. En 
lärare upplever att det oftare sker katederundervisning vid åldersindelad undervis-
ningsform än vid en åldersblandad. Läraren förklarar att hon upplevt att hon började
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tänka på andra sätt och det blev en ögonöppnare för henne, när hon började arbeta i 
en åldersblandad klass.

4.1.6 Lärarnas syn på vad som styr skolan val av organisationsform
Flertalet lärare svarar att de är övertygade om att det är ekonomin som styr skolans 
val av organisationsform. Flera av lärarna anser att en förändring (i detta fall omor-
ganisation från åldersindelat till åldersblandat) ibland kan leda till något gott även 
om det är något negativt som ligger till grund till denna ändring. Utifrån detta inte 
positiva utgångsläge försöker ändå skolan, skolans ledning och dess personal göra 
situationen så bra och lärorik som möjligt för eleverna, påpekar de.

De flesta av lärarna antar att andelen barn i respektive årskull påverkar val av organi-
sationsform. I mindre skolor är det ofta ojämnt antal barn i årskullarna exempelvis 12 
treor och 28 ettor, vilket leder till obalans mellan klasserna. För att få så jämt antal 
elever fördelade i klasserna, bildas åldersblandade klasser med 2- 3 årskurser i varje 
klassammansättning. En annan påverkan av val av organisationsform som ett par av 
lärarna belyser, är in- och utflyttning i områden som är, som de beskriver det väldigt 
”rörliga”. Valet att ha åldersblandad organisationsform gör det möjligt att vara flexi-
bel när det handlar om att fördela elever i klasser. En annan faktor som påverkar är 
konkurrens av privata aktörer som lockar över elever att välja en annan skola. Detta
kan leda till klasser med endast ett fåtal elever i, svarar en lärare.

Ställningstagandet kring vilket val av organisationsform/klassammansättning som 
skolan ska följa bestäms utifrån skolledning, lärares och föräldrars önskemål och in-
tressen, menar de flesta lärarna. Det slutgiltiga ställningstagandet besitter skolled-
ningen, lyfter en av lärarna. Samtliga av dessa lärare lyfter att lärarnas önskan och in-
tresse, ur pedagogisk synvinkel, är en viktig faktor vid skolans val av organisations-
form. ”Det finns de här eldsjälarna som verkligen tror på åldersintegrerat, och väljer 
det för de tycker att det är den bästa arbetsformen”, påpekar en av lärarna. När orga-
nisationsformen valts av pedagogiska skäl är det ofta lärarnas entusiasm som ligger 
till grund för detta. En av lärarna uttrycker att hon vill svara att det alltid är pedago-
giken som styr val av organisationsform, dock erkänner hon för sig själv att det inte 
alltid förhåller sig så. En annan lärare säger att det i början på 90-talet mer handlade 
om pedagogiska anledningar till varför man borde och ville arbeta åldersblandat. 
Idag menar hon att val av organisationsform beror på andra anledningar som styr, 
exempelvis ekonomi. Även om skolledningen har makten att fatta det slutgiltiga be-
slutet bör ändock lärarna tillfrågas, menar en av lärarna som säger ”Man kan inte 
tvinga någon lärare att arbeta på ett visst sätt mot sin vilja”. 

4.1.7 Klassammansättningens påverkan på den dagliga verksamheten
Samtliga lärare i studien har svarat på frågan: Hur påverkar klassammansättningen 
den dagliga verksamheten? I stort sett alla lärare anser att klassammansättningen 
påverkar den dagliga verksamheten på ett eller annat sätt. Bland annat lyfter de att 
planeringen är betydelsefull och måste täcka flera aktiviteter under en och samma 
dag i en åldersblandad klassammansättning. I det stora hela måste planeringen täcka 
flera år framåt just för att som lärare ha kontroll över vem som gjort vad, ämnesmäs-
sigt tillsammans med eleverna. När det gäller val av innehåll, nämner de flesta ar-
betsschema som ett viktigt redskap i den åldersblandade verksamheten. Genom detta 
arbetssätt kan innehållet styras så att det passar varje enskild elev. Materialet bör va-
ra självgående och många av lärarna uttrycker att de själva skapat sitt material som 
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de ser potentialer i och som de anser passa deras verksamhet. I den åldersblandade 
organisationsformen till skillnad från den åldersindelade uttrycker lärarna att beho-
vet av halvklasstimmargrupptimmar är enormt viktigt för att kunna arbeta med varje 
årskurs för sig. Även behovet av lokaler är större, då undervisningsformen är beroen-
de av och därför bygger på olika grupperingar av elever. Alla dessa faktorer menar lä-
rarna har betydelse för den dagliga verksamheten. En lärare menar att hon inte skulle 
arbeta på ett annat sätt vare sig hon hade en åldersblandad eller åldersindelad klass.

4.1.8 Den organisationsform lärarna själva föredrar
Samtliga lärare i studien har tagit ställning till vilken organisationsform/klassam-
mansättning de skulle välja om de fick bestämma själva. Drygt hälften av lärarna 
skulle välja åldersblandad undervisning. De motiverar deras val med att de upplever 
åldersblandad undervisning som positivt och något de trivs med och som fungerar 
mycket bra. De anser att fördelarna överväger nackdelarna och att nackdelarna är nå-
got de själva är medvetna om och med det vänt till fördelar. En lärare belyser att 
många års erfarenhet av åldersblandad undervisning ger mersmak och man börjar 
känna sig bekväm och trygg i sitt sätt att arbeta. Knappt hälften av lärarna skulle välja 
åldersindelad undervisningsform (vilket bekräftar vårt urval). De bekräftar sitt val av 
organisationsform då de förklarar att det är mer lättarbetat och lugnare för barnen på 
flera olika sätt, samt att man som lärare får rå om en åldersindelad klass under en 
längre tid. Samtliga lärare i studien nämner på ett eller annat sätt att man bör arbeta 
på det sätt som känns rätt för en själv.

4.2 Ledningsperspektiv

4.2.1 Rektorernas utbildning och erfarenheter
Stadsrektorn är utbildad lågstadielärare. Hon har även utbildning i utbildningsplane-
ring och utbildningsadministration samt innehar den statliga rektorsutbildningen. 
Landsortsrektorn är utbildad lärare för årskurs 4–9. Hon har ingen rektorsutbild-
ning, men tänker inom snar framtid gå den utbildningen. Båda rektorerna har arbetat 
som lärare tidigare och har båda erfarenhet av att ha arbetat med både åldersblandad 
och åldersindelad undervisning. 

4.2.2 Fördelar och nackdelar med åldersblandad respektive 
åldersindelad undervisning
Båda rektorerna tar upp att åldersblandad undervisning är till större fördel på ett låg-
stadium jämfört med ett mellanstadium, där elevernas utveckling skiljer sig markant 
i förhållande till varandras ålder. Stadsrektorn svarar: ”Jag tror att den åldersblanda-
de undervisningen kan vara bra för ett lågstadium, däremot kan jag se stora nackde-
lar på ett mellanstadium.” Landsortsrektorn säger: ”Man kanske inte hittar lika myc-
ket fördelar på 4- 6.”

Stadsrektorn svarar att en fördel men åldersblandad undervisning är att varje ny ter-
min börjar endast ett fåtal nya elever jämfört med en åldersindelad klassammansätt-
ning, då det i en sådan klass ska tas emot och skolas in ca 20-25 nya elever. Lands-
ortsrektorn kan se följande fördelar med åldersblandad klassammansättning. Hon 
anser att grupptimmar som skapas i en åldersblandad klass gynnar den enskilda ele-
ven, då denne får mer egen tid med läraren vid dessa tillfällen. Hon svarar att elever-
na vinner mycket socialt sett, då undervisningen till stor del bygger på att eleverna lär 
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av varandra. I en åldersblandad klass är tävlingsinriktningen mindre framträdande 
än i en åldersindelad klass, då det inte blir lika lätt att jämföra sig med varandra ef-
tersom eleverna naturligt ligger på olika nivåer. ”Det blir naturligt att alla inte jobbar 
med samma sak”, säger landsortsrektorn.

En nackdel med åldersblandad undervisning som stadsrektorn belyser är att det på 
mellanstadiet finns en risk med att de så kallade svaga eleverna kan komma att bli 
ännu svagare och bli förlorare bland annat kunskapsmässigt. En annan nackdel hon 
klarlägger är att i ämnet historia finns risken att kronologiska händelser tas upp i fel 
tidsordning, detta menar hon kan leda till att elever förlorar det tidsmässiga sam-
manhanget för vår historia. Hon svarar även att ämnet idrott på mellanstadiet är 
svårt att genomföra, då skillnader mellan eleverna blir stor både kroppsligt och soci-
alt. Landsortsrektorn svarar att hon inte ser några egentliga nackdelar med ålders-
blandad undervisning. Hon menar att man ibland kan bli begränsad i sitt tänkande 
om något, vilket hon själv ansett sig vara när det handlar om undervisning generellt 
sett. Landsortsrektorn har haft som hon utrycker själv ”ramen” i sitt huvud, att när 
man definierar klass så tänker man sig homogena klasser. Hon börjar under intervjun 
att reflektera över vem som bestämt att man från början ska dela in elever utifrån ål-
der, jämfört med exempelvis hur man förr delade in olika kön klassvis. Hon påpekar 
att skillnaden mellan elever vad gäller exempelvis längd, ålder, mognad och kön och 
så vidare inte ska ha någon som helst betydelse när det gäller hur man delar in elever 
i olika klasser, samt hur man lägger upp undervisningen. Landsortsrektorn säger: ”Vi 
ska ju tänka individ.” Hon önskar att det fanns mera tid till pedagogiska diskussioner.

Stadsrektorn svarar att en fördel med åldersindelad undervisning är att eleverna kan 
ha fler kamrater att välja emellan i sin egen ålder då alla i klassen är födda samma år. 
Hon säger att planeringen ur lärarens synvinkel är lättare då man kan planera för he-
la gruppen åt gången och inte för två eller tre årskurser som behövs för en åldersblan-
dad klass. Stadsrektorn lyfter att du som lärare oberoende undervisningsform måste 
ta hänsyn till och planera för varje enskild elev. 

4.2.3 Vilka motiv som styr skolans val av organisationsform
Båda rektorerna framhäver att det framförallt är ekonomiska skäl som är avgörande 
för vilken organisationsform som kommer att råda på skolan. Stadsrektorn säger att 
val av organisationsform även påverkas av sviktande elevantal. Hon påpekar att det 
tyvärr inte alltid är pedagogiken som i första hand styr valet av organisationsform på 
en skola. Detta är även hennes erfarenhet då hon även arbetat som rektor inom andra 
kommuner. ”Men jag tror att om du är öppen och ärlig med dina lärare och säger att 
så här ser det ut, vad har vi för alternativ, då kan man lyckas med det.” Landsorts-
rektorn anser att skolan måste hålla sig till en organisationsform och sedan under en 
längre tid konsekvent arbeta efter denna. Detta för att föräldrar som väljer skola åt 
sina barn samt lärare som söker arbete på denna skola ska veta vilken organisations-
form som gäller. 

4.2.4 Den organisationsform rektorerna själva föredrar
Stadsrektorn anser att det är en svår fråga att besvara då hon inte längre arbetar i 
barngrupp. Hon berättar att hon minns att hon upplevde det som positivt att arbeta 
med både åldersindelat och åldersblandat. Hon upplevde samarbete mellan lärare i 
den åldersblandade verksamheten som något positivt och hon belyser att personalen 
kom varandra mycket närmre genom detta arbetssätt. Stadsrektorn menar att lärarna 
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hade nytta av varandras erfarenheter och kunskaper vid planering. Landsortsrektorn 
säger ”Om du skulle fråga mig personligen så kanske det inte är det sättet jag skulle 
vilja arbeta som lärare själv (åldersblandat), men det har mer av egoistiska, bekväma 
skäl för mig, för jag får för mig att det är lättare att planera för en klass, en årskurs.” 
Hon anser dock att det är inskränkt att tänka så eftersom man som lärare ska ta hän-
syn till och planera för varje enskild elev. Det spelar därför ingen roll, menar hon om 
man skulle ha tio årskurser i varje klass, eller en. Landsortsrektorn påpekar att ge-
nom att ha åldersblandad klassammansättning minskar man risken att som lärare 
fastna i att alla är lika. Erfarenheter, kunskaper och inställningar som en person har i 
grund och botten, påverkar varje nytt försök att tänka i nya banor, påpekar hon. Hon 
förklarar vidare att det är viktigt att vara medveten om hur man tänker och ser på sa-
ker för att överhuvudtaget kunna ändra inställningar och få nya insikter om något. 
Landsortsrektorn menar att om man exempelvis arbetat längre än vad hon själv har 
gjort som lärare (10 år), så är det i och med det ännu svårare att ändra inställning. 

5. Resultatanalys

5.1 Lärarperspektiv

5.1.1 Sociokulturellt perspektiv
Utifrån intervjuerna kan vi dra paralleller till det sociokulturella perspektivet i enlig-
het med Säljö (2000) när det handlar om lärande och utveckling. Dessa slutsatser 
kan vi dra utefter lärarnas starka betoningar på det sociala samspelets betydelse för 
skolan. I den åldersblandade klassen lyfts sociala fördelar som exempelvis att elever-
na lär av varandra, leker över åldersgränserna samt att nya elever snabb skolas in i 
klassen regler och rutiner. I den åldersindelade klassen lyfter lärarna att den ålders-
homogena klassen bidrar till att det finns fler kamrater i samma åldersgrupp och då 
eleverna följs åt under en länge tid blir gruppen mer stabil. 

5.1.2 Fyra stadier – en normal utvecklingskurva för undervisning
Hedlund (1995) delar in åldersblandad undervisning i fyra stadier som beskriver en 
normal utvecklingskurva för lärare som prövar sig fram inom åldersblandad under-
visning. Av intervjuerna kan vi utläsa att vissa lärare i studien befinner sig i stadie ett, 
vilket är det minst utvecklade stadiet som beskriver arbetssätt för åldersblandad un-
dervisning. Det framkommer i resultatet att åldersblandad undervisning innebär mer 
arbete för läraren i form av planering för två till tre årskurser. Resultatet visar att nå-
gra lärare upplever det svårt att bedriva integrerad undervisning, som innebär en un-
dervisning där alla kan delta utifrån sig själva, individuellt och i grupp och därmed 
gynnas i sin utveckling, vilket stadie fyra, enligt Hedlund beskriver är det optimala 
arbetssättet. Vår tolkning av resultatet är att dessa lärare tänker på åldersblandad un-
dervisning utifrån ett åldersindelat perspektiv, vilket Hedlund benämner ”grupp – in-
dividualisering”, som grundar sig i en tanke om att elever bör delas upp i grupper ut-
ifrån ålder. I vår analys av resultatet kan vi utläsa att lärarna ser grupptimmar som en 
möjlighet att bedriva undervisning för varje årskurs för sig. Hedlund förklarar att det 
skulle vara bättre ur utvecklingssynpunkt om undervisningen bedrevs åldersintegre-
rat. Han påpekar att det i detta stadie inte sker något optimalt lärande eftersom lära-
ren saknar förståelse för det integrerade arbetssätt, som Hedlund anser vara gynn-
samt för lärande och utveckling. Enligt författaren är det inte ovanligt att många lä-
rare befinner sig i detta stadie då de startar upp sitt arbete med åldersblandad under-
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visning. Förståelse finns för att vissa lärare i studien som är i ”uppstarten” med detta 
arbetssätt, provar sig fram i sitt sätt att nå integrering i den åldersblandade under-
visningen.  

Hedlund (1995) påpekar att lärare som befinner sig i stadie två anser sig veta vad ål-
dersblandad undervisning handlar om och innebär, men han förklarar att dessa lära-
re saknar inblick och fullständig kunskap om möjligheterna med åldersblandad un-
dervisning. Till skillnad från det första stadiet har ändock lärarna i detta stadie tagit 
ett första steg mot att individualisera undervisningen för varje enskild elev. Detta in-
nebär att eleverna exempelvis tillåts arbeta i olika takt och med olika material. I detta 
stadie är materialet utgångspunkten för undervisningen, menar Hedlund. Att elever-
nas arbetsmaterial är viktigt framkommer i resultatet, då flera av lärarna påpekar att 
självgående material är något av ett måste för att nå individualisering i undervisning-
en. Många av lärarna uttalar att de själva skapat arbetsmaterial som de ser potentia-
ler i och som passar deras åldersblandade undervisning. Eftersom dessa lärare näm-
ner materialet som en viktig del för att bedriva åldersblandad undervisning, tolkar vi 
att dessa lärare befinner sig i detta stadie. 

Stadie tre innebär enligt Hedlund (1995) att läraren kan planera och genomföra un-
dervisning efter elevers individuella sätt att vara, och på så sätt nå en integrerad un-
dervisning. Här är det inte arbetsmaterialet, utan det är eleven som är utgångspunk-
ten i undervisningen. I resultatet kan vi utläsa att flera lärare nått detta stadie, efter-
som de uttrycker att olikheter bör ses som en tillgång och betonar samlärande som en 
viktig del i undervisningen. Hedlund påpekar att lärare som befinner sig i detta stadie 
med största sannolikhet går vidare till stadie fyra.

Stadie fyra är enligt Hedlund (1995) det optimala sättet att arbeta med åldersblandad 
undervisning och menar att det är i detta stadie som arbetssättet för med sig pedago-
giska fördelar. Det är först i detta stadie som man ur pedagogisk synvinkel kan moti-
vera att gruppering av elever sker i åldersblandade klasser. Vi har svårt att se någon 
tydlig indikation utifrån resultatet att lärarna skulle befinna sig i stadie fyra eftersom 
vi inte studerat hur/på vilket sätt lärarna arbetar i praktiken. Dock kan vi utläsa av 
intervjuerna att lärarna uttrycker vissa faktorer som kan kopplas samman med stadie 
fyra, exempelvis att undervisningen bygger på samlärande/interaktion med andra. I 
detta stadie framhävs det processinriktade arbetssättet, vilket inte framkommer i nå-
gon av studiens intervjuer. Dock är det ett par av lärarna som belyser de mål som ele-
verna ska uppnå enligt läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) samt 
kursplaner. På grund av för stort fokus på målet kan detta leda till att det viktiga pro-
cessarbetet får en annan betydelse än vad det är tänkt, då risken är att man fokuserar 
på själva målet och inte vägen dit/hur barnet gjort för att nå målet, som är det vikti-
gaste i detta stadie. Stensmo (1997) lyfter även han detta. Detta stadie kan kopplas 
samman med det sociokulturella perspektivet, då även detta perspektiv betonar sam-
spelet och dialogens betydelse för lärande där samspel mellan individ och kollektiv är 
i fokus.

5.1.3 Lärarnas arbetssituation
Enligt Sundell (1995) förväntas åldersblandad undervisning innebära en bättre ar-
betssituation för läraren jämfört med åldersindelad undervisning. Edlund och Sun-
dells studie (1999) visar det motsatta. Våra resultat tyder på att lärarna upplever ål-
dersblandad undervisning som mer arbetskrävande än åldersindelad undervisning, 
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då lärarna uttrycker att det krävs mer planering och undervisningsformen är mer re-
surskrävande i fråga om personaltäthet. Det framkommer även att läraren måste ha 
kontroll över ett bredare åldersspann när det gäller elevers kunskapsmässiga, sociala 
och emotionella utvecklingsnivåer. Detta styrks av Sundell (1995) och Hedlund 
(1995), som båda hävdar att det pedagogiska arbetet försvåras i och med åldersprid-
ningen mellan eleverna. Vårt resultat visar att det är enklare för läraren att planera i 
åldersindelad undervisning, ur både ett pedagogiskt- och schematekniskt perspektiv. 
Vi kan även utläsa utifrån resultatet att det är lättare i en åldersindelad undervisning 
att ha gemensamma genomgångar med klassen. En fördel som inskolningen för med 
sig i en åldersblandad undervisning, som Sundell (1995) och Holmberg (2002) tar 
upp är att endast ett mindre antal elever börjar och med det snabbare kommer in i 
klassens förhållningssätt med regler och rutiner, vilket medför en lättare arbetsbörda 
för läraren. Det framkommer av vårt resultat att det är till fördel för läraren att ta 
emot ett fåtal nya elever varje nytt läsår, eftersom de äldre eleverna till viss del hjäl-
per till med inskolningen av de yngre eleverna. Jämfört med en inskolning vid ålders-
indelad undervisning där läraren tar emot en hel klass med nya elever, vilket för lära-
ren innebär att mycket tid går åt till att skapa och lära ut socialisationsregler och ru-
tiner. 

5.1.4 Samarbete mellan lärarna
Några lärare i studien belyser att åldersblandad undervisning öppnar upp för sam-
arbete mellan lärare, vilket de påpekar vara till en fördel i arbetssituationen. Några 
andra lärare påpekar att samarbetet känns som tidskrävande och påtvingat, och 
därför upplevs negativt. Edlund och Sundells studie (1999) visar att lärarsamarbete 
förekommer lika ofta vid åldersindelad organisation som vid åldersblandad organisa-
tionsform. Dock påpekar Sundell (1995) att lärares inställning till åldersblandad un-
dervisning har betydelse för och kan leda till att samarbete mellan lärare ökar. Sam-
tidigt kritiserar Sundell detta samarbete som han anser stanna på ett organisatoriskt 
plan. Vårt resultat bekräftar detta då lärare i intervjuerna uttryckt att samarbete mel-
lan lärarna ofta handlar om att byta elevgrupper med varandra och undervisa varan-
dras elever. 

5.1.5 Ett fungerande arbetssätt i praktiken
Vårt resultat visar att lärarna är positiva till gruppering av elever. Hoffman (2002) 
förklarar att elever i åldersblandade klasser ofta organiseras i olika grupper såsom i 
helklass, smågrupper, par och individuellt. Dessa grupper ordnas oftast baserat på 
elevernas intressen och behov och inte utifrån elevernas ålder. Vårt resultat antyder 
att när elever delas in i grupper blir det vanligtvis i åldershomogena grupper. Denna 
typ av indelning kan vi koppla till Mason och Burns (2001) Two – Group approach
som innebär att läraren planerar och utför undervisningen årskursvis. Detta kopplar 
vi till Hedlunds (1995) stadie ett, där han lyfter fram ”grupp-individualisering” som 
innebär att eleverna delas in i olika årskurser samt att olikheter ses som något nega-
tivt för undervisningen.

Det framkom speciellt tydligt av en lärare i resultatet, att medvetenheten om under-
visningsformens för- och nackdelar får betydelse för lärarens arbetssätt samt förhål-
lningssätt. Hon hade en mycket positiv inställning till åldersblandad undervisning, 
men var ändock den person som kunde se flest nackdelar med organisationsformen. 
Johansson (1995) styrker detta genom att påpeka vikten av medvetenhet kring för-
delar och nackdelar med den organisationsform läraren själv föredrar att arbeta med. 
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Hedlund (1995) menar att man ska vara öppen för båda organisationsformerna och 
dess för och nackdelar. 

5.1.6 Skolämnen i den åldersblandade undervisningen
Resultatet visar, ur både ett ledningsperspektiv samt lärarperspektiv, att vissa ämnen 
är svåra att genomföra i den åldersblandade undervisningen, såsom engelska, mate-
matik, historia och idrott. Det framkommer även att ämnet historia inte lämpar sig 
för den åldersblandade organisationen, då både några lärares och rektorernas erfa-
renhet är att den kronologiska tidsföljden kan bli förvirrande för vissa elever. Sand-
qvist (1995), Hedlund (1995) samt Johansson (1995) anser samtliga att det inte finns 
några belägg för detta resonemang och menar att de olika tidsperioderna till och med 
blir tydligare för eleverna då lärare måste poängtera tidsföljden eftersom den inte är 
automatisk. Ämnet matematik däremot, anser Hedlund (1995) vara det ämne som är 
minst lämpat för åldersblandad undervisning jämfört med en åldersindelad organisa-
tionsform, då det här blir färre nivåer att ta hänsyn till som lärare. Resultatet visar att 
det krävs en planering för varje årskurs, dubbel planering, då det är viktigt att mate-
matikundervisningen måste anpassas utefter elevens egen utvecklingsnivå vilket får 
stöd från läroplanen Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006). Både resultatet i stu-
dien och litteraturen lyfter att orienteringsämnen ofta läggs upp i treårsperioder. Det-
ta, anser Hedlund (1995), innebär att elever inte ges lika möjlighet att förstå samma 
arbetsområden och problematik med hänsyn till sin mognad, då eleverna kan bli 
tvungna att arbeta med dessa områden i olika åldrar, exempelvis att ett barn får läsa 
om rymden som sjuåring medan en annan läser om detta som nioåring. Några lärare i 
studien lyfter att planeringen måste täcka flera år framåt därför att läraren ska kunna 
ha kontroll över vilken elev som gjort vad i de olika ämnena. 

5.2 Elevperspektiv
Utifrån resultatet kan vi se att lärarna många gånger betraktar åldersblandad och ål-
dersindelad undervisning ur ett elevperspektiv, då de vuxna försöker sätta sig in i hur 
de antar eleverna upplever de båda organisationsformerna.

5.2.1 Sociala förhållanden
Sandqvist (1995), Johansson (1995) och Sundell (1995) hävdar att elevernas fasta rol-
ler inte blir lika tydliga i en åldersblandad klass jämfört med en åldersindelad, då 
klassammansättningen förändras från år till år. I resultatet framkommer det att de så 
kallade svaga eleverna inte utmärker sig lika mycket i en åldersblandad klass jämfört 
med en åldersindelad klassammansättning. 

Det framkommer av resultatet att inskolningen går lättare i en åldersblandad klas-
sammansättning jämfört med en åldersindelad, då halva eller två tredjedelar av klas-
sen består av elever som fortsätter tillsammans från föregående år. De nya eleverna 
som börjar i klassen ärver de äldre elevernas gamla inlärda normer och värderingar, 
vilket även Johansson (1995) framhäver. Samtidigt tar Johansson upp att en fördel 
vid åldersindelad klassammansättning är att klassen följs åt från år till år, vilket gör 
gruppen mer stabil. Holmberg (2002) förklarar att inskolningen blir mer flexibel för 
eleverna i en åldersblandad klassammansättning. Detta är något som några lärare 
belyser i studien, men påpekar att en förutsättning för att detta ska upplevas som en 
fördel, är att gruppen fungerar tillsammans på det sociala planet. Dessutom påpekar 
de att inskolning i åldersindelad organisation tar längre tid och mycket energi går åt 
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till att förmedla och ta till sig socialisationsregler. En annan fördel med åldersblan-
dad klassammansättning för eleven, som vårt resultat samt Johansson (1995) och 
Sundell (1995) belyser, är att denne kan gå om en årskurs men ändå ha kvar samma 
lärare och klasskamrater. I en åldersindelad klassammansättning blir detta moment 
mer dramatiskt, då eleven måste byta både klasskamrater och lärare. 

Vårt resultat visar att knappt hälften av lärarna anser att elever får en ökad social 
kompetens och att de har tillgång till fler kamrater i olika åldrar i en åldersblandad 
organisation. Lärarna framhäver att eleverna leker mer över åldersgränserna i en ål-
dersblandad organisation jämfört med en åldersindelad. Sundell (1995) belyser att 
förespråkare för åldersblandad undervisning tar upp just detta. Han anser dock själv 
att skillnaden mellan eleverna socialt sett är för stor för att eleverna ska kunna ha ett 
positivt utbyte av varandra. I vårt resultat framkommer att skillnaderna på mellan-
stadiet mellan eleverna, både kroppsligt och socialt sett, är för stora för att de ska ha 
utbyte av varandra på det sociala planet. Edlund och Sundell (1999) och Sundell 
(2002) hävdar det motsatta mot vad vårt resultat visar. Författarna menar att ålders-
blandad klassammansättning inte ökar umgänget över åldersgränserna. 

5.2.2 Samlärande
Litteraturen visar att samarbete mellan elever främjar barns lärande och utveckling, 
då elever delar med sig av varandras erfarenheter och kunskaper. Det sociokulturella 
perspektivet framhäver hur viktigt det är att människan delar med sig av sina kunska-
per och erfarenheter till varandra. Perspektivet belyser att människan tillägnar sig 
kunskaper och färdigheter i samspel med andra. Studiens resultat visar att de flesta 
lärarna anser att samlärande är en viktig del i åldersblandad undervisning, då under-
visningen till stor del bygger på att elever hjälper varandra och olikheter ses som en 
tillgång. Göransson (2004) hävdar att inkluderingsidén tillför en föreställning om att 
skapa en delaktighet för alla i en samhörighet där olikheter ses som värdefullt. Ege-
lund et al. (2006) lyfter den enskildes förmåga och betydelse för kollektivet, vilket 
även lyfts som betydande för människans lärande och utveckling i det sociokulturella 
perspektivet. Dewey (1997) framhäver kommunikationens betydelse för samarbete. 
Han menar att människans olika sätt att tänka blir tydliga genom samtal och det kan 
leda till förståelse för sig själv och andra. På så sätt, menar han att man kan dela va-
randras erfarenheter. Lärarna i studien belyser att dialogen ingår som en del i den 
sociala utvecklingen. Av resultatet kan man utläsa att både de yngre och de äldre ele-
verna lär av varandra, då de yngre tar lärdom av de äldre, som i sin tur lär genom att 
de tvingas formulera och sätta ord på sina kunskaper. I resultatet framkommer Vy-
gotskijs (1995) teori kring hur barn lär av varandra. Hedlund (1995) tar upp dilem-
mat att elever emellanåt får agera små vuxna. Å ena sidan är han för att elever lär av 
varandra, samtidigt som han å andra sidan påpekar att elever inte ska behöva agera 
lärare åt varandra. Han menar att det både finns vinnare och förlorare i den ålders-
blandade undervisningen, de äldre eleverna blir förlorare genom att de tvingas agera 
hjälpfröken åt de yngre som i sin tur blir vinnare då de får hjälp av och har konkreta 
förebilder i både lärare och elever. Även i vårt resultat diskuteras vinnare och förlo-
rare i den åldersblandade undervisningen. Likaså här ses de äldre eleverna som för-
lorare då de ibland får uppträda som extralärare samt att de vid jämförelse med de 
yngre eleverna kan uppleva sig själva som sämre, då de exempelvis inte språkligt kan 
uttrycka det som en vuxen kan förmedla. Williams et al. (2000) samt Hedlund (1995) 
menar att den viktigaste faktorn som skapar förutsättningar för om barn i skolan til-
låts samarbeta och lära av varandra, är lärarnas egna synsätt på samarbete och sam-



37

lärande. Då vårt resultat visar att de flesta av lärarna påpekar vikten av barns sam-
arbete samt att barn lär av varandra, tyder detta på att lärare besitter kunskaper och 
förståelse för att detta gynnar lärandesituationer. 

5.2.3 Individualisering
Lärarna belyser individualisering i åldersblandad undervisning som både positivt och 
negativt. En fördel som flera lärare tar upp är att det för den enskilda eleven blir nat-
urligare att arbeta utifrån sin ”egen nivå”, antingen att eleven ”hänger på” den äldre 
årskursen eller att eleven arbetar med den yngre årskursen. Detta kan kopplas sam-
man med Hedlunds (1995) tankar kring kognitiv individualisering, där han menar att 
individualiseringen utgår från elevens mognad, erfarenhet och kognitiva förmåga. I 
Hedlunds stadie fyra, som är det mest utvecklade arbetssättet, är strävan att indivi-
dualisera undervisningen utifrån elevens kognitiva förmåga. Lärarna tar även upp in-
dividualisering ur ett mindre positivt perspektiv då de påpekar att det är svårt som lä-
rare att ha kontroll över var varje elev befinner sig, då spridningen mellan elevers ut-
veckling blir så pass mycket större i en åldersblandad klass jämfört med en åldersin-
delad klassammansättning. Lärarna ser en risk med detta då de uttrycker att eleven 
kan komma att få undervisning på icke individanpassad nivå. Stensmo (1997) och 
Vinterek (2002) bekräftar att i en åldersblandad klass är det större spridning på ele-
vernas kunskaper, förutsättningar och färdigheter jämfört med en åldersindelad. Ål-
dersblandad undervisning kan leda till ett individualiserat arbetssätt som kan inne-
bära mindre kognitiv stimulans än vad som är tänkt. Detta eftersom lärarna tvingas 
individualisera undervisningen, förklarar Hedlund. Sundell (2002) anser att ett indi-
viduellt arbetssätt inte alltid är positivt ur ett elevperspektiv. Hedlund påpekar sam-
tidigt att åldersblandad undervisning kan vara startskottet för många lärare då de 
börjar inse att elever är olika och med det kräver individualiserad undervisning. Även 
lärarna i studien påpekar att åldersblandad undervisning kan leda till att läraren blir 
medveten om elevers olikheter. De framhäver att det finns en risk med den åldersin-
delade undervisningen, att läraren luras att tro att elever är lika då de har samma ål-
der. Även Edlund och Sundell (1999) menar att lärare i åldersindelade klasser tende-
rar att inte se den stora variationen av olikheter bland elever som är födda samma år. 

Det framkommer i resultatet att många lärare köper lika material till alla elever i den 
åldersblandade klassen. Individualiseringen sker här i och med att alla får arbeta i sin 
egen takt, vilket Hedlund (1995) benämner som hasighetsindividualisering. När en 
omorganisering sker från åldersindelad klassammansättning till åldersblandad finns 
risken att denna typ av individualisering fortskrider och undervisningen fortsätter att 
bedrivas som tidigare, det vill säga att undervisningen bedrivs årskursvis. Resultatet 
tyder på att individualiseringen ofta genomförs med tanke på elevens årskurstillhö-
righet, i stället för att individualiseringen sker utifrån elevernas kognitiva förmågor. 
Hedlund (1995) talar om ”grupp - individualisering” där grundtanken är att individu-
alisera utifrån att elever går i olika årskurser, vilket är vanligt förekommande hos lä-
rare som nyligen börjat arbeta med åldersblandad undervisningsform. Samma tanke 
ligger till grund för åldersindelad klassammansättning. 
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5.3 Ledningsperspektiv

5.3.1 Motiv till åldersblandad klassammansättning
Resultatet visar i likhet med Sundells studie (1995) att både lärarna och rektorerna är 
övertygade om att det är ekonomi som styr val av organisationsform. Även Sundell
tar upp ekonomi som en orsak att välja åldersblandad organisationsform före den ål-
dersindelade. Lärarna i studien belyser att när skolan måste välja organisationsform 
ur en ekonomisk synvinkel, försöker man ändå att göra förändringen så bra som möj-
ligt. Dock är det inte självklart, enligt Sundell, att det blir billigare. Även konkurrens 
från andra skolor som vill locka över elever påverkar i slutändan valet av organisati-
onsform, visar vårt resultat. I dagens samhälle där det råder stor konkurrens överlag 
och där valfriheten är mer befintlig för föräldrar att välja skola till sina barn, till skil-
lnad från förr, tvingas skolan att utmärka sig i positiv anda och välja en nisch som 
fångar uppmärksamhet bland elever och föräldrar. En av rektorerna belyser vikten av 
att vara tydlig utåt sett med vad skolan står för och har för organisationsform, då tyd-
lighet ger förtroende och trovärdighet. 

Ett annat skäl till omorganisation från åldersindelad undervisning till åldersblandad, 
som både rektorer, lärare samt litteratur belyser är sviktande elevantal i de olika års-
kurserna som kan medfölja ojämnt antal barn årskursvis. Sundell (1995) framhäver 
Bb-formen, där organiseringen berodde på bristen av jämnåriga elever, vilket blev 
anledningen till att elever i olika åldrar bildade en klass. Sundell skriver att denna 
form fortfarande existerar i glest befolkade områden, vilket vi kan se då en av våra 
skolor ligger på landsbygden. Vi drar då slutsatsen att Bb-formen lever kvar än idag. 
Resultatet visar även att en annan påverkan av val av organisationsform som inte be-
nämns i litteraturen, men som några lärare tar upp, är in- och utflyttning i områden 
som de förklarar är ”rörliga”. Detta reflekterar vi över som något som är relaterat till 
stadsmiljö, där många människor lever tillsammans och där det bildas olika slags 
områden som är mer eller mindre attraktiva.

Resultatet och litteraturen framhäver pedagogiska fördelar som ett motiv till införan-
de av åldersblandad organisationsform. Lärarna i studien belyser att det många gån-
ger handlar om ”eldsjälar” som anser att åldersblandad undervisning är den bästa or-
ganisationsformen ur ett pedagogiskt perspektiv. Dessa lärare ligger ofta till grund 
för ett genomdrivande av organisationsbyte. Detta var ofta anledningen till byte från 
åldersindelad till åldersblandad undervisning i början på 90-talet. Även Sundell 
(1995) visar på att det ofta är enskilda lärare som varit initiativtagare när det handlar 
om åldersblandad undervisning. Dock visar resultatet och litteraturen att det idag 
inte alltid i första hand är pedagogiken som styr valet av organisationsform, utan det 
är bland annat av ekonomiska skäl. Resultatet visar att ett beslut om omorganisation 
bör vara välgrundat och kräver att alla är delaktiga i beslutet, ledning, lärare och för-
äldrar. En av lärarna är tydlig med och vill få fram att man inte bör tvinga lärare att 
arbeta på ett visst sätt mot sin vilja. Med dessa ord vill hon belysa hur viktigt det är 
att lärare får vara med och tycka och tänka i en fråga så viktig som denna. Sundell 
(1995) lyfter fram många exempel där omorganisation skett utan att fråga varken vad 
lärare eller föräldrar anser om saken. Vi anser att en stor och viktig grupp glöms bort 
i denna fråga och det är eleverna själva.



39

6. Diskussion

6.1 Metoddiskussion
Utifrån vårt syfte som är att inhämta kunskap kring samt jämföra de olika organisa-
tionsformerna åldersblandad och åldersindelad undervisning i år 1-3, med fokus på 
lärar- och ledningsperspektiv, anser vi att metoden vi använt i studien gett oss rele-
vanta svar på våra forskningsfrågor. Vår övergripande reflektion över metoden är att i 
det stora hela blev som vi tänkt. Strukturerad intervju innebär både för- och nackde-
lar. Fördelar som vi upplever med denna typ av intervju var att våra intervjuer skedde 
under liknande förhållanden trots att vi genomfört dem på olika håll, var och en för 
sig. Andra fördelar var att vi höll oss till ämnet, intervjuareffekten blev relativt låg då 
intervjuaren inte påverkade informanten samt att informanternas svar enklare gick 
att jämföras med varandra. Vår strategi att inte använda oss av följdfrågor var både 
till för- och nackdel. Nackdelen var att svaren inte blev så uttömmande som de kunde 
ha blivit. En av informanterna uttryckte att de inledande intervjufrågorna inte var så 
öppna som hon berett sig på. Informanternas reaktioner på att vi använde oss av 
bandspelare under intervjutillfällena var i de flesta fall inga alls. Vår upplevelse var 
att ett par av informanterna inledningsvis kände sig obekväma gentemot bandspela-
ren och visade det genom sitt kroppsspråk. Dock kan vi inte se att detta påverkat re-
sultatet. Vår känsla var att lärarna som intervjuades var öppna och ärliga samt villiga 
att hjälpa oss att få de material vi behövde. Rektorerna var även de positiva och sam-
arbetsvilliga till att medverka i studien. Dock upplevde vi att rektorerna var lite mer 
försiktiga i sina uttalanden jämfört med lärarna, under intervjutillfället, vilket vi kan 
ha förståelse för, då de besitter en annan maktposition. Vi valde även att delge infor-
manterna resultatet av intervjuerna med tanke på respekt för att de skulle känna sig 
trygga i att känna igen sig i sina svar och samtidigt kunna justera eventuella misstolk-
ningar. Det resulterade i att två av lärarna reagerade på att något enstaka ord inte fick 
rätt betydelse i sitt nya sammanhang. Då ord rycks ur sitt sammanhang riskerar ord-
en att få en annan betydelse än av sitt tänkta innehåll. När en intervju skrivs ner på 
papper så resulterar det automatiskt i att det kan upplevas som mer ”svart på vitt”, 
jämfört med det talade språket som inte bara innehåller ord utan även betoningar 
och blir på så sätt mer nyanserat. Detta medförde att vi kunde göra förändringar i re-
sultatkapitlet innan färdigställandet, vilket vi ser som en väsentlighet för att öka stu-
diens reliabilitet och validitet. På detta sätt kunde vi garantera att ingen misstolkning 
från vår sida skett.

6.2 Resultatdiskussion
Vårt syfte var att inhämta kunskap kring samt jämföra de olika organisationsformer-
na åldersblandad och åldersindelad undervisning i år 1-3, med fokus på lärar- och 
ledningsperspektiv. Utifrån tidigare forskning samt vår genomförda studie har vi er-
hållit en bild av hur åldersblandad och åldersindelad undervisning ter sig i praktiken. 
Vi kan däremot inte dra några generella slutsatser kring dessa fenomen, då vår studie 
fokuserat på två skolors omorganisationer från åldersindelad till åldersblandad un-
dervisning. Då vi fokuserat på lärar- och ledningsperspektiv, begränsas vår bild. Om 
vi istället haft fler perspektiv kring ämnet, hade vår bild kunnat bli annorlunda med 
tanke på de djupare och bredare insikter och kunskaper vi kunnat ta till oss. 

Med utgångspunkt i studiens forskningsfrågor kan vi konstatera att det finns både 
fördelar och nackdelar med de båda organisationsformerna, åldersblandad och ål-
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dersindelad klassammansättning. Både tidigare forskning och studiens resultat visar 
att det är viktigt att vara medveten om och öppen för de olika positiva och negativa 
effekter som de båda organisationsformerna för med sig. När man som lärare kan se 
många nackdelar med den organisationsform som man i själva verket är positiv till 
blir det mer tydligt vad man kan göra för att vända nackdelar till fördelar (Johansson 
(1995), Hedlund (1995) samt Sandqvist (1995)). Detta såg vi tydliga indikationer på i 
vårt resultat då en av lärarna som är väldigt positiv till åldersblandad undervisning, 
belyste flest nackdelar med organisationsformen. Samtliga lärare påtalade även både 
för- samt nackdelar med de båda organisationsformerna. En slutsats utifrån detta är 
att det krävs mycket kunskap och praktisk erfarenhet kring de olika organisationsfor-
merna för att kunna nå ett mer utvecklat arbetssätt. Både lärarna och de båda rekto-
rerna önskade mer tid till pedagogiska diskussioner där de kan mötas och diskutera 
olika dilemman som kan uppstå i arbetet. För att nå integrerad undervisning tolkar vi 
att det krävs tid till att samtala kring för- och nackdelar i de olika organisationsfor-
merna, för att på så sätt kunna bli mer medveten och se lösningar. I studiens resultat 
kan vi tydligt se att vissa lärare anser att något innebär fördelar, medan andra såg 
nackdelar kring samma fenomen. Det är av betydelse att läraren är medveten om för-
delar och nackdelar, vilket exempelvis nås genom vidareutbildning samt genom peda-
gogiska diskussioner. Detta är viktigt då läraren endast kan förändra något som den-
ne är medveten om, nackdelar kan stävjas och vändas till fördelar. 

Historiskt sett är åldersblandad undervisning inget nytt fenomen. Bb- formen exem-
pelvis har funnits sedan en lång tid tillbaka. Anledningen till att bedriva åldersblan-
dad undervisning har varierat genom åren. Sviktande elevantal har varit en anled-
ning, pedagogiska skäl en annan och en tredje orsak är ekonomi. I ett samhällshisto-
risktperspektiv kan vi se att den åldersblandade organisationsformen kräver ett an-
nat, mer utvecklat arbetssätt till skillnad från Bb-formen, som har funnits sedan lång 
tid tillbaka (Hedlund, 1995). Förr sattes klasser samman enbart på grund av sviktan-
de elevantal och undervisningen fortsatte att bedrivas för var årskurs för sig. Även om 
orsaken i dag att sätta samman elever i en åldersblandad klass till stor del beror på 
ekonomiska skäl och sviktande elevantal, har man ändock en tanke om att denna or-
ganisationsform ska gynna varje enskild elev. Våra resultat visar att åldersblandad 
undervisning många gånger hamnar på en låg nivå då det gäller att nå ett integrerat 
arbetssätt. Åldersblandad undervisningsform har många utvecklingslägen, allt från 
Bb-form till det mest utvecklade integrerade arbetssättet. Vår studie visar att det inte 
alltid är pedagogiska fördelar som ligger till grund för skolornas val av organisations-
form. I stället är det andra skäl såsom ekonomi samt sviktande elevantal som ofta 
motiverar en övergång från åldersindelad till åldersblandad organisationsform. Hed-
lund (1995) menar att åldersblandad undervisning är att föredra, framför åldersinde-
lad undervisning, endast när det handlar om det mest integrerade utvecklade arbets-
sättet, som stadie fyra innebär. Om inte undervisningen hamnar på detta stadie av ut-
vecklingsnivå är åldersindelad undervisning att föredra ur lärandesynpunkt. 

I ett samhällsperspektiv kan vi dra slutsatsen att samhällssynen förändrats på senare 
tid då människan ser på eleven som en individ som kan påverka, vara delaktig och bi-
dra till att undervisning gynnar lärandesituationer. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
(Säljö, 2000) ställer vi oss frågan: Hur ser det ut i samhället idag? Vi anser i likhet 
med Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) att skolans organisation ska spegla 
hur vårt samhälle ser ut samt förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhälls-
livet. Som samhällsmedborgare möter man olika människor; man möter bland annat 



41

funktionshindrade människor, människor med olika kulturella bakgrunder samt 
människor i olika åldrar. Vi ställer oss frågan: Varför återspeglas inte detta i alla sko-
lor? Nu för tiden blandas människor oavsett vem du är, exempelvis oberoende förut-
sättningar, kulturell bakgrund samt kön. Till skillnad från samhället i övrigt, delas 
elever ofta in i klasser efter deras gemensamma ålder. Hur påverkar detta övergången 
från skolan ut i samhällets arbetsliv, där den unga människan möter andra männi-
skor i olika åldrar? Den unga människan är beredd på att möta människor med ex-
empelvis olika kulturell bakgrund, eftersom denne har erfarenhet av det från skol-
tiden. Men är denne bredd på att möta och arbeta tillsammans med både äldre och 
yngre människor? Åldersblandad undervisning har den fördelen att den ur detta per-
spektiv förbereder eleverna för ett kommande liv ute i samhället. 

De konsekvenser för lärarens roll som vi kan se utifrån studiens resultat, när det gäl-
ler åldersblandad undervisning jämfört med åldersindelad, är framförallt att det blir 
en större arbetsbelastning för läraren, speciellt då det gäller planering av den ålders-
blandade verksamheten. Åldersblandad undervisning kräver, enligt bland annat Hed-
lund (1995) samt Sundell (1995, 1999), ett annat arbetssätt där fokus ligger på samtal, 
samlärande, inkludering samt att olikheter ses som en tillgång i lärandet. Vi kan även 
se att själva arbetssättet åldersblandad undervisning samt omorganiseringen i sig, 
lett till ökat samarbete lärarna emellan. Detta kan utveckla skolan och lärarlaget på 
ett positivt sätt, menar vi. I en omorganisation som denna förstår vi att det krävs vi-
dareutbildning av personal samt tid till pedagogiska diskussioner i lärarlaget, för att 
utveckla de kunskaper som behövs för att nå ett integrerat arbetssätt. 

Hedlund (1995) beskriver fyra stadier av lärares utveckling till att nå ett integrerat ar-
betssätt i den åldersblandade klassen. Vi kan i studien se ett samband mellan Hed-
lunds stadie fyra och en lärares uttryck om att lärare bör få arbeta med det de känner 
mest för när det gäller åldersblandad eller åldersindelad undervisning. Många lärare i 
dagens samhälle tvingas att arbeta mot sin vilja då de handlar om åldersblandad och 
åldersindelad organisationsform. I vår studie framkommer att knappt hälften av lä-
rarna skulle välja att arbeta med åldersindelad undervisning och drygt hälften av lä-
rarna skulle välja åldersblandad undervisning. Samtliga lärare i studien arbetar i dag 
med någon form av åldersblandad undervisning. Slutsatsen blir därför att knappt häl-
ften av lärarna i studien inte arbetar med den organisationsform som de själva före-
drar. Omorganisation från en organisationsform till en annan kan ske relativt omgå-
ende och tvärt i dagen samhälle. Då skolan ställs inför besparingar som ett resultat av 
exempelvis lågkonjunktur så försöker ändock skolan att på det bästa sättet lösa detta 
genom att införa åldersblandad organisationsform, vilket skett på studiens skolor. 
Genom detta kan pedagogiska vinster utvinnas. Resultaten antyder att detta sker ut-
an att lärarna får någon större möjlighet att förbereda sig kunskapsmässigt och men-
talt inför det ”nya” sättet att arbeta. Lärare i dag bör, genom exempelvis lärarutbild-
ningen samt fortbildning på sin arbetsplats, få en medvetenhet kring vad de olika or-
ganisationsformerna innebär ur både elev och lärarperspektiv. Detta, förmodar vi,
kommer att gynna både lärarens arbetssituation samt elevers delaktighet i sitt eget 
och andras sätt att lära. Vi tänker bland annat här på stadie fyra, som litteraturen be-
lyser som det mest utvecklade integrerade arbetssättet vilket innefattar ett processin-
riktat arbetssätt, individualisering av undervisning med eleven i centrum, ett klass-
rumsklimat där dialogen och samarbete ses som väsentligt och är uppbyggt som ett 
naturligt sätt att arbeta, samt att gruppering av eleverna sker utifrån deras intressen 
och behov. Slutsatsen blir: Om man tog bort orsakerna sviktande elevantal och eko-
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nomi för att vara motivet att bedriva åldersblandad undervisning, skulle fler då välja 
åldersindelad undervisningsform? 

Vår ambition med denna studie är att försöka väcka tankar, problematisera och ref-
lektera kring åldersblandad och åldersindelad undervisning. Vi hoppas att denna stu-
die kan bli en utgångspunkt för en vidare diskussion kring dessa organisationsfor-
mers för- och nackdelar, samt leda till en personlig medvetenhet hos både ledning 
samt lärare. Vår tanke är att många lärare skulle trivas bättre om de fick vara med 
och diskutera fram beslut och känna engagemang utifrån deras pedagogiska tankar 
och synsätt. Det är ju trots allt lärarnas arbetssituationer som ger dem erfarenheter 
som i sin tur kan användas som kunskaper för att utveckla verksamheten. Vi ser detta 
som en nödvändighet för en positiv skolutveckling. Vår tanke med denna studie är 
inte att ta ställning eller propagera varken för eller emot någon av organisationsfor-
merna. Det finns ingen anledning att göra detta då ingen av dem är bättre eller sämre 
än den andra. Det beror på vilket perspektiv man ser utifrån.

6.3 Vidare forskning
Denna studie har sin utgångspunkt i ett lärar- och ledningsperspektiv på åldersblan-
dad och åldersindelad undervisning. Genom denna fokusering utelämnas flera rele-
vanta perspektiv osagda, bland annat elevperspektivet samt föräldraperspektivet. 
Denna studie belyser ett elevperspektiv, dock ur lärarens synvinkel vilket inte medför 
ett barns perspektiv. En vidare forskning på detta område med ett elevperspektiv 
skulle kunna genomföras genom att intervjua antingen elever som går i åldersblan-
dad klassammansättning och jämföra med elever som går i en åldersindelad klassam-
mansättning. Ett annat alternativ är att intervjua vuxna före detta elever med erfa-
renhet av både åldersblandad och åldersindelad undervisningsform. Forskning med 
utgångspunkt i ett föräldraperspektiv skulle kunna genomföras genom antingen en 
enkätstudie eller genom enskilda intervjuer eller gruppintervjuer. 

Det vore även intressant att se åldersblandad och åldersindelad organisationsform ur 
ett historiskt perspektiv och på så sätt exempelvis se förändringar i vilka motiv och 
syften som styrt valet av organisationsform. Genom detta skulle man även kunna be-
lysa utvecklingen av de båda arbetssätten ur ett tidsperspektiv. 

Då vår studie är en fallstudie där endast två skolor ingår, skulle det vara intressant att 
genomföra en liknande studie men då i ett större sammanhang och därmed kunna 
belysa fenomenet mer tydligt och mer generellt. 
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Bilaga 1 
Informationsbrev

                                                                                                                           2009-01-27

Hej!

Vi heter Frida Eketjäll och Christina Lagerkvist och är studerande på Mälardalens 
högskola, Lärarprogrammet. Vi kommer under våren 09 att skriva vårt examens-
arbete som kommer att handla om åldersblandad och åldersindelad undervisning. 
Syftet med studien är att inhämta kunskap kring samt jämföra de olika organisations-
formerna åldersblandad och ålderindelad undervisning i år 1-3, med fokus på lärar-
och ledningsperspektiv. För att kunna genomföra denna studie behöver vi få ta del av 
dina erfarenheter, kunskaper och åsikter kring detta. Därför skulle jag vilja intervjua 
just dig. Intervjun beräknas ta ca 30 minuter. Du kommer naturligtvis att vara 
anonym i studien och allt material kommer att behandlas konfidentiellt. Det är helt 
och hållet frivilligt att delta och du kan avbryta intervjun när som helst. Det som 
framkommer i intervjun kommer endast att användas i examensarbetet och upp-
gifterna om dig som informant antecknas, förvaras, redovisas och skrivs i uppsatsen 
på ett sådant sätt att ingen utomstående kan identifiera dig som person. Självklart får 
du ta del av resultatet, i det slutgiltiga examensarbetet, som beräknas vara klart i mit-
ten av juni 09. Med detta informationsbrev följer intervjufrågorna så att du i lugn och 
ro kan ta ställning till om du vill delta. Detta skulle hjälpa oss och vi tackar på 
förhand!

Om du har några frågor når du oss på

Frida Eketjäll, xxx@student.mdh.se eller xxx- xxx xx xx

Christina Lagerkvist, xxx@student.mdh.se eller xxx-xxx xx xx

Handledare: Marja- Terttu Tryggvason, xxx@mdh.se

Vänliga hälsningar

Läst av: ____________________________________________________
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Bilaga 2

Intervjufrågor till lärarna

1. Vad har du för utbildning?

2. Hur länge har du arbetat som lärare?

3. Har du erfarenhet av att arbeta med åldersblandad undervisning?

I så fall, hur länge?

4. Har du erfarenhet av att arbeta med åldersindelad undervisning?

I så fall hur länge?

5. Vilka fördelar finns det med åldersblandad undervisning?

6. Vilka nackdelar finns det med åldersblandad undervisning?

7. Vilka fördelar finns det med åldersindelad undervisning?

8. Vilka nackdelar finns det med ålderindelad undervisning?

9. Vad, vilka motiv styr skolans val av organisationsform/klass sammansättning, 
tror du?

10. Hur påverkar klassammansättningen den dagliga verksamheten/
undervisningen för dig som lärare? (planering, val av innehåll, arbetsmetoder, material, 
gruppering av barn samt tillgång till användning av lokaler)

11. Vilka utav dessa arbetssätt skulle du välja om du fick välja själv?
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Bilaga 3

Intervjufrågor till rektorerna

1. Vad har du för utbildning?

2. Hur länge har du arbetat som rektor?

3. Har du någon erfarenhet av att ha arbetat som lärare?

4. Har du erfarenhet av åldersblandad klassammansättning?

5. Har du erfarenhet av åldersindelad klassammansättning?

6. Vilka respektive för- och nackdelar finns det med åldersblandad undervisning?

7. Vilka respektive för- och nackdelar finns det med åldersindelad undervisning?

8. Vad, vilka motiv styr skolans val av organisationsform/klass sammansättning?

9. Vilka utav dessa arbetssätt skulle du välja om du fick välja själv?


