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Abstract 
 
Vårt examensarbete handlar om åldersblandade klasser. Vårt syfte med undersökningen var att ta 
reda på hur pedagoger i åldersblandade klasser arbetar med att individualisera undervisningen för 
varje enskild elev, vad de anser är positivt respektive negativt med att åldersblanda eleverna och 
hur de ser på sin lärarroll. Vi har intervjuat 12 verksamma pedagoger i två skolor i Mellansverige, 
som båda har två stycken F-1-2 klasser, för att ta reda på deras inställning till åldersblandade 
klasser. Litteraturen säger att det är vanligare att individualisera undervisningen i de 
åldersblandade klasserna och att lärarna som arbetar där förändrar sin lärarroll, till att bli mer 
handledare än en lärare som bara står och undervisar. Tidigare undersökningar visar att det är 
många fördelar och nackdelar med att åldersblanda elever, beroende på hur man väljer att se på 
situationen. Vår undersökning visar att det inte är vanligare att individualisera undervisningen i 
åldersblandade klasser och att pedagogerna inte förändrar sin lärarroll, bara för att de arbetar i en 
åldersblandad klass. De flesta pedagoger i vår undersökning menar att spridningen på elevernas 
kunskaper är alldeles för stor, och därmed svår att hantera. 
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Inledning 
 

En av anledningarna till att vi valde att skriva om åldersblandade klasser i skolan, var att våra 
partnerskolor hade det som önskemål. Att vi sedan inriktade oss på att undersöka hur individuali-
seringen fungerar i dessa klasser, var för att vi såg att detta var någonting betydelsefullt som sak-
nade en samordnad översyn. Lpo 94 betonar undervisningens anpassning till individen vilket 
ställer krav på individualisering. Vi har därför riktat vårt intresse till att ta reda på hur pedagoger 
inom de åldersblandade klasserna arbetar med individualisering. 
 

Ingen annanstans i samhällslivet organiseras mänsklig 
samvaro utifrån gemensamt födelseår. På förskolestadiet 
umgås barn i olika åldrar helt naturligt, inte minst i sys-
kongrupper. När man har slutat skolan skall man ut i ett 
samhälle där åldersgrupper återigen är blandade, både i ar-
betslivet och under fortsatta studier. […] Just därigenom 
finner vi något av den grundläggande dynamiken i all 
mänsklig samvaro. Det är endast skolan som håller fast 
vid sitt system av åldersgetto, där man snabbt markerar ett 
hav av avstånd mellan en första- och andraklassare. […] 
Säkert är det en praktisk lösning för administrativa funk-
tioner – men på många andra sätt en olycka för inlärning 
och skolmotivation.1

 
Monika Vinterek skriver att ett av huvudargumenten till att åldersblandade klasser slog igenom så 
stort på 1980-talet var för att det skulle bli lättare att individualisera undervisningen för varje en-
skild elev.2  
 
Syfte och frågeställningar 

 
Vårt syfte är att ta reda på hur pedagoger, verksamma i åldersblandade klasser, tolkar begreppen 
åldersblandad undervisning och individualisering samt vilken betydelse deras synsätt har för det 
praktiska arbetet. Vi vill även undersöka vad pedagogerna anser är positivt och negativt med att 
arbeta åldersblandat.  
 
Frågeställningar: 
 

- Hur definierar pedagoger åldersblandad undervisning respektive individualisering? 
- Hur gör pedagogerna i praktiken för att individualisera undervisningen i de åldersbland-

ade klasserna? 
- Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med åldersblandade klasser när det 

gäller arbetet för individualisering? 
- Vilken roll får/tar pedagogen i den åldersblandade klassen? 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Lindö, R. 2002, s. 132. 
2 Vinterek, M. 2006, s. 44. 
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Tillvägagångssätt och avgränsningar 
 
Varför intervju? 
 
Det sedvanliga sättet att indela studier är i kvantitativ och kvalitativ forskning. Den kvantitativa 
inriktningen söker det generaliserbara genom att samla fakta som kan visa på olika mönster att 
dra slutsatser av. Genom mängden fakta kan man säkerställa sina slutsatser. Det kritikerna hävdar 
som dess svaghet är bristen på djup, liksom inslag av kreativitet genom de stränga kraven på re-
liabilitet, validitet (se nedan) och generalisering.3

 
Med hänsyn till det syfte vi har med den här undersökningen har vi valt en kvalitativ inriktning 
vars huvuduppgift inte ligger i att generalisera, för att istället genom tolkning och förståelse be-
skriva det som undersökningen visar.4  
 
Intervjufrågor kan utformas mer eller mindre standardiserade. I de fall man väljer helt standard-
iserade frågor ställer man exakt samma frågor i oförändrad ordning till samtliga informanter. Om 
man väljer en låg grad av standardisering skapas frågor i intervjusituationen för att anpassas till 
varje enskild informant. På liknande sätt kan frågorna erbjuda informanten olika grad av struk-
turering det vill säga, svarsutrymme. I skapandet av frågorna har vi därför tagit ställning till hur 
mycket kontroll vi har velat ha över frågornas utformning och ordning hur stor tolkningsfrihet vi 
har velat överlåta till informanterna.5 Vi anser att en form av halvstrukturerade intervjuer har 
varit lämpligast för vår undersökning. Med utgångspunkt i ett antal huvudfrågor byggdes 
intervjuerna upp kring friare formulerade följdfrågor genom vilka vi täckte in de områden som 
var undersökningens intressefokus.  
 
Med hjälp av intervjuer med 12 pedagoger som arbetar i åldersblandade klasser har vår avsikt 
varit att ta reda på deras inställning till att arbeta efter den typen av organisation. Vår undersök-
ning kommer att göras på verksamma pedagoger i två olika skolor i Mellansverige. Den ena av 
skolorna ligger i en lite större stad och den andra i en mindre by. Båda skolorna har två stycken 
åldersblandade klasser vardera med F-1-2 verksamhet. (F- står för förskoleklass).Vi har valt att 
kalla dem för Stadsskolan och Byskolan. Innan vi påbörjade våra intervjuer med de verksamma 
pedagogerna, besökte vi skolorna och berättade vad vi skulle göra. Vi bad dem att själva välja 
tidpunkt när de kunde ställa upp på intervjuer, så att det skulle passa bra för dem.  
 
Den skola som här går under benämningen Stadsskola har 30 elever i varje klass. Arbetslagen 
består likaledes av en klasslärare, en fritidspedagog samt en förskolelärare.   
 
Byskolan har 28 elever i den ena klassen och 29 elever i den andra. Arbetslagen består av en 
klasslärare, en förskollärare och en fritidspedagog. När eleverna ska börja i tredje klass så förenas 
barnen från de två grupperna och blir till en åldershomogen trea.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Stukát, S. 2005, s. 30-31. 
4 Stukát, S. 2005, s. 32. 
5 Patel, R. & Davidson, B. 1994, s. 60-61. 
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Informanterna 
 
Alla informanter på Stadsskolan kommer att namnges med namn som börjar på S, och på By-
skolan på B, för att underlätta för läsaren. För att värna om deras integritet så har vi valt masku-
lina namn till samtliga. 
 
På Stadsskolan har vi intervjuat rektorn, två fritidspedagoger, två förskollärare, en klasslärare och 
en tidigare verksam pedagog från de åldersblandade klasserna.  
 
Den f.d. klassläraren, Sixten, har 12 års erfarenhet från arbete i åldersblandade klasser. Valet att 
arbeta så var på eget initiativ.  
 
De två fritidspedagogerna, Stefan och Staffan, har arbetat med åldersblandade klasser sedan 2001, 
då skolan de arbetar på startade med F-1-2 verksamhet.  
 
Klassläraren, Sten, har arbetat i åldersblandad klass sedan 2001 och anser sig inte själv ha valt att 
arbeta i en åldersblandad verksamhet, utan blev tilldelad tjänsten. 
 
De två förskollärarna, Sture och Sune, inledde arbetet med F-1 klass 2001 för att sedan övergå till 
F-1-2. De har hela tiden varit positivt inställda till den åldersblandade klassformen.  
 
Rektor Sven var med vid införandet av F-1-2 klasser på skolan. 
 
På Byskolan har vi intervjuat rektorn, två klasslärare, två fritidspedagoger, en förskollärare och en 
lärare som tidigare arbetat i en av klasserna.  
 
Den f.d. klassläraren Bengt, har arbetat i åldersåldersblandade klasser i 10 år. Att arbeta i sådan 
skolform var ett självklart val.  
 
Fritidspedagogen Bosse har arbetat med åldersblandade klasser sedan 2001. Inställningen till ar-
betsformen är positiv.  
 
Förskolläraren Bror vid Byskolan har arbetat åldersblandat sedan F-klassreformen 1998.  Det har 
fallit på eget val att arbeta integrerat och förskolläraren lämnade sin förra arbetsplats när sam-
arbetet inte fungerade som tänkt. När möjligheten uppstod att få var med och starta en ny verk-
samhet vid nuvarande skola tog han chansen. 
 
Klassläraren Bernt har arbetat med åldersblandade klasser sedan 2001, då skolan startade F-1-2 
verksamhet. Att arbeta enligt den grupperingen var självvalt, då det lockade att prova någonting 
nytt.  
 
Byskolans andra klasslärare Bruno har arbetat i åldersblandad klassform på nuvarande skola un-
der två års tid och på ytterligare en annan skola under fyra år. Han menar att man arbetar där 
man blir placerad. 
 
Fritidspedagogen Björn har arbetat i ungefär 10 år med åldersblandade klasser och bytte arbets-
plats 2001 då pedagogen ville prova något nytt. Han anser att det är positivt och omväxlande att 
vara en del av skolans värld. 
 
Rektor Bertil är relativt nytillsatt som rektor på Byskolan, han har tidigare arbetat som lärare. 
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Undersökningens trovärdighet 
 
En undersöknings trovärdighet är beroende av de två begreppen validitet och reliabilitet. Validitet 
syftar på i vilken grad man undersöker det man verkligen har för avsikt att undersöka, medan 
reliabilitet i sin tur handlar om i vilken grad man utför detta på ett tillförlitligt sätt. Begreppen står 
således i ett beroendeförhållande till varandra där de utgör varandras förutsättning.6     
 
För att stärka reliabiliteten i vår undersökning valde vi att utföra intervjuerna gemensamt, för att 
på så sätt kunna komplettera varandra under själva intervjusituationen. Vi valde dessutom att 
spela in intervjuerna för att minimera risken att missa information.7 Två av våra intervjuer gjordes 
med informanterna parvis, vilket kan ha inverkat på deras svar, eftersom det innebar ett delat tal-
utrymme. När man gör intervjuer eller samlar information via enkäter är man utlämnad till in-
formanternas egen vilja att svara så absolut eller sanningsenligt den förmår.8 Vår erfarenhet av att 
göra intervjuer är begränsad, vilket skulle kunna leda till att vissa frågor hade kunnat formuleras 
annorlunda för att få ett mer precist svar. 
  
Vi gjorde våra intervjuer med pedagogerna och rektorerna, efter att vi noggrant läst in oss på den 
tidigare forskningen inom området som vi haft tillgänglig. Detta innebar att vi var väl insatta i 
ämnet, innan intervjuerna påbörjades, vilket vi anser stärker validiteten i undersökningen. 
 
Intervjufrågornas utformning 
 
Samtliga intervjuer med pedagogerna började med en allmän del för att få en mjuk start på inter-
vjun. I den allmänna delen så utfrågades de om sin utbildning, erfarenhet och deras inställning till 
att arbeta i åldersblandade klasser. För att få veta pedagogernas definition av begreppen ålders-
blandad undervisning och individualisering frågade vi dem vilken innebörd de lade i respektive 
begrepp. 
 
Vi ställde frågor kring undervisningens olika delar för att få veta hur pedagogerna arbetar med att 
individualisera undervisningen för varje enskild elev, för att på så sätt få en helhetsbild av verk-
samheten. Vi har tagit reda på pedagogernas inställning till att arbeta individualiserat och för-
delar/nackdelar med åldersblandade klasser. I den avslutande delen av intervjun frågade vi peda-
gogerna om de anser att deras roll påverkas av den åldersblandade klassformen och i så fall hur.9

 
Rektorerna valde vi att fråga om anledningarna till införandet av F-1-2 klasserna på skolorna och 
vad de ansåg var fördelarna respektive nackdelarna med att ha åldersblandade klasser.10

 
Avgränsning  
 
Som problemområde utgör den åldersblandade klassformen ett alltför omfattande och samman-
satt ämne för att behandlas inom ramen för ett examensarbete. För att avgränsa vårt arbete har vi 
valt att undersöka hur olika pedagoger, som är verksamma inom F-1-2 klasser, arbetar för att 
individualisera undervisningen. Vår avsikt är inte att fokusera på varje pedagogs åsikter, utan att 
skapa en helhetsbild.  Vi kommer heller inte att jämföra de olika skolorna, då syftet är att ta reda 
på hur arbetet, i allmänhet, kan se ut i åldersblandade klasser. Anledningen till att vi ändå valde 
två skolor, var för att få mer underlag för vår undersökning. 

                                                 
6 Patel, R. & Davidson, B. 1994, s. 85. 
7 Patel, R. & Davidson, B. 1994, s. 87. 
8 Patel, R. & Davidson, B. 1994, s. 61. 
9 I bilaga 1 finns formuläret med frågor som vi ställde till pedagogerna. 
10 I bilaga 2 finns frågorna vi ställde till rektorerna.  
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Begreppsdefinition11

 
Åldersblandad klass – en neutral benämning på klasser som rymmer barn i olika åldrar.  
 
Åldershomogen klass (eller Aa – form) – barnen indelas efter ålder.  
 
Åldersintegrerad klass – klass som satts samman av pedagogiska skäl, åldern är inte avgörande 
för vilken nivå undervisningen ska läggas. 
 
Bb-form – gammal, etablerad benämning på åldersblandade klasser som uppkommit genom 
sammanslagning av åldersblandade årskurser på grund av litet elevunderlag. 
 
Olika forskare tenderar att använda begreppen olika, men vi har valt att genomgående använda 
oss av begreppet åldersblandade som prefix till klasser och undervisning, då Knut Sundell, fil. dr. 
i psykologi och Monica Vinterek, fil. dr. i pedagogik, i sina böcker, bedömer det som det mest 
neutrala12. 
 
Tidigare forskning  
 
Vi har delat in den tidigare forskningen i sex underrubriker för att på så sätt göra det mer över-
skådligt för läsaren vad forskningen säger kring våra frågeställningar.  
 
Individualisering i den åldersblandade klassen 
 
Att arbeta i åldersblandade klasser kännetecknas av en stor metodvariation mellan ämnen, vilket 
kräver att läraren har ett brett register att välja bland och att detta också inövas med eleverna, så 
att de finner en trygghet i arbetssätt och metoder.13 Undersökningar visar att även om basorg-
anisationen i dessa klasser är åldersblandad arbetar man till stor del enskilt eller individuellt sär-
skilt i matematik och orienteringsämnen.  Matematiken är till stor del styrd av läromedel, medan 
läsgrupper nivågrupperas av pedagogiska skäl. Orienteringsämnena sker dock i större 
utsträckning årskursblandat genom olika temaarbeten. Temat utgörs dock ofta av stationssystem 
där eleven väljer innehåll och arbetssätt att arbeta med individuellt, i par, eller i en lite större 
grupp.14

 
När det talas om individualisering i åldersblandade klasser är det primärt eget arbete som åsyft-
as.15 Universitetslektor Eva Österlinds undersökningar visar hur lärare i de åldersblandade 
klasserna i stor utsträckning använder självständigt arbete och egen planering.16 Som en klassform 
vilken framhåller just individualisering som mål och medel är det dock av stor betydelse att man 
uppnår detta genom en mängd olika metoder. Det förefaller dock som om individualisering ge-
nom samarbete upplevs som mer problematiskt att realisera.17

 
En undersökning från 1987 av rättssociologen Helena Hallerstöm, berättar om en försöksverk-
samhet med individuell planering på lågstadiet för svenska och matematik. När elevantalet ökade 
gav man upp sina ambitioner och skapade allt oftare åldersgrupperingar. Den del av under-

                                                 
11 Sundell, K. 1993, s. 16. Där inte annat anges så är samtliga punkter hämtat från Sundell. 
12 Sundell, K. 1993; Vinterek, Monika. 2003.  
13 Sandqvist, K. 1994, s. 41. 
14 Sandqvist, K. 1994, s. 40-41.  
15 Vinterek, M. 2003, s. 146. 
16 Österlind, E. 1998, s. 82-83.  
17 Vinterek, M. 2003, s. 146. 
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visningen där man ändå bibehöll en viss form av individuell planering präglades av möjligheten 
att påverka innehåll och omfång, utan inslag av så kallad metod- eller tidsindividualisering.  På 
grund av att lärarna inte hann med att hjälpa eleverna i den utsträckning som var nödvändigt 
sänkte eleverna sina ambitioner. Vinterek menar att det finns ett behov av lärares ”handfasta” 
ledning.18  
 
Den granskning Skolöverstyrelsen gjorde av undervisning i åldersblandade grupper, genom 
Annika Andræ Thelin, visar att lärarstyrning och inslag av traditionell årskursbunden undervis-
ning är ganska vanliga företeelser.19 Sundell skriver om en undersökning från 1991 som visar att 
så kallad hastighetsindividualisering var den vanligaste formen av individualisering där barnen 
arbetar med samma innehåll men i sin egen takt. Inom NO/SO var det dock vanligare med indi-
vidualisering av innehållet. Genom samarbete med specialpedagog kunde man ibland även arbeta 
fram svårighetsindividualiserat material.20

  
Barn i samma ålder ligger ofta på olika nivå vad det gäller social och tankemässig förmåga. Detta 
blir inte lika tydligt i en åldersblandad klass där en stor spridning är naturlig.  I en åldersblandad 
klass arbetar man med olika saker på olika nivåer. De äldre eleverna hjälper de yngre, och då tjä-
nar även den äldre på det eftersom den befäster sin kunskap ytterligare.21

 
Individualisering i allmänhet 
 
Enligt docenten i pedagogik, Christer Stensmo kan individualisering innefatta såväl tid, innehåll 
som arbetssätt.22  
 
Fil.dr. Lena Boström skriver att om inte skolan blir tillräckligt intressant, spännande och individ-
anpassad så kommer fler elever bli ”förlorade”.23 Med det menar hon att eleverna inte kommer 
att orka med skolan om det hela tiden ställs hårdare krav och eleverna inte får möjlighet att lära 
sig i sin egen takt. 
 
Monika Vinterek urskiljer två dominerande synsätt på individualisering som var och ett innefattar 
olika pedagogiska val. Det ena tar elevens egna ”individuella val” som utgångspunkt för gynnsam 
inlärning, val som berör såväl form som innehåll. Det andra strävar istället efter ”individuell an-
passning” genom att läraren söker finna rätt sätt att möta eleven där den befinner sig. Trots en 
elevcentrerad utgångspunkt rymmer de två alternativen en skillnad i ansvarfördelningen, vem 
som ska ansvara för själva individualiseringen. De olika uppfattningarna vittnar också om en 
skillnad i syn på vem som egentligen vet bäst om elevens behov.24

 
Vinterek berör graden av individualisering, som mellan totalt och inget rör sig över ett brett 
spektrum. En för hög grad av individualisering kan leda till att eleven blir som en isolerad individ 
och att gruppsamarbete uteblir. Frånvaron av individualisering kännetecknas istället av att man 
aldrig möter eleven som fristående från gruppen. Hon ser graden av individualisering som av-
görande för vilket ansvar eleven förväntas axla. Därför blir formen för individualisering också  
bestämmande för vilka samspelformer som blir gällande samt hur ansvarsfördelningen kommer 
att bli.25

                                                 
18 Vinterek, M. 2003, s. 69-70. 
19 Andræ Thelin, A. 1991, s. 31.  
20 Sundell, K. 1993, s. 66-67. 
21 Di Meo, K. & Zillén, E. 1987  
22 Stensmo, C. 1997, s. 196 
23 Boström, L. 2003, s. 17.  
24 Vinterek, M. 2006, s. 44. 
25 Vinterek, M. 2006, s. 47-49. 
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Samtliga läroplaner (Lgr 62, 69, 80, Lpo 94) poängterar att eleverna skall arbeta självständigt och 
ta eget ansvar för sitt lärande. För att de ska kunna göra detta måste eleverna öva på att kunna 
kontrollera sin lärprocess självständigt. Detta kan eleverna göra i små steg med successivt ökat 
elevansvar för de olika delarna i lärprocessen: planering, genomförande och utvärdering.26

 
Att individualisera undervisningen kan vara att anpassa materialet utifrån vad eleven ifråga kan 
tänkas hinna med under veckans gång. Det kan handla om att göra om utgångsmaterialet till 
enklare eller svårare varianter, utifrån den enskilde elevens förutsättningar.27 Enligt Vinterek så 
innebär individualisering att använda olika sätt att undervisa för att nå målen inom de olika äm-
nena.28  
 
Individualisering av undervisningen kan innebära att man som lärare 29

 
• Varierar undervisningens innehåll 
• Varierar undervisningens form 
• Varierar den tid eleverna behöver för att lära sig 
• Varierar studiesätt, elevens lärstil 
• Varierar med avseende på elever med behov av särskilt stöd vid svårigheter och handikapp 

 
Det finns olika lärstilar som passar alla individer olika bra – någon stil som passar bättre än andra 
för att individen ska tillägna sig kunskapen på bästa möjliga sätt. Det kan till exempel röra sig 
om30

• Visuella inlärare – lär sig bäst genom synsinnet.  
• Auditiva inlärare – lär sig bäst genom att lyssna och diskutera 
• Kinestetiska inlärare – lär sig bäst genom att vara delaktig, röra sig, experimentera och uppleva. 

 
Enligt amerikanska undersökningar så är det vanligast att barn och ungdomar har lättast för att 
lära sig med hjälp av den kinestetiska lärstilen (37 %), medan för vuxna är det den visuella lärstil-
en som är vanligast.31 För att kunna förmedla kunskapen till eleverna kan det vara bra att först ta 
reda på vilken arbetsstil man själv har som lärare, för att sedan undersöka vilka förutsättningar 
och möjligheter eleverna har. Därefter gäller det för läraren att anpassa verksamheten i klass-
rummet utifrån elevernas olika lärstilar.32 De elever som har samma lärstil som sin lärare blir mer 
gynnade av undervisningen än de elever som har någon annan lärstil.33  
 
Det är vanligt att individualisera undervisningen i åldersblandade klasser, vanligare än i de ålders-
homogena. Men författarna, tillika låg och mellanstadielärarna, Ingrid Nandrup och Karin 
Renberg menar att det inte får gå till överdrift, så att man missar de positiva stunderna som ges 
till samarbete över åldersgränserna och möjligheten att utnyttja de skillnader som finns mellan 
eleverna.34 Elever som går i ålderblandade klasser arbetar ofta med egen planering, där de arbetar 
med det som just de behöver. Varje vecka får de skriva upp vad det är som de ska hinna med att 
uträtta under den kommande veckan, när veckan är slut så utvärderar de själva sitt arbete. Att 
arbeta med eget arbete (beting) hade sitt ursprung i de åldersintegrerade klasserna, för att sedan 
sprida sig även till de åldershomogena klasserna.35  
                                                 
26 Stensmo, C. 1997, s. 195. 
27 Vinterek, M. 2006, s.44. 
28 Vinterek, M. 2006, s. 51. 
29 Stensmo, C. 1997, s.173. 
30 Boström, L. 2003, s. 24. 
31 Stensmo, C. 1997, s. 183. 
32 Broström, L. 2003, s. 70. 
33 Stensmo, C. 1997, s. 201. 
34 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s.74.  
35 Vinterek, M. 2006, s. 63. 
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Fördelar och nackdelar med åldersblandning ur individualiseringsperspektiv36

 
Fördelar förväntas vara: 

 
• Individualiseringen ökar 
• Skolstarten underlättas 
• Självtilliten ökar 
• Ökad ansvarskänsla 
• Konkurrensen minskar 
• Kontakterna över åldrarna ökar 
• Arbete i egen takt 
• Stärker självkänslan då man kan bidra med kunskaper i gruppen 
• En elev som behöver gå om, eller hoppa över en klass behöver inte byta grupp, utan kan gå kvar i samma 

gruppsammansättning 
• Det är inte samma elever som kan minst, eftersom det kommer nya, yngre elever till klassen 
• Svårare att jämföra sig med andra, eftersom man arbetar med olika saker 
• Eleverna lär sig att respektera varandra 

  
Nackdelar förväntas vara: 
 

• Individualisering och elevaktivitet försvåras av den åldersblandade klassformen. När eleven ska arbeta en-
skilt ges den ofta för enkla uppgifter vilket kräver fler vuxna för att behålla kvalitén i innehållet. Infrias inte 
detta blir självgående uppgifter en nödvändighet 

• De minst studiemotiverade behöver en tydlig struktur för att känna trygghet 
• De svagpresterande missgynnas av den åldersblandade klassformen 
• Lärarens insatser kan aldrig ersättas av de äldre elevernas 
• Jobbigt när yngre elever presterar bättre än de äldre, eller svagare 
• Svårt för läraren att hela tiden hinna få fram nytt material anpassat efter elevens nivå, samtidigt som det sti-

mulerar och utmanar 
• Mycket arbetstid går åt till att få gruppen att fungera 
• Större risk att eleverna blir egoistiska, då de sällan arbetar i grupp 

 
I diskussionen om de förväntade för- respektive nackdelarna är det viktigt att vara medveten i 
sina val och se vad de egentligen leder till.37  
 
Vinterek framhåller en viktig komplikation beträffande de undersökningar av den åldersblandade 
klassformen, som gjorts genom åren. Hon ställer sig frågan om resultaten man har fått när man 
har studerat verksamheten, i den åldersblandade klassformen, i första hand kan ses som en kon-
sekvens av klassformen i sig eller av andra faktorer. Något som direkt kan relateras till den ål-
dersblandade klassammansättningen är lärarens svårigheter att hinna med, lyssna på och samtala 
med eleverna. Att lärare grupperar om bland eleverna utefter deras kunskaper kan tolkas som om 
arbetsförhållandena framtvingar åtgärder snarare än motiveras av pedagogiska skäl.38 Sundell 
skriver att kritik har framkommit i olika fallstudier, av bland andra Nandrup och Renberg, om att 
åldersblandning och individualisering skapar en dålig arbetsro för eleverna, eftersom barn och 
vuxna kommer och går lite som de själva vill. Dessutom är det ett konstant ”mummel” i klass-
rummet.39

 
 
 

                                                 
36 Sundell, K. 1993. s. 31;  Vinterek, M. 2003 s. 39-43. 
37 Vinterek, M. 2003, s. 147. 
38 Vinterek, M. 2003, s. 144. 
39 Sundell, K. 2002, s. 15. 
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Barn med särskilda behov i en åldersblandad klass 
 
I varje klass i skolan finns det med all säkerhet en eller flera elever som är i behov av särskilt 
stöd. Forskning visar att det är omkring 10 % av alla grundskoleelever som har behov av extra 
stödundervisning.40

 
I Lpo 94 står det att: 
 

En viktig aspekt på skolans likvärdighetsmål är att alla 
elever skall få det stöd de behöver för att uppnå kravnivå-
erna och i största möjliga utsträckning också arbeta vidare. 
Att läroplanen nu omfattar hela det obligatoriska skol-
väsendet ställer ytterligare krav på att den är tydlig när det 
gäller skolans ansvar för elever med behov av särskilt 
stöd.41

 
 
Forskares meningar om det skulle vara bättre eller sämre för barn med särskilda behov, att gå i 
en åldersblandad klass, går isär. Sundell skriver att läraren kan få mer tid över att hjälpa dessa 
elever, eftersom de andra barnen arbetar med sitt eget, tack vare den individualiserade undervis-
ningen. Eleverna får dessutom höra instruktioner och moment vid ett flertal tillfällen, då det 
upprepas gång på gång. Vidare så menar Sundell att elever med särskilda behov, slipper känna att 
de är sämst hela tiden, då yngre elever kommer till klassen.42 Enligt Vinterek så visar undersök-
ningar att de svagpresterande eleverna klarar sig sämre i de åldersintegrerade klasserna. Dessa 
barn behöver mer hjälp och större struktur i undervisningen, något som kan vara svårt att uppnå 
i de åldersblandade klasserna.43

 
Lärarens roll och arbetssituation i en åldersblandad klass 

 
En stor undersökning gjord av fil.lic. Rigmor Lindö, visar att eleverna i de åldersblandade klass-
erna uppfattar fritidspedagogerna mer som en vän de kan lita på.44 En annan undersökning gjord 
av professor i pedagogik, Ingrid Pramling visar att förskollärarna och grundskollärarna bemöter 
och organiserar lärande efter helt olika utgångspunkter.45 Förskollärarna var mer barncentrerade 
och visade större förståelse för de olikheter som barnen hade. De var även mer homogena i sitt 
synsätt, än grundskollärarna. Detta kunde leda till att det som barnen blivit uppmuntrade till på 
förskolan, blev till förmaningar i skolan.46

 
I en åldersblandad klass fungerar läraren ofta mer som en handledare som uppmuntrar och be-
kräftar eleverna, än en lärare som bara står och undervisar. Att arbeta individualiserat kräver att 
utvärderingar görs kontinuerligt och att planeringen är noga genomtänkt.47 Läraren har det över-
gripande pedagogiska ansvaret, men eleverna har även möjlighet att påverka planeringen.48 
Många lärare blir bra på att hitta nya metoder och tillvägagångssätt för att lösa eventuella svårig-
heter som kan uppstå.49 I och med att skolan förändras så krävs det även att lärarrollen ändras. 
                                                 
40 Stensmo, C. 1997, s. 187.  
41 Skolverket, Lpo 94. s. 12. 
42 Sundell, K.  1993, s. 35. 
43 Vinterek, M. 2003, s. 42. 
44 Lindö, R. 2002, s. 122. 
45 Pramling, I. 1995, s.173. 
46 Lindö, R. 2002, s. 122. 
47 Sundell, K. 1993, s. 66. 
48 Sundell, K. 2002, s. 9. 
49 Sandkvist, K. 1995.  
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Skolan har gått från förmedlingspedagogik till processpedagogik. I och med detta så kräver det 
från lärarens sida att han/hon ser positivt på eleverna och deras möjlighet att utvecklas.50 Läraren 
ska inte längre ”behöva vara drivmotor och övervakare utan eleverna ska med läraren som coach 
stimuleras att ta ansvar för sitt eget lärande”.51 Den gamla modellen av en lärare byggde på att 
han/hon stod framme vid katedern och levererade kunskap. Nu är lärarens uppgift att vara en 
”katalysator” och barnen är huvudpersoner.52 Det är den stora ålders- och mognadsspridningen 
som gör det nästintill omöjligt att bedriva katederundervisning i de åldersblandade klasserna.53 
Många lärare har problem med den nya lärarrollen, menar undervisningsrådet vid Skolverket, 
Jan-Erik Östmar, att det handlar mycket om att våga lita på sina elever.54

 
Att som lärare få sin roll nedtonad kan kännas frustrerande för många lärare. Planering är a och 
o, dels med hela gruppen elever och dels med varje enskild individ. Detta kräver en stor kompe-
tens från läraren sida och att han/hon har bra vetskap och varje elevs förutsättningar och be-
hov.55 Här kommer det viktiga arbetslaget in. Vid ett fungerande samarbete mellan kollegor i ar-
betslaget så att alla jobbar mot samma mål, blir det inte heller något glapp i skolvardagen om en 
lärare är sjuk. Att pedagogerna som arbetar med barnen under deras skoltid har en gemensam 
pedagogisk grundsyn, anses vara av stor vikt för att inte hämma elevernas utveckling och själv-
förtroende. Det kan vara svårt för eleverna att hela tiden behöva anpassa sig efter de olika lärar-
nas krav och förväntningar. 56 Även pedagogen har nytta av att arbeta åldersblandat då man inte 
står ensam med allt arbete inför planeringar, utan kan dela upp ansvaret inom arbetslaget. Man 
har inte heller ensam allt ansvar för alla barn, utan man är fler pedagoger som kan hjälpas åt.57 
Den tidigare forskningen berättar att det är positivt att vara lärare inom de åldersblandade klass-
erna. Men då har de flesta av pedagogerna som blivit utfrågade varit positivt inställda redan från 
allra första början, till att arbeta åldersintegrerat och har lång erfarenhet av att arbeta utifrån den 
metoden.58 De har då ofta valt själva att arbeta med elever i åldersblandade klasser. 
 
Att arbeta flera lärare tillsammans i ett arbetslag som hela tiden har samma antal elever som de 
delar på ansvaret för ses som avlastande för dessa lärare, då arbetsbördan sjunker.59 Men enligt 
utvärderingen som förts fram till Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnden så kan det ökade sam-
arbetet även bli krävande, eftersom planeringen kräver mer tid och fantasi.60 Även Sundell har 
utgått från samma utvärdering när han har angett i sin bok att lärarna trivs mycket bra med att 
arbeta i de åldersblandade klasserna. Sundell hänvisar till att resultatet kan bero på att det inte 
gjorts någon likvärdig undersökning bland lärarna i de åldershomogena klasserna och att lärarna i 
de åldersintegrerade klasserna ofta valt att arbeta utifrån den metoden självmant.61 I Åsa 
Malmros och Birgitta Sahlins undersökning från 1992, där de studerat en kartläggning av ålders-
integrerade klasser, som visar att mellan åren 1982/83 och 1987/88 så försvann 30 % av de ål-
dersblandade klasserna. Detta menar de borde betyda att lärarna inte var så särskilt nöjda med 
den verksamheten.62  
 

                                                 
50 Boström, L. 2003, s. 56. 
51 Lindö, R. 2002, s.77. 
52 Boström, L. 2003, s.18. 
53 Sundell, K. 2002, s. 9. 
54 Östmar, J-E.  1981  
55 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s. 72. 
56 Lindö, R. 2002, s. 121. 
57 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s. 72. 
58 Vinterek, M. 2003, s. 70. 
59 Vinterek, M. 2003, s.71. 
60 Andræ Thelin, A. 1991 s. 32-33, 39. 
61 Sundell, K. 1993, s. 75. 
62 Malmros, Å. & Sahlin, B. 1992 
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Enligt en relativt ny undersökning som gjorts inom området verkar det som om det varken är 
positivt eller negativt att vara pedagog inom den åldersblandade verksamheten. Det enda som 
framkom var att lärarna i de åldersblandade klasserna ansåg att de hade bättre ledaregenskaper än 
lärarna i de åldershomogena klasserna. I samma undersökning visade det sig att lärarna i de ål-
dersblandade klasserna inte hann ge hjälp åt alla elever som behövde den. 63 Vinterek skriver att 
det har gjorts ett flertal undersökningar där man har jämfört åldersblandade klasser med ålders-
homogena för att se vilken som var den undervisningsform där eleverna bäst tog till sig kunskap 
– varje gång ”segrade” den åldershomogena.64  
 
Motiv till att införa åldersblandade klasser 
 
Anledningarna till att bedriva åldersblandad undervisning kan till exempel vara, ett lågt elevun-
derlag, resurssparande och/eller förväntade pedagogiska fördelar. Ofta har åldersblandade klass-
er införts genom ett lokalt beslut från den enskilda skolan. Initiativet kan komma från enskilda 
lärare eller annan skolpersonal med direkt anknytning till arbetet i klasserna.65 Motivet bottnar 
ofta i ett behov av förändring. Arbetsformen förknippas dessutom ofta med så kallat självgående 
material, som eleven självständigt kan ta till sig, trots att det i sammanhanget borde betraktas 
som ett ”marginellt komplement”. Åldersblandad undervisning utgör således inte en pedagogik 
utan ett sätt att organisera lärandemiljön. 66 Nu finns det tecken på att skolledare inrättar ålders-
blandade klasser, oavsett vad lärare och föräldrar tycker. För att rädda många skolor undan ned-
läggning, så väljer man att göra åldersblandade årskurser istället. 67

 
Sundell skriver att det finns två pedagogiska syften med att åldersblanda klasser i grundskolan. 
För det första vill man skapa bättre möjligheter i undervisningen, för det andra vill man bidra till 
en ökad och bättre samordning mellan olika verksamheter för att därmed få bättre kontinuitet i 
barnens skolgång, men även i övergången från förskola till grundskola.68 Det finns fysisk inte-
grering där eleverna arbetar åldersblandat i ett klassrum, utan att arbeta med samma saker. Lära-
ren har genomgång med den ena åldersgruppen när de andra arbetar självständigt och sedan by-
ter de av varandra. Detta arbetssätt kallas Bb-form och används främst av ekonomiska orsaker. 
En annan form är pedagogisk integrering då alla åldersgrupper arbetar med samma område sam-
tidigt.69

 
Sundell skriver i sin rapport från 2002, att det hittills inte funnits någon forskning som talar för 
att åldersblandade klasser skulle vara bättre för eleverna, utan snarare tvärtom, eller att det inte 
gör någon skillnad. Han menar därför att de som inrättar åldersblandade klasser idag med peda-
gogiska motiv som grund, ”talar mot bättre vetande”. Däremot menar han att det kan finnas 
andra motiv att åldersblanda, såsom brist på resurser.70

 
 
 
 
 
 
                                                 
63 Vinterek, M.  2003 s.72.   
64 http://members.fortunecity.com/valfrihet/nytt/abu_v.htm
65 Sundell, K. 1993, s. 20. 
66 Hedlund, E. 1995, s.14. 
67 Sundell, K. 1993, s. 21. 
68 Sundell, K. 1993, s. 30. 
69 Sundell, K. 1993, s. 16. 
70 Sundell, K. 2002, s. 42. 

http://members.fortunecity.com/valfrihet/nytt/abu_v.htm
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Bakgrund 
 
Vi har valt att redovisa hur åldersblandningen i skolan sett ut ur ett historiskt perspektiv, för att 
visa att åldersblandade klasser inte är en ny företeelse samt för att synliggöra hur motiven till 
klassformen varierat över tid. 
 
Ålderblandning i skolans historia 
 
Under 1600-1800-talet så sköttes all läsundervisning i hemmet. Om inte föräldrarna kunde skriva 
eller läsa fick klockaren i församlingen sköta undervisningen. Redan 1686 bestämde kung Karl XI 
att alla barn skulle lära sig läsa.71 Från början av 1700-talet fram till 1800-talets mitt var 90 % av 
Sveriges befolkning läskunniga, däremot var skrivkunskapen dålig.72 Åldersblandade skolklasser 
har alltid funnits i Sverige. Eftersom Sverige är ett glesbefolkat land har bristen på jämnåriga barn 
tvingat fram klasser som satts samman av flera åldersgrupper.73  
 
1842 infördes allmän folkskola i Sverige.74 Då var åldersblandning en vanlig företeelse inom sko-
lan. I varje socken och stadsförsamlig skulle det finnas minst en skola.75 Begreppen klass och 
årskurs brukades inte vid denna tid. Till en början fanns bara skolor där samtliga elever undervi-
sades tillsammans, mest som en konsekvens av församlingens skyldighet att förverkliga riks-
dagens beslut att alla barn ska gå i skola, s.k. allmän skolplikt. Detta innebar oftast att en lärare 
ensam skulle ansvara för undervisningen av många i trånga lokaler, där bristen på arbetsro var 
stor.76 För att hantera situationen med stora elevgrupper fick äldre barn med mer förkunskaper 
agera hjälplärare, något som gick under benämningen växelundervisning.77 Men systemet, som 
krävde såväl tid som pengar för att realiseras, mötte även folkligt motstånd. Man såg fortfarande 
barnen som en nödvändig arbetskraft i hemmet, varpå staten fick träda in genom en rad åtgärder 
för att rädda reformen som ändå skulle ta över hundra år att förverkliga. Den bild av folkskolan 
som senare införda folkskoleinspektörer tecknar vittnar om miserabla förhållanden. Det var följ-
aktligen såväl arbetsmiljömässiga som rent didaktiska svårigheter som senare ledde till en delning 
av folkskolan.78 Den tilltro man satt till växelundervisningens goda effekter på det sociala såväl 
som det individuella planet, genom ett tillvaratagande av elevernas individualitet, infriades 
aldrig.79  En annan inte mindre viktig faktor var svårigheten att tillmötesgå den 
kunskapsspridning läraren hade att hantera.80

 
1858 delades således folkskolan upp i två avdelningar, den högre och den lägre. Man ansåg att 
detta skulle leda till en mer framgångsrik undervisning. I praktiken innebar detta en uppdelning i 
småskola och folkskola, en relation som först skulle komma att regleras 1864 då uppdelningen i 
klasser tillkom. Samtidigt fastställdes att undervisningen skulle ske via läraren.81 1882 års 
folkskolestadga beskriver tydligt hur ”det första förberedande kunskapsmåttet” skulle erhållas i 
den tvååriga småskolan för att sedan tas vid av en fyrårig folkskola.82 Utvecklingen som började 
gå mot en ”kurshomogenisering” innebar tillika en åldersmässig homogenisering även om detta 

                                                 
71 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
72 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
73 Sundell, K. 2002, s. 7. 
74 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
75 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
76 Vinterek, M. 2003, s. 12-14. 
77 Hartman, S-G. 1995, s. 19-22. 
78 Vinterek, M. 2003, s. 14. 
79 Vinterek, M. 2003, s. 14. 
80 Vinterek, M. 2003, s. 14.  
81 Vinterek, M. 2003, s. 15-16. 
82 Vinterek, M. 2003, s. 16.  

http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
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inte var den primära strävan. Åldersspridningen fortsatte, inom respektive stadium, att vara stor 
fram till 1940-talet då en verklig indelning i årskurser blev mer allmänt förekommande. Möjlig-
heten att skjuta på skolstarten kvarstod fram till 1962 i samband med grundskolans införande. 
Den fastställda ålder för skolstart som då infördes kan ses mot bakgrund av en lång kyrklig 
tradition att bedriva läsundervisning där man bedömde just sjuårsåldern som särskilt gynnsam för 
inlärning.83

 
Åldersblandning i 1900-talets skol- och läroplaner 
 
1919 samordnades småskolan och den egentliga folkskolan till en enhetlig sexårig skola.84 I 1919 
års utvecklingsplan finns punkter som visar på en mer elevcentrerad pedagogik som under 20- 
och 30-talen kommer att utvecklas till det man brukar kalla aktivitetspedagogiken, kännetecknad 
av att man lär genom att göra.85 Först 1920 ansågs den sexåriga folkskolan som helt genomförd. 
1937 bestämde riksdagen att folkskolan skulle göras till en sjuårig skola istället, men det verkställ-
des först 1949.86 Genom 1955 års utbildningsplan så förstärks fokuseringen på eleven ytterligare 
men även på samhället i stort.87 I den senare definieras också innebörden av individualiserad 
undervisning där man understryker beaktande av ”elevens egenart, studieförutsättningar och in-
tressen”.88 Nästa stora steg inom skolan var 1962 då den obligatoriska skolan blev nioårig, genom 
ett beslut från riksdagen. Nu skulle inte eleverna längre skiljas från varandra utan berika varandra 
med sina olikheter. Eleven skulle vara i centrum.  
 

Olikheter mellan elever ska inte längre ses som ett pro-
blem, utan som en fördel som skall tas till vara i undervis-
ningen. 89

 
I den första läroplan för den nya nioåriga grundskolan står på de allra första sidorna i Lgr 62 att: 
”skolan ska ge individuell fostran” och grunda sig på kännedom om elevens ”individuella egenart 
och förutsättningar”.90 Individens specifika behov skulle nås genom undervisningsformer och 
arbetssätt som kännetecknades av begreppet MAKIS, dvs. motivation, aktivitet, konkretion, indi-
vidualisering, gemenskap och samarbete.91 I övrigt är det inte så mycket som skiljer Lgr 69 från 
Lgr 62. Gemensamt för dessa läroplaner är att trots en inriktning mot den enskilde eleven finns 
ett ”starkt samhälleligt perspektiv”. Individualisering sker också genom anpassning till lärarnas 
situation vilket inte förekommer i senare läroplaner. Lärarna var även ansvariga för den individu-
alisering som bedrevs, vilket Lgr 80 luckrar upp genom att ge plats för elevens medverkan, vilket 
ytterligare förstärks i Lpo 94.92

 
1960- och 1970-talets forskning fokuserade i hög grad variationen av intelligens elever emellan, 
men även inom individer i förhållande till olika typer av färdigheter. Teorier som såg ett samband 
mellan möjligheten att lära och grad av mognad bidrog till att man förespråkade individualisering 
utifrån ämne snarare än klass.93 De pedagogiska motiven i åldersblandade klasser, utgick ifrån att 
man såg elevernas olikheter som en tillgång, inte en belastning för att kunna uppnå målet med en 
skola för alla. Detta synsätt var vanligt under 1970-talet och initiativen till att införa åldersblandade 
                                                 
83 Vinterek, M. 2003, s. 25-26. 
84 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm  
85 Hartman, S-G. 1995, s. 31. 
86 http://www.algonet.se/~hogman/skolhistoria.htm
87Vinterek, M. 2006, s. 26. 
88 Vinterek, M. 2006, s. 26-27. 
89 Sandqvist, K. 1995, s. 12.  
90 Skolöverstyrelsen, 1962, s. 13. 
91 Skolöverstyrelsen, 1962, s. 28-29. 
92 Vinterek, M.  2006, s. 38. 
93 Vinterek, M. 2006, s. 55-56. 

http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
http://www.algonet.se/%7Ehogman/skolhistoria.htm
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klassformer, kom ofta från lärare själva.94 Det var i slutet på 1970-talet som åldersblandade skol-
former började ta plats i Sverige igen.95 De organisatoriska aspekterna tilldrog sig intresse och man 
bedrev bl.a. försöksverksamhet med totalintegrerad förskola och skola. Intresset för detta minska-
de under 1980-talet men genom fritidsverksamhetens inträde i skolan öppnades nya möjligheter till 
samverkan.96 Fritidsverksamheten sågs som en självförsörjande verksamhet även om man inser 
behovet av en vuxens inflytande, vilket visar sig som en vädjan till föräldrar och äldre syskon att 
engagera sig.  
 
I den nya läroplanen som kom 1980, Lgr 80, står det att både elever och lärare ska samverka med 
varandra. Det står även att elever ska samarbeta över olika åldrar. Lgr 80 handlar mer om individu-
alisering genom gruppsamverkan.  
 

Arbetsenheten behöver inte bestå av klasser ur samma 
årskurs. Man kan till exempel bilda en enhet av elever från 
årskurs 1, 2 och 3. Arbetsenheten kan också bestå av 
klasser från olika stadier. Ofta kan en sådan organisation 
ha stora fördelar. Äldre elever kan hjälpa yngre.97

 
1980 utkom även ett komplement till Lgr 80 som bestod av ett gediget material som handlade om 
vilka metoder som skulle användas i åldersblandade klasser för att arbeta mot läroplanens mål.98 
Den skulle fungera som en slags vägvisare för att individualisera undervisningen. I själva verket 
betraktades den åldersblandade klassformen som en betydande faktor för förverkligandet av en 
individualiserad undervisning.99 I den konkreta undervisningssituationen har arbetet för individu-
alisering under 60-70-talen inneburit en stor andel självinstruerande läromedel medan 80-talet 
präglas av projektarbeten och temastudier som ett sätt att tillmötesgå elevers olika kunskaper och 
intressebehov.100 Det kan därför vara intressant att veta att den läroplan som ställer sig mest posi-
tiv till åldersblandade klasser, Lgr 80, också tillkom under det årtionde då de ekonomiska skälen 
var som starkast och initiativen oftast kom från politiker och skolledning.101

 
I början av 80-talet utgjorde de åldersblandade klasserna 8 % av landets alla låg- och mellan-
stadieklasser. Ett av huvudargumenten till deras införande var just individualisering som mål och 
medel. Att barnen tilläts jobba i sin ”egen takt” realiserade vissa lärare genom uppgifter som ele-
verna kunde hantera på egen hand. Enligt skoldebattören Bernt Seberg så gick föregångaren till 
Skolverket, Skolöverstyrelsen, vid tre tillfällen ut och rekommenderade det åldersblandade syste-
met, utan att ha några som helst belägg för att metoden var positiv för eleverna. Dessvärre visade 
en större undersökning redan 1989 att den åldersblandade undervisningen inte alls var bra. Det 
var främst elever med behov av särskilt stöd som hade svårigheter med den åldersblandade skol-
formen.102 År 2000 var 30 % av klasserna i grundskolans tre första år åldersblandade.103 Den 
trend som förespråkade individuellt arbete tycks genom den nationella utvärdering som gjordes 
2003, fortsätta mot ökad omfattning.104 Inte att förglömma är att den utveckling mot den 
enskilde som man ser i skolans värld återspeglar den utveckling som gäller för samhället i stort.105  

                                                 
94 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s. 7. 
95 Sundell, K. 1993, s. 79. 
96 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s. 7. 
97 Skolöverstyrelsen 1980, s. 42. 
98 Sandkvist, K. 1995, s. 43.  
99 Vinterek, M. 2006, s. 33. 
100 Vinterek, M. 2006, s. 128. 
101 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s. 7. 
102 http://members.fortunecity.com/valfrihet/nytt/elevers.htm
103 Vinterek, M. 2001, s. 35. 
104 Vinterek, M. 2006, s 62-63. 
105 Vinterek, M. 2006, s. 64. 
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I den nu gällande läroplanen, Lpo 94, står det bl.a. att undervisningen skall anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov. Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall 
vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnad. Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsätt-
ningar och behov genom att det finns olika vägar att nå målet. Elever med särskilda behov skall 
stimuleras, handledas. Samarbetet mellan förskoleklass, skola och fritidshem skall utvecklas för 
att berika varje elevs mångsidiga utveckling och lärande. Det finns ingen särskild läroplan för 
integrerade klasser.106 I Lpo 94, försvinner skolans uppdelning av stadier och årskurser helt. 
Inom timplanens ramar får lärarna själva fördela undervisningstiden mellan ämnena och styr-
ningen ligger istället på kursplanernas kunskapskrav som man stämmer av i år fem och nio.107 
Vinterek framhåller avsaknaden av begreppet individualisering som ett resultat av att man över-
låter åt lärare och elever att utarbeta metoder.108 Själva ordet individualisering finns inte med, 
men däremot flera punkter som handlar om att all undervisning ska ha sin utgångspunkt utifrån 
individen.109

 
Undersökning 
 
Pedagogernas definitioner av åldersblandad undervisning och individualisering 
 
På Stadsskolan: 
 
Den f.d. verksamma pedagogen i åldersblandade klasser, Sixten tycker att åldersblandad under-
visning är att man undervisar barn i olika åldrar. Med individualisering så anser han att man ger 
olika uppgifter utefter förmågan som barnet har. Eleverna arbetar mest individualiserat i svenska 
och matematik. 
 
Att individualisera innebär för fritidspedagogerna Stefan och Staffan att det blir en utmaning, då 
varje elev ska få det som den behöver för att utvecklas. Man ska stimulera eleverna och ställa 
olika krav på olika personer. 
 
Klassläraren Sten menar att åldersblandad undervisning bör kännetecknas av att man gör saker 
tillsammans och att det finns en diskussion i arbetslaget om innehållet, vilket gynnar eleverna. 
Det stora spannet ställer större krav på att ge utmaningar åt alla utan att stanna vid hastighets-
individualisering. 
 
Förskollärarna Sture och Sune anser att åldersblandad undervisning ger ökade möjligheter att se 
varje enskild individ. Genom att de ser bortom ålderskategorier och istället ser vad eleven för-
mår, kan vi möta barnet på ett mer rättvist sätt. Man ska kunna se barnen och inte deras ålder. 
Samtidigt är det i 6-årsverksamheten man arbetar mest renodlat. 
 
På Byskolan: 
 
Den f.d. verksamma pedagogen i åldersblandade klasser, Bengt, anser att åldersblandad under-
visning betyder att barn är i olika ålder rent mentalt, även om de är lika gamla. Med ordet indivi-
dualisering, anser Bengt, att det kan bli mycket fokus på svårigheter, inte på barnens möjligheter. 
 

                                                 
106 Skolverket, Lpo 94. 
107 Skolverket, Lpo 94, s. 5,6,7,14. 
108 Vinterek, M. 2006, s. 37. 
109 Skolverket, Lpo 94, s. 5,6,7,14 



 18

Fritidspedagogen Bosse menar att åldersblandad undervisning står för att olika kompetenser 
inom arbetslaget, arbetar med olika uppgifter. Som fritidspedagog arbetar man mer med prak-
tiska saker, än med det teoretiska. Att individualisera innebär att man som pedagog kan ställa 
högre krav på de elever som hunnit längre i utvecklingen och tvärtom.  
 
Förskolläraren Bror utgår ifrån att barnen står på olika nivåer. Det finns sexåringar som redan är 
studiemotiverade när de kommer till förskoleklassen, liksom sjuåringar, som behöver vara kvar i 
förskolepedagogiken. Den åldersblandade klassformen rymmer alla möjligheter att individuali-
sera. För Bror innebär individualisering att han hela tiden ser till varje barn, där grupplekar och 
gruppstärkande inslag också är viktigt. Det beror på vad man är ute efter.  
 
Klassläraren Bruno framhåller som karaktäristiskt för den åldersblandade undervisningen att det 
finns barn med olika åldrar, vilket skapar fler nivåer, än i en ren klass. Det gäller att vara flexibel 
och ha många strängar på sin lyra. Eleverna kan arbeta med samma uppgift, men en del skriver 
två sidor, medan andra skriver en mening. Alla ska dock ha ”positiv feedback” och samma 
”kred.” för det de gör. Det gäller att anpassa sig till elevernas nivå, det vill säga att individualisera. 
Bruno ser individualisering som ett modeuttryck som inte är lika lätt att få till i realiteten, som i 
teorin, men det utgör trots det, ett självklart inslag i undervisningen.  Han menar att det finns 
många sätt att individualisera, men att man måste var sanningsenlig med barnen, förklara och 
prata om att allt inte kan vara roligt. Det kommer det inte att vara och får inte vara, för ibland 
måste man bara ta sig igenom saker. Barnet ska dock alltid vara i centrum.  
 
Klassläraren Bernt menar att åldersblandad undervisning och individualisering är att dels arbeta 
på egen nivå, dels med draghjälp och med det sociala.   
 
Fritidspedagogen Björn menar att åldersblandad undervisning innebär ett bredare spektrum av 
elevernas olika nivåer. Att individualisera är att möta barnen där de är och ge dem det som de 
behöver.  
 
Individualisering i klassrummet 
 
På Stadsskolan: 
 
F.d. Klasslärare Sixten arbetar med att ge olika uppgifter som anpassas så att det ska passa den 
enskilde eleven på bästa sätt. I matematik och svenska sker den mest individualiserade under-
visningen. För att veta vad som passar bäst för varje elev, gäller det att ta vara på alla situationer 
och se hur barnen fungerar i praktiken. Om undervisningen bara sker genom individanpassat 
material så missar eleverna de kollektiva och det finns risk att det blir mycket ”fyller i” uppgifter. 
 
Fritidspedagogerna Stefan och Staffan menar att de ser om någon sticker ut från mängden och 
inte tillhör den ”grå massan”, då vet de också vilka som kräver mer eller mindre avancerade upp-
gifter. De anser båda två att det är viktigt att man lär eleverna att samarbeta, så de arbetar med en 
blandning av individanpassat material och grupparbeten. 
 
Klasslärare Sten arbetar utifrån ett gemensamt tema fram olika nivåer efter barnens behov, för 
att ge dem stimulerande utmaningar. Genom en uppdelning av elevgruppen minskar spannet vad 
gäller ”kunskapsbiten”. Spannet är stort i en ren klass och blir än större när man har ettor och 
tvåor samtidigt. Genom det egna arbetet, som han numer frångått, ansåg Sven att eleven lämna-
des mer åt sitt eget öde. Sten ser det även som en fördel att ha specialpedagogisk utbildning 
eftersom resurstiden minskat alltmer.  
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Förskollärarna Sture och Sune framhåller det som en grundläggande tanke med klassformen att 
man ska ha större möjligheter att hinna se barnen eftersom man är fler pedagoger, som kan hjäl-
pas åt. De försöker även att planera så att de får mer tid till att sitta enskilt eller i mindre grupper 
med de elever som har behov av detta. På så sätt kan man använda sina resurser på ett sätt som 
gynnar eleven. 
 
På Byskolan:  
 
Den f.d. klassläraren Bengt observerar eleverna när de utför samma typ av uppgifter. Vad kan 
de? Vad gör de när de själva får välja? Bengt väljer att ge samma uppgifter till alla och eleverna 
gör det som de klarar av. Samarbete är ett viktigt moment i undervisningen så allt kan inte ske 
individualiserat. 
 
Fritidspedagogen Bosse ställer högre krav på dem som hunnit längre i utvecklingen. Även om 
han anser att det är viktigt att individualisera undervisningen, så får eleverna även arbeta kollek-
tivt, då det är viktigt för den sociala utvecklingen att samarbeta. Eget arbete utgör själva stom-
men av undervisningen. 
 
Förskolläraren Bror anser att barnen står på olika nivåer. Det finns studieomotiverade sexåringar 
och sjuåringar som behöver vara kvar i förskolepedagogiken. Den åldersblandade klassformen 
rymmer alla möjligheter att individualisera och se till varje barns behov. Allt är beroende av vad 
man är ute efter. I F-klassen uppnår man individualisering genom eget arbete. Eftersom all per-
sonal ser barnen i olika situationer under dagen lär man också känna barnen bättre. 
 
Klassläraren Bruno menar att det gäller att variera sin undervisning och inte alltid göra på samma 
sätt, eftersom det gynnar några på ett ensidigt sätt. De många nivåerna ställer också krav på 
flexibilitet och att man har många strängar på sin lyra. Individualisering är ett självklart inslag i 
undervisningen. Den egna planeringen ser i stort sett likadan ut för barn inom en åldersgrupp 
men med vissa variationer. Barn som klarar uppgifter över sin åldersmässiga nivå släpps fram. 
 
Klassläraren Bernt använder sig av eget arbete främst för att kunna lösgöra tid för elever som 
behöver extra stöd. Endast ett par lektionspass i veckan består av eget arbete, då han anser att 
det är viktigt med kommunikation och samarbetsövningar. Det är enkelt att efter en tid tillsam-
mans med eleverna, kunna se de som sticker ut från mängden och behöver extra utmaningar, 
eller mer tid på sig för att lära sig nya saker. Bernt planerar sina lektioner utifrån två delar av en 
planering, en för de som går i ettan och en för eleverna i år två.  
 
Fritidspedagogen Björn anser att lagom är bäst när det gäller att individanpassa undervisningen i 
skolan. Eleverna behöver både tränas i att kunna samarbeta och att arbeta på egen hand. Björn 
försöker se varje elevs behov och anpassa undervisningen till deras eget behov. 
 
Fördelar och nackdelar med individualisering i de åldersblandade klasserna 
 
På Stadsskolan: 
 
Den f.d. klasslärare Sixten anser att fördelarna med åldersblandad undervisning är att man kan gå 
igenom materialet flera gånger, så att eleverna som missat något moment får chansen att repetera. 
Nackdelarna är att det är väldigt stort spann mellan elevernas olika kunskapsnivåer. I en F-1-2 
kan det vara någon elev som befinner sig på en nivå som en femåring medan någon annan be-
finner sig på en nivå likvärdig med en elev i trean eller fyran. Däremellan är det elever på de 
”normala” nivåerna som kan förväntas av barn på mellan sex och åtta år. 
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Fritidspedagogerna Stefan och Staffan anser att det smittar av sig på de nya eleverna om stäm-
ningen i klassen är trygg och ser det som en fördel. Nackdelarna är att det kan bli väldigt rörigt 
om det inte är en lugn och trygg grupp elever i klassen. De anser att eleverna som går i F-klassen 
borde få möjligheten att leka mer, vilket de inte alltid får gehör för i arbetslagen.  
 
Klasslärare Sten betonar att beroende på hur man väljer att se på saker kan de tolkas som både 
för och nackdelar. Han ser problem med att man inom arbetslaget har olika arbetstider och avtal 
som påverkar samarbetsformerna. Planeringen blir lidande och den gemensamma diskussionen 
om innehållet uteblir. När man utarbetar separata planeringar uppstår även brister i samsyn vilket 
skapar en lucka som ett integrerat arbete skulle kunna överbrygga. Det öppna, tillåtande klimatet 
gör barnen vana vid att man arbetar med olika saker, vilket också är viktigt att prata om. Trots 
detta är barn medvetna om sina nivåer och sina positioner vilket blir svårare ju äldre de blir. Den 
åldersblandade klassformen ökar också spannet av nivåer som är tillräckligt stort inom en ren 
klass. 
 
Förskollärarna Sture och Sune framhåller åter att man bör se bortom ålder som en måttstock för 
vad man ska klara. De menar att den åldersblandade klassformen ger möjligheter att möta barnen 
på den nivå de befinner sig, snarare än den ålder de är i där till exempel de yngsta barnen ofta kan 
vara mer spontana vid diskussioner, medan de har svårare för att uttrycka sig i skrift men att det 
är saker de kan få hjälp med. En annan aspekt är att sexåringarna får en mycket lugn och fin start 
i förskoleklassen. Genom att de uppdelas i två avdelningar blir det små barngrupper som bjuder 
en annan ljudnivå och ett annat tempo. Man hinner med att se dem mycket bättre. Arbete i ål-
dersblandad klass handlar i grund och botten om de vuxnas personkemi, om deras inre förmågor, 
kreativitet och reflektion liksom benägenhet att förändras. 
 
På Byskolan: 
 
Den f.d. Klassläraren Bengt menar att det är positivt med åldersblandade klasser då det blir en 
rejäl utmaning för pedagogerna för att få det att fungera i praktiken. Medan det ibland kan foku-
seras för mycket på svårigheter istället för möjligheter, vilket blir till en nackdel. Bengt menar 
även att organisationsformen kan bli till en nackdel, då den kan te sig som sårbar, om till exempel 
någon av pedagogerna är frånvarande och det inte tas in någon vikarie som kan täcka upp.  Han 
upplever även att det kan förekomma slitningar mellan skola och fritids. 
 
Fritidspedagogen Bosse finner det spännande och omväxlande att arbeta i en åldersblandad klass-
form. Flera positiva saker med att vara i en F-1-2 är att det är smidigt för nya elever att skolas in, 
det sker nästan per automatik.  Han anser att en av nackdelarna med åldersblandade klasser är 
spridningen av elevernas kunskapsnivåer och att de äldre eleverna kan bli bromsade av de yngre. 
 
Förskolläraren Bror menar att de olika åldersgrupperna är en resurs att tillvarata bland annat ge-
nom fadderskapet där de äldre eleverna tar hand om de yngre. De lär sig också av varandra ge-
nom att iaktta och identifiera sig. Fler yrkeskategorier kan också möta barnen utifrån sina kun-
skaper. När F-klassen är för sig blir det också mindre spännvidd som ger möjligheter. Negativt 
blir det med för stora barnkullar på liten yta. 
 
Klassläraren Bruno ser fördelar i att vuxna kan lära av och komplettera varandra, likadant barnen. 
Man får lära sig att visa hänsyn och anpassa sig efter varandra kanske i högre grad än i en vanlig 
klass. Låser man sig inte till att tänka årskurstillhörighet kan man även släppa fram elever snabba-
re och ge dem material som normalt tillhör högre årskurser. Nackdelarna är istället att det blir fler 
nivåer. Planeringen försvåras också av att man är olika yrkeskategorier som arbetar tillsammans 
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vilket innebär att alla har olika tider. Som klasslärare är man på skolan hela dagen. Är det någon 
gång ett arbetslag borde fungera är det när det består av enbart lärare. 
 
Klassläraren Bernt tycker att det är få fördelar med att vara i en åldersblandad klass. Eventuellt så 
finner han att ettorna gynnas av att gå tillsammans med de äldre. Nackdelarna är desto fler, bland 
annat att eleverna befinner sig på nästintill oändligt många olika nivåer, vilket leder till att det 
krävs mycket tid och planering för att kunna möta dem på deras nivå, det finns risk för att många 
av eleverna ”faller mellan stolarna”. 
 
Fritidspedagogen Björn säger att det som är positivt med den ålderblandade klassformen är att 
eleverna lär av varandra, men frågar sig samtidigt hur mycket de äldre eleverna egentligen lär sig 
av de yngre. Nackdelen är att grupperna blir mindre av antalet jämnåriga och att det kan leda till 
att någon inte riktigt kommer in i gruppen, då de oftast tyr sig till dem som är lika gamla. En an-
nan nackdel är den stora nivåskillnaden på elevernas kunskaper. Dessutom kräver det mycket 
från pedagogernas sida med planering för att få det att fungera i praktiken. Mer tid för planering 
tillsammans med arbetslaget anser Björn att det skulle behövas. 
 
Lärarrollen i åldersblandade klasser 
 
På Stadsskolan: 
 
Den f.d. klasslärare Sixten tycker inte att lärarrollen förändras för att undervisningen sker i en 
åldersblandad klass, utan den ser lika ut även i en homogen sådan. Ibland ser Sixten sig som en 
handledare som stöttar och driver eleverna framåt och undervisningen varieras, med kateder-
undervisning och andra undervisningsmetoder växelvis, för att kunna nå eleverna på bästa sätt, då 
alla har olika lärstilar. 
 
Fritidspedagogerna Stefan och Staffan tror att deras roll är annorlunda än klasslärarens, då de inte 
lägger samma tyngd på själva lärandet. De känner eleverna väl, då de har ansvaret för dem även 
under fritiden, när de är på fritids. 
 
Klasslärare Sten ser inte sin roll påverkad av klassformen, snarare är den beroende av vilka barn 
man har i gruppen. Samtidigt framhåller han att det ställs större krav på att hålla fler bollar i luf-
ten, vilket kan vara en utmaning, även för den mest erfarne. Sven varierar mellan olika roller be-
roende på arbetsmoment. Tillfällena med självständigt arbete ger möjlighet till iakttagelse av elev-
ernas svårigheter och samspel. 
 
Förskollärarna Sture och Sune framhåller att de står närmare klassläraren med tanke på det ansvar 
som åligger dem att göra utvecklingsplaner och hålla utvecklingssamtal samt skriva veckobrev. 
Hur mycket tid man får till detta kan variera beroende på hur man organiserar samarbetet inom 
arbetslaget. Genom att förskollärarna efter skoldagens slut går över till fritidsverksamheten be-
finner man sig i barngrupp under hela dagen och får aldrig någon barnfri tid till planering. 
 
På Byskolan: 
 
Den f.d. klassläraren Bengt menar att ledaregenskaperna och lärarrollen är densamma i både ål-
dersblandade och åldershomogena klasser, eftersom man är samma person. Undervisningen sker 
i alla möjliga konstellationer för att anpassas efter elevernas olika lärstilar. Variation är bra för alla. 
 
Fritidspedagogen Bosse anser att det blir en annan kontakt med eleverna då han är med dem och 
ansvarar för dem på fritids. Men att det skulle kräva någonting annorlunda med lärarrollen bara 
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för att det sker undervisning i en åldersblandad klass tror han inte. Undervisningen sker mest i 
praktiska moment, då alla elever kan närvara.   
 
Förskolläraren Bror menar att vi är olika som individer men att de vanliga för förskollärare är att 
man betonar den omvårdande biten, där det är viktigt att inge trygghet och bekräfta barnen. Att 
värna om lekens betydelse är en annan roll man tar på sig. 
 
Klassläraren Bruno ser sin roll som någonting beroende av utbildning, personlighet och kön. 
Klassformen spelar dock inte någon avgörande roll. Som klasslärare menar han att man måste 
visa var gränsen går och att barn inte kan få sitta i ens knä allt som oftast. Barnen ska kunna 
känna att man är snäll, rak, ärlig, att man kan trösta och uppmuntra ändå. Barnen känner av och 
utnyttjar om de kan testa oss olika, lika som det är hemma. 
 
Klassläraren Bernt vet vad sin lärarroll är och menar att den inte blir förändrad bara för att ar-
betet sker i en åldersblandad klassform. Även Bernt varierar sitt sätt att undervisa, då det finns 
möjlighet att fånga upp alla elever vid något tillfälle. 
 
Fritidspedagogen Björn tycker att det blir en annan sorts kontakt mellan honom och eleverna, då 
de ses under hela dagen, då barnen är på fritids. Men i övrigt tror Björn inte att eleverna tänker på 
de olika yrkeskategorierna i klassen (att det är klasslärare, fritidspedagog och förskollärare), utan 
att barnen anser att personalen har samma uppgifter. Björn menar att det inte ställs samma krav 
på undervisning från dennes sida, att allt ska bli rätt, som det görs från klasslärarens sida. 
 
Motiv till införandet av åldersblandade klasser 
 
Rektor Sven: 
 
Anger att skälen till hopslagningen av F-1-2 som också motsvarar fördelarna med åldersblandad 
klassform var att det skulle generera ett samarbete mellan f-klass och skola liksom göra det lätta-
re att utveckla ett arbetslag. Man såg därigenom ökade möjligheter att tillgodose varje barns be-
hov. Den introduktion till arbetssättet som personalen erbjöds var ett studiebesök till Avesta för 
inhämtande av idéer och inspiration. De lärare som arbetade på skolan vid denna tid arbetar inte 
längre kvar. Istället rekryterades nya som visste om premisserna när de anställdes. I samband 
med införandet skedde också en renovering av skolan där särskild hänsyn tog till den nya verk-
samhet som skulle ta plats. Nackdelarna kan vara att F-klassen blir mer skolmässig. En annan att 
avdelningarna kan utvecklas olika, vilket leder till svårigheter med att få ihop gruppen vid över-
lämning till högre klass. Det är därför viktigt att samarbeta även över klassgränserna. Just nu på-
går en utvärdering av verksamheten som hela skolan deltar i. Vad denna utvärdering kommer att 
resultera i kan i skrivande stund inte kommenteras. 
 
Rektor Bertil: 
 
Anledningen till att F-1-2 slogs samman var ett gemensamt kommunalt beslut som togs i bruk 
1998. Då skulle F-klassen vara med i skolan. I nästan alla delar av kommunen startades F-1-2 
verksamheter. På några platser fungerade inte detta, men på skolan som är med i vår undersök-
ning så har det fungerat bra. Man ansåg att detta skulle skapa möjligheter för pedagogerna att få 
ett så nära samarbete som möjligt genom att vara i ett arbetslag. Eleverna skulle på detta sätt bli 
mer sedda. Nackdelarna inom F-1-2 verksamheten kan enligt rektor vara om inte organisationen 
fungerar som den ska, och att pedagogerna inte är medvetna om vilket uppdrag de har och hur 
de ska arbeta mot målen. F-klassen är inte med i den åldersblandade klassen förrän på vårtermi-
nen, för att de ska få en mjuk start. Sedan slussas de in med eleverna i år 1 successivt.  
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Diskussion och slutsatser  
 
Pedagogernas svar på frågan om innebörden av begreppen åldersblandad undervisning och indi-
vidualisering synliggör kopplingen mellan de båda begreppen, som också uppmärksammas i litte-
raturen. Individualisering kan ses som både en konsekvens av, och en möjlighet i den ålders-
blandade undervisningen. 110 De olika åldrarna, nivåerna, spridningen och behoven ställer krav på 
individualisering av undervisningen för att låta varje elev möta utmaningar som främjar deras 
utveckling. Pedagogerna framhåller även vikten av att göra saker tillsammans, att utnyttja arbets-
lagets olika kompetenser, och att föra en diskussion kring innehållet för att så långt som möjligt 
gynna eleverna. Enligt Rigmor Lindö är det viktigt att arbetslaget fungerar väl tillsammans och 
arbetar mot samma mål, för att stärka elevernas självförtroende och gynna deras utveckling. 111 
Många av pedagogerna i vår undersökning menar att det finns för lite tid för planering och att 
det skulle behövas mycket mer tid för diskussioner inom arbetslaget för att de ska få ut så 
mycket som möjligt av verksamheten. Vinterek säger att arbetsbelastningen kan krympa för pe-
dagogerna, om arbetslaget fungerar som det borde. Men samtidigt så visar undersökningar att 
samarbete är krävande och ställer ytterligare krav på pedagogerna.112 Pedagogerna, som har med-
verkat i vår studie, har en samlad åsikt om vad individualisering och åldersblandad undervisning 
innebär, vilket stämmer väl överens med det som litteraturen säger. När saker och ting inte ges 
utrymme att lyftas till gemensam diskussion, kan man se en risk för att uppfattningar cementeras 
i mer traditionella tankemönster.  
 
På det konkreta planet vidtar lärarna olika strategier för att uppnå individualisering. Medan majo-
riteten framhåller det egna arbetet som det främsta individualiseringsverktyget framträder även 
att någon pedagog föredrar att inte arbeta med eget arbete, som själva stommen i undervis-
ningen, utan prioriterar att kommunicera och samarbeta. Detta sammanfaller med Vinterek och 
Österlinds undersökningar som talar om att det egna arbetet tar stor plats inom de ålders-
blandade klasserna.113 Även om det egna arbetet kan frigöra tid till enskild handledning ställer det 
enligt vårt resultat också stora krav på lärarens uppföljning vilket kan bli en stor arbetsbelastning 
om det som det förordas skall utvärderas veckovis.114 Ytterligare en åsikt som framkommit är att 
individualisering bör ske inom ramen för ett gemensamt tema, medan det egna arbetet lämnar 
eleven åt sitt eget öde. Att skapa balans mellan det egna individuella arbetet och gruppsamverkan 
är ytterligare något samtliga pedagoger vill betona. Resonemanget problematiserar graden av in-
dividualisering, gruppen kontra individen.115 Det arbete för successivt ökat elevansvar som före-
språkats sedan Lgr 62 fram till idag framstår inte genom informanternas svar som en naturlig del 
av undervisningen snarare tillfälligheter genom elevinitiativ.116 En klassform som framhåller 
individualisering som mål och medel kräver enligt Vinterek att läraren kan variera sina metoder, 
där individualisering kan ske även genom grupparbete. 117  Forskare, som till exempel Vinterek 
och Sundell menar att det finns risk för att eleverna blir osociala och egoistiska, om de får sam-
arbeta för lite. 118  
 
Det finns en stor enighet, bland pedagogerna som medverkat i vår undersökning, kring vad som 
utgör den åldersblandade klassformens största nackdel och det är den kunskapsspridning mellan 
eleverna som man har att hantera. Det finns även en risk att de äldre barnen kan bli bromsade av 
                                                 
110 Vinterek, M. 2003, s. 144. 
111 Lindö, R. 2002, s. 121 
112 Vinterek, M. 2003, s.71 
113 Österlind, E. 1998, s. 82-83; Vinterek, M. 2003, s. 146.  
114 Nandrup, I. & Renberg, K. 1992, s.74  
115 Vinterek, M. 2006, s. 47-49. 
116 Stensmo, C.1997, s. 195 
117 Vinterek, M. 2003, s. 146. 
118 Sundell, K. 1993. 31,  Vinterek, M. 2003 s. 39-43 
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de yngre eleverna. Olika omständigheter som skillnader i synsätt och arbetsförhållanden för-
svårar möjligheterna att överkomma de hinder man ser, vilket i slutändan missgynnar eleverna. 
Rigmor Lindö lägger stor vikt vid att man inom arbetslaget har en gemensam pedagogisk grund-
syn för att samarbetet skall gynna elevernas utveckling snarare än hämma det.119 En uppfattning 
är att det kan bli rörigt i klassrummet om det inte är en lugn och trygg grupp med elever. Flera 
fallstudier från olika forskare pekar på att det ofta blir dålig arbetsro i de åldersblandade klasser-
na, då undervisningen är upplagd så att det uppstår ”mummel” och rörelse i klassrummet. 120  
Som fördelar med den åldersblandade klassformen anges svar med en större variation. Den ål-
dersblandade klassformen innebär att moment återkommer, vilket ger elever som missat någon-
ting, en möjlighet till repetition. 
 
I vår undersökning säger pedagogerna att i de klasser där god stämning råder, så fortsätter det 
ofta vara så även när nya elever tillkommer. Det stämmer in med vad forskningen menar kan 
vara en nackdel att det kan ta för mycket tid från undervisningen att bygga upp en bra 
gruppkänsla.121 En annan nackdel var att eleverna i år två, ofta fick stå tillbaka, då de blev 
bromsade av de yngre barnen. Elevernas olikheter ses också i vissa fall som tillgångar, av 
pedagogerna vi har intervjuat, där de yngre barnens spontanitet kan gynna en diskussion medan 
de äldre elevernas kunskaper kan gynna de yngre, vilket även Karin Sandqvist framhåller.122 
Lindö skriver att skolan låter åldern markera tillhörighet på ett sätt som inte motsvarar samhället 
i övrigt, vilket kan ses som olyckligt för inlärning och skolmotivation.123 Liksom litteraturen 
hävdar, arbetar man i större utsträckning åldersblandat inom No/So-ämnen, genom 
temaarbeten.124 Pedagogerna tillkännager även hur deras inställningar präglar uppfattningar och 
tolkningar av för- och nackdelar. Det finns således en medvetenhet kring hur inställningen 
påverkar men viljan att se vad valen egentligen leder till finner vi inte lika stark eller självklar, 
anser vi. Detta framhåller även Vinterek.125 Av alla fördelar och nackdelar vi skrivit ner i rap-
porten kan vi konstatera att pedagogerna vi intervjuat, tycker väldigt lika varandra. En fördel var 
att eleverna i år ett, gynnades. En annan fördel var att det är fler pedagoger som arbetar tillsam-
mans, vilket gör det lättare att se alla barn. 
 
De allra flesta pedagoger i vår undersökning menar att inte deras lärarroll har blivit förändrad för 
att de arbetar i en åldersblandad klass, utan de är den de är. Hur man är som lärare påverkas sna-
rare av personlighet, utbildning, kön och hur barngruppen ser ut, menar pedagogerna. Sättet att 
undervisa i de åldersblandade klasserna varierar mellan traditionell katederundervisning och att 
vara en stöttande handledare. De menar att det är det enda sättet att nå alla elever, då eleverna 
har olika lärstilar. Forskningen säger att den åldersblandade klassformen kräver att läraren intar 
en annan ledarroll än i en åldershomogen klass. Jan-Erik Östmar skriver att det är den stora kun-
skapsspridningen och mognadsnivån hos eleverna, som gör det nödvändigt för läraren att för-
ändra sin ledarroll till att bli mer likt en slags ”coach”, som ska våga lita på att eleverna kan ta 
eget ansvar för sitt lärande.126 En av pedagogerna berättar om hur han övergett det egna arbetet 
för en mer handfast årskursbunden undervisning genom temaarbeten. Detta sammanfaller med 
vad Vinterek och Andræ Thelin skriver.127 Denna omgruppering av barngruppen, menar 
Vinterek, är något som arbetsförhållandena snarare framtvingar än motiveras av pedagogiska 
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skäl.128 Mot bakgrund av att svagpresterande elever klarar sig sämre i åldersblandade klasser som 
en följd av bristande struktur ter sig detta dock som en åtgärd av nödvändighet.129 Lärstilar berör 
pedagogerna i vår undersökning inte nämnvärt i sina svar mer än att det gäller att variera mo-
ment för att inte gynna vissa elever ensidigt.130 Liksom informanternas svar indirekt antyder, har 
man som lärare en personlig arbetsstil. Genom att medvetandegöra den för sig själv kan man ta 
större hänsyn till elevernas förutsättningar och möjligheter.131 Resultaten från vår undersökning 
visar att lärarrollen förblir densamma hos de pedagoger vi har intervjuat, och de blir inte påver-
kade av att undervisningen sker i en åldersblandad klass. Lärarna menar att det är barngruppen 
som påverkar – inte klassformen. Att pedagogerna så samstämmigt inte ansåg sin roll vara påver-
kad av den åldersblandade klassformen kan bero på att vi formulerade frågan så att diskussionen 
vi önskade få fram uteblev, men samtidigt kan det även vara så att de i sann mening inte upp-
levde att lärarrollen påverkas. En annan orsak kan vara att det i sig vittnar om bristande samar-
bete vilket gör att man behåller sina roller inom respektive barngrupp.  
 
Enligt forskningen så antas motiven till att införa åldersblandade klasser vara antingen att elev-
underlaget är för lågt, att kommunen måste spara resurser eller att man vill nå pedagogiska för-
delar.132 Motiven bottnar ofta i ett behov av förändringar.133 Våra intervjuer med rektorerna på 
de två skolorna visar att motiven som anges stämmer bra överens med den tidigare forskningen. 
Båda skolorna såg en möjlighet till förändring i samband med att den tidigare lekisverksamheten 
skulle integreras med skolan. Dessutom ville båda skolorna nå pedagogiska fördelar genom ett 
väl fungerade arbetslag, på så sätt skulle även varje barns behov tillgodoses på ett gynnsamt sätt. 
Enligt forskningen visar förskollärarna en större förståelse för barns olikheter än vad grundskol-
lärarna gör.134 Pedagogerna ser olika på om det skulle vara några pedagogiska fördelar med att 
åldersblanda eleverna, då exempelvis barnen i år två, ofta får stå tillbaka kunskapsmässigt. Rekto-
rerna hänvisar till pedagogiska fördelar och bättre fungerande arbetslag när de berättar om an-
ledningarna till att åldersblanda F-1-2 klasserna. I vår undersökning framkom det inte att de 
skulle vara några ekonomiska fördelar med att åldersblanda klasserna. Men även om det skulle 
vara resurssparande, så är det svårt att tro att de skulle tala om att det är anledningen till att sko-
lorna infört den typen av klass, anser vi. Ingen vill väl, säga till elever och föräldrar att de har 
skapat en klassform som egentligen inte har så många andra fördelar, än ekonomiska. 135

 
Vi anser att det är konstigt när skolorna påstår att de har F-1-2 klasser, men de inte arbetar ål-
derblandat i praktiken. Före vår undersökning gjordes, antog vi att när det var åldersblandade 
klasser, så skulle indelningen av elever ske utefter den nivå där eleven befann sig. I verkligheten 
så arbetar man inte så, utan eleverna delas fortfarande in efter ålder, inte efter deras kunskaps- 
och mognadsnivå. Varför har skolorna inte rena åldershomogena klasser i så fall, om de ändå 
arbetar så? Pedagogernas sätt att individualisera motsäger bitvis den integrationstanke de sam-
tidigt tillkännager. Om individualisering innebär att man arbetar enskilt med ett enskilt innehåll, 
på vilket sätt motiverar det den åldersblandade klassformen? Vi menar att det finns en inkonse-
kvens i resonemanget över individualisering, som en av den åldersblandade klassformens största 
fördelar, genom det sätt individualisering bedrivs, eftersom det utmärkande för klassformen är 
synen på blandning som en rikedom. Svårigheten att förena samarbete och individualisering 
framstår närmast som en paradox som blir en black om foten för förespråkare av den ålders-
blandade klassformen. För att kunna ta de eventuella fördelar som den åldersblandade klassfor-
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men sägs kunna medföra, bör arbetet präglas av en genuin blandning, det vill säga ett i verklig 
mening integrerat arbete. Att den stora spridningen upplevs som klassformens största problem 
stärker oss i vårt resonemang. Genom beskrivningarna av hur det egna arbetet genomförs finns 
en tendens till hastighetsindividualisering liksom det visade sig vanligare med innehållsindividua-
lisering inom No – So. Vad beträffar svårighetsindividualisering sker det som det verkar till stor 
del utan hjälp av specialpedagog.  
 
Diskussionen kring den åldersblandade klassformen är komplex och rymmer många förvänt-
ningar och farhågor. Vi tror att möjligheterna och svårigheterna är reella och att det är beroende 
av personalens samverkande kraft, när man vänder detta till sin fördel eller nackdel. Förutsätt-
ningarna för en lyckad utgång, hänger på hur öppen man förmår vara mot varandras kompeten-
ser som vuxna, och vilka förutsättningar man som arbetslag ges till att diskutera väsentliga frågor. 
Det man vinner i den ena änden kan lätt förloras i den andra, om man förbiser detta. I dagens 
åldersblandade klasser ser vi tydliga influenser från 70-talets och 80-talets pedagogik, när det 
gäller eget arbete och temaarbeten. Vi ser även svårigheterna med att hantera elevernas olika 
kunskaper som en röd tråd genom hela skolans historia.  
 
Vi har fått svar på samtliga frågor vi ville ha besvarade i vårt syfte. Nu vet vi vad pedagogerna 
som deltagit i vår undersökning anser att individualisering och åldersblandad undervisning inne-
bär, samt hur de arbetar med att individualisera undervisningen för varje elev. Vi har dessutom 
tagit reda på vilka fördelar och nackdelar som pedagogerna anser att det finns, när man arbetar 
med elever i en åldersblandad klassform. Slutligen vet vi vad de anser om sin roll som pedagog i 
åldersblandad klass.  
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Sammanfattning 
 
Vårt syfte med den här undersökningen har varit att ta reda på hur arbetet med individualisering 
kan se ut i de åldersblandade F-1-2 klasserna. Vi ville ta reda på vad det var som pedagogerna 
upplevde som positivt och negativt med att arbeta med barn i dessa grupper och om de ansåg att 
lärarrollen blev förändrad när det inte var barn i en åldershomogen grupp som undervisades. 
 
Vi valde ut de två skolor där vi haft vår praktik, då båda har två stycken klasser vardera med 
blandningen, F-1-2. Vi kallar dem för Stadsskolan och Byskolan i vår undersökning. För att få 
reda på vad pedagogerna ansåg, så valde vi att intervjua dem, då vi ansåg att vi skulle få utför-
ligare svar, än om vi hade valt att göra enkäter. Nu fick vi möjlighet att följa upp det som blev 
sagt, genom att ställa följdfrågor. Vi intervjuade även rektorerna på de båda skolorna, för att ta 
reda på motiven till att åldersblanda dessa klasser. 
 
Resultatet visar att pedagogerna menar att individualisering bland annat innebär att möta eleven 
på den nivå där den befinner sig. Den åldersblandade klassformen innebär att möta en mycket 
större kunskapsspridning hos eleverna, än vad som är vanligt i en åldershomogen klass. 
 
För att individualisera undervisningen i dessa klasser arbetar man ofta med eget arbete, som ut-
gör själva stommen i skolarbetet. Ofta får barnen samma sorts uppgifter och de gör det som de 
kan klara av. 
 
Vår undersökning visar att fördelarna med att bedriva åldersblandade klasser, enligt pedagogerna, 
kan vara att F-klassen slussas in i skolan på ett behagligt, lugn sätt, eller att eleverna i år ett, blir 
gynnade kunskapsmässigt av att gå tillsammans med barnen i tvåan. En annan fördel, enligt 
främst förskollärare och fritidspedagoger, är att det är fler vuxna i verksamheten som kan se varje 
elev. Nackdelarna är desto färre till antalet, men, enligt vår mening, mycket allvarligare. Pedago-
gerna menar att det finns en för stor spridning på elevernas olika kunskaper, för att det ska vara 
gynnsamt för barnen.  
 
Pedagogerna anser inte att deras lärarroll blir förändrad för att de arbetar i en åldersblandad 
klass. De menar att man är den man är. 
 
Av resultaten att döma så är motiven till att införa åldersblandade klasser att skapa förändring, få 
bättre samarbete mellan arbetslag, som tack vare att de är fler pedagoger på samma antal elever 
vinner pedagogiska fördelar, eftersom de får bättre möjligheter att se alla barn, enligt rektorerna 
på våra partnerskolor. Att sammanslagningen skulle bero på resurssparande är inget rektorerna 
nämner, även om det antas av pedagogerna. 
 
 



 28

Käll- och litteraturförteckning 
 
Källor 
 
Vi har intervjuat 12 verksamma pedagoger, på två skolor i Mellansverige med F-1-2 verksamhet, 
dessutom rektorerna på samma skolor. Intervjuerna finns inspelade hos skribenterna.  
 
På Stadsskolan intervjuades: 
 
Rektor Sven intervjuades utan inspelning, 2007-05-14. 
Klasslärare Sixten, 2007-05-02. 
Fritidspedagoger Stefan och Staffan, 2007-05-02. 
Klassläraren Sten, 2007-05-02. 
Förskollärarna Sture och Sune, 2007-05-03. 
 
På Byskolan intervjuades: 
 
Rektor Bertil intervjuades över telefonen, 2007-05-14. 
Klasslärare Bengt, 2007-05-08. 
Fritidspedagog Bosse, 2007-05-08. 
Förskollärare Bror, 2007-05-08. 
Klasslärare Bruno, 2007-05-08. 
Klasslärare Bernt, 2007-05-10. 
Fritidspedagog Björn, 2007-05-10.  
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Bilaga 1 
 
Frågor till pedagoger i de åldersblandade klasserna 
 
 
Hur definierar lärare åldersblandad undervisning respektive individualisering? 
 

- Vad innebär åldersblandad undervisning för Dig? 
- Vad innebär individualisering för Dig? 

 
Hur gör pedagogerna för att individualisera undervisningen för varje enskild elev i de 
åldersblandade klasserna? 
 

- Hur återspeglar sig detta i den dagliga praktiken avseende: 
 
Planering, enskild och i arbetslaget  
Val av innehåll 
Val av arbetsmetoder 
Val av material 
Tillgång till och användning av lokaler 
Gruppering av barnen, helklass, grupper, enskilt 
Samarbete med specialpedagog 
 

- Hur arbetar Du för att göra dig en rättvis bild av varje elev så att du har möjlighet att 
möta eleven där den befinner sig? 

- Hur ser Du på elevens/elevernas ansvar för den individualisering som sker? 
- Ser Du några betänkligheter med att individualisera i alltför hög grad? 

 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med åldersblandade klasser när det gäller 
arbetet för individualisering? 
 

- Vilka fördelar/möjligheter anser Du att den åldersblandade klassformen för med sig? Får 
detta också genomslag i ert sätt att arbeta? 

- Vilka nackdelar/svårigheter anser Du att den åldersblandade klassformen för med sig? 
Får detta också genomslag i ert sätt att arbeta? 

 
Vilken roll får/tar pedagogen i den åldersblandade klassen? 
 

- Vilken roll får du som pedagog genom det arbetssätt som ni bedriver? 
- Anser du att det ställs större krav på ledaregenskaper när man arbetar i en åldersblandad 

klass? Varför? 
 

Hur gör pedagogerna för att individualisera undervisningen för varje enskild elev i de 
åldersblandade klasserna? 
 

- Vad innebär åldersblandad undervisning för Dig? 
- Vad innebär individualisering för Dig? 
- Vad innebär detta i den dagliga praktiken avseende planering och resursanvändning? 

(Vilka resurser har Du till ditt förfogande?) 
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- Hur arbetar Du för att göra dig en rättvis bild av varje elev så att du har möjlighet att 
möta eleven där den befinner sig? 

- Ser du några betänkligheter med att individualisera i alltför hög grad? 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar ser pedagogerna med åldersblandade klasser när det gäller 
arbetet för individualisering? 
 

- Vilka fördelar/möjligheter anser Du att den åldersblandade klassformen för med sig? Får 
detta också genomslag i ert sätt att arbeta? 

- Vilka nackdelar/svårigheter anser Du att den åldersblandade klassformen för med sig? 
- Får detta också genomslag i ert sätt att arbeta? 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor till rektor: 
 

• Vad var anledningen till att Ni slog ihop F-1-2? 
 

• Vad anser du är fördelarna med att ha åldersblandade klasser? 
 

• Vilka är nackdelarna? 
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