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Sammandrag 

Jag har valt ämnet åldersintegrering i skolan. Ämnet är intressant då jag har arbetat på en 

Montessoriskola under en längre tid. Genom examensarbetet vill jag försöka upptäcka 

fördelar respektive nackdelar med åldersintegrering i skolans verksamhet. Är det en 

kunskapsmässig vinst för eleverna, en social vinst för dem eller både en kunskapsmässig och 

social vinst. 

  

Genom enkäter och litteraturstudier ska jag försöka få svar på mina frågeställningar.  

 

Slutsatserna av denna uppsats är att lärarna är mer positiva till åldersintegrering än vad 

eleverna är. Det är också beroende på vilken gällande läroplan som styr åldersintegrering för 

lärarna. Positivt kan vara att lärarna samarbetar mycket mer över ämnesgränserna och negativt 

att det är svårt att kunskapsmässigt spänna över många årskurser. Jag har inte kunnat upptäcka 

någon egentlig kunskapsvinst för eleverna men en eventuell social vinst kan skönjas beroende 

på vilken modell av åldersintegrering som används.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

I have chosen the subject of ageintegration in schools. I find this subject interesting because I 

have been working at a Montessori school for quite some time. Through this essay I will try to 

see the good points and the bad points with age integration in schools. Is there a gain of 

knowledge for the students or is it a social gain for them or both. 

  

Through a questionnaire and a literature review I will try to find some answers to my 

questions.  

 

One of the conclusions of this essay is that the teachers are more positive towards 

ageintegration than the pupils are. The work with age integration for the teachers is also 

dependent upon which current curriculum that rules at the time.  One positive conclusion for 

the teachers can be that they work together much more around all the subjects and a negative 

conclusion can be that it is difficult for the teachers to stretch over several grades in subject 

knowledge.  I have not discovered any real knowledge gain for the pupils but a possible social 

gain can be noticed depending on which model of ageintegration that is used.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och ämnesval 

Jag är intresserad av åldersintegrering i klassrummet. Då jag har arbetat på en 

Montessoriskola i många år skulle det vara intressant att ta reda på om det finns några fördelar 

eller nackdelar för eleverna och lärarna med denna form. Är också nyfiken på om lärarna 

verkligen blandar barnen efter var de befinner sig i sin kunskapsutveckling eller om de bara 

sitter i samma rum. Är det en vinst kunskapsmässigt eller är det en vinst socialt för eleverna. 

Den undersökte skolan arbetade förut med 1-3:or, 4-5:or osv. men övergick efter några år till 

att ha homogena klasser då man menade att kunskapsspridningen var stor nog inom klasserna. 

Nu är skolan med ny ägare på väg till en återgång med blandade klasser. Jag vill veta om det 

finns forskning som stödjer eller inte denna form och om lärarna tycker att de har korrekt och 

lämplig utbildning för att ha stor spridning i klassrummet. Eller är det en värderingsfråga eller 

en ekonomisk fråga för skolan? 

 

Jag har själv aldrig gått i en åldersintegrerad klass. Vi var samma klasskamrater upp till år 

sex, på högstadiet fick vi nya klasskamrater från landet runt omkring kommunen. 

Högstadietiden som jag kommer ihåg var inte alls särskilt stimulerande, ganska stökigt och 

stora klasser. Skolan var redan då, i slutet av 1980 talet början 1990 talet sliten. Miljön ingav 

inte någon större studiemotivation. Jag kommer heller inte ihåg att lärarna diskuterade 

kunskapsmålen med oss elever eller talade om varför det var viktigt att vi gjorde vissa saker. 

Betyget blev något sorts svart på vitt vad jag hade klarat av. Nu såhär i efterhand kändes det 

som en total avsaknad av en pedagogisk diskussion bland lärarna – alla gjorde olika. 

 

När jag sedan kom ut i arbetslivet började jag reflektera mer över hur man kan individualisera 

och göra tiden i skolan meningsfull för alla som verkar där. Som jag nämnde ovan har jag 

arbetat länge på en Montessoriskola där åldersintegrering har varit en naturlig del av 

pedagogiken.  Även på min arbetsplats finns det goda och mindre bra exempel på detta. 

Skolan övergav det åldersintegrerade arbetssättet och gick över till homogena klasser då 

ledningen och många lärare ansåg att kunskapsspridningen var stor nog inom klasserna. Nu är 

skolan åter i ett skede att införa åldersintegrering. Jag började min utbildning på Karlstads 

universitet och finner det intressant att forska närmare om begreppet. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att se om det finns fördelar respektive nackdelar med 

åldersintegrering i skolans verksamhet. Vidare är mitt syfte att reda på om det är en 

kunskapsmässig vinst för eleverna eller en social vinst för dem eller både och. 

 

 

1.3 Frågeställningar 

 

 Vilka fördelar respektive nackdelar finns med åldersintegrering?  

 Finns det en kunskapsmässig eller social vinst med åldersintegrering för eleverna? 
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2. Metod 

2.1 Urval 

 

I den undersökta kommunen finns det ett flertal friskolor som arbetar åldersintegrerat i ett F-9 

perspektiv. Jag valde en Montessoriskola, den skola jag arbetar på, men tog även med en 

Waldorfskola för att få ett större urval. Jag valde att göra en enkät som lärarna skulle besvara 

skriftligt. Undersökningen skulle utgå från ett resultat baserat på enkätsvaren från lärarna. 

Anledningen till att jag valde enkäter samt min arbetsplats var att detta ämne är av stort 

diskussionsintresse bland, i varje fall de lärare som arbetar där, och diskussionen hamnar inte 

alltid rätt. Trots att lärarna har varit överens om att de skulle arbeta åldersintegrerat har de inte 

varit överens om hur det ska gå till. Det har till stor del berott på att de har haft olika 

utbildningar, olika åldrar och olika värderingar kring metodfrågor. Jag ville att de skulle svara 

individuellt på frågorna utan diskussion. Jag valde också att utgå från enkätsvaren innan jag 

tog del av det som forskningen kommit fram till. Detta val gjorde jag av den anledningen att 

jag ville se om enkätsvaren sammanföll med det som forskningen kommit fram till. 

 

Efter samtal med arbetslagsledare och ledning på de olika skolorna har enkäten delats ut bland 

lärarna. Jag skickade ut sammanlagt 25 enkäter, nio valde att svara. Detta var ett tunt resultat 

och när arbetet med uppsatsen tog form insåg jag att mitt urval kunde ha varit större. Jag 

skulle ha skickat ut enkäter till fler skolor för att få ett större och bättre underlag. 

Anledningen, tror jag, att fler lärare inte svarade var att många under den perioden hade 

mycket arbete, nya läroplanen, utvecklingssamtal och så vidare. Då samtliga lärare på de båda 

skolorna har arbetat åldersintegrerat spelade det inte mig någon roll vilka som svarade på 

enkäten. Lärarna fick en vecka på sig att besvara enkäten. Jag tänkte att om de fick för lång 

tid på sig så skulle enkäten bli obesvarad. Jag presenterade mig och berättade vad enkäten 

syftade till. Jag fick sedan tillbaka enkäterna genom arbetslagsledarna och lärarna. Jag 

sammanställde sedan dessa. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

Jag har inte valt att ha enkät under ledning som beskrivs av Patel och Davidsson, vilket 

betyder att de som ska besvara intervjun har möjlighet att fråga mig under tiden de besvarar 



frågorna. Jag har dock beaktat, anonymitet, konfidentialitet samt att jag har berättat i vilket 

syfte jag tänker använda enkäten som författarna menar är viktigt.
1
 Anledningen till att jag 

inte valde ovanstående modell beror på att jag visste att det fanns olikheter i synsättet 

angående åldersintegrering och jag ville inte diskutera med de som besvarade enkäten. Jag 

ville att svaren skulle bli utifrån dem och deras tankar. 

 

Enkäterna gavs till arbetslagsledare och lärare som delade ut dessa. Enkätresultaten visar på 

att svaren är både likartade och helt olika trots att alla arbetar i en åldersintegrerad 

verksamhet. Svaren har jag redovisat så som lärarna har skrivit dem men jag har däremot 

försökt få ihop texten. 

 

 

2.3 Procedur 

 

Jag började med att göra enkäten utifrån de funderingar jag hade angående åldersintegrering. 

Dessa rörde det sociala samspelet mellan eleverna, hur eleverna kan delas in, elever som 

behöver extra stöd, de elever som ligger långt före, vilka elever som är lättast att 

åldersintegrera, om läraren ser alla barn, om elever och lärare finner det positivt med 

åldersintegrering, om högre krav ställs på lärare och elever, om det är lättare att följa 

kursplanen samt vilka de pedagogiska vinsterna var. Enkäten skulle inte vara för lång då jag 

inte ville att lärarna skulle slarva igenom sig frågorna för att få det gjort.  På min arbetsplats 

frågade jag arbetslagsledarna om de kunde avsätta tid för enkäten under den följande veckans 

arbetslagskonferens.  

 

Jag ringde till Waldorfskolans ledning och frågade samma sak. Jag presenterade mitt 

ämnesval och förmedlade också till berörda att enkäten skulle vara anonym och besvaras 

individuellt. Fem lärare från Montessoriskolan valde att svara och fyra lärare från 

Waldorfskolan valde att svara på enkäten. Alla har dock inte svarat på samtliga frågor. Av de 

fem som svarade var tre låg- mellanstadielärare med varierande erfarenhet av läraryrket, två 

var högstadielärare med samma erfarenhet av läraryrket. Av de fyra lärarna från 

Waldorfskolan som svarade var tre låg och mellanstadielärare med lång erfarenhet av yrket 

och en högstadielärare också denne med lång erfarenhet av läraryrket. Lärarna var i 

                                                 
1
 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Studentlitteratur Sverige 2003) s.69f 



varierande åldrar. För mig var denna variation intressant eftersom deras olika erfarenheter och 

också förmodligen deras olika utbildningar skulle ge olika uppfattningar om åldersintegrering.  

 

 

2.4 Källor och material 

 

Jag har valt litteratur som handlar om åldersintegrering i ämnet. Urvalet är relevant för detta 

examensarbete och källorna är forskningsbaserade. Jag har letat efter material på 

stadsbibliotek, universitetsbibliotek, internet och i bokhandeln. Jag sökte på begrepp som B- 

skola, åldersblandad undervisning, åldersintegrering i skolan och blandning av årskurser. 

 

Jag har inte alls behövt sålla bland litteraturen då det har varit mycket svårt att få fram 

litteratur kring ämnet. Det mesta som är skrivet i ämnet är uppsatser på olika 

lärarutbildningar. Några böcker finns det dock som behandlar ämnet. 

 

Kerstin Di Meo och Eva Zilléns bok, Åldersintegrerad undervisning, praktik och teori, som 

utförligt beskriver arbetet med åldersintegrering, beskriver olika åldersintegrerande modeller 

samt redogör för motiven bakom åldersintegrering. 

 

Åldersblandade klasser, skriven av Monika Vinterek som i sin bok beskriver hur elever 

uppfattar åldersblandning. Hon problematiserar organisationsformen och försöker besvara 

frågan om åldersintegrering verkligen är så oproblematiskt. 

 

 

2.5 Avgränsningar 

 

Avgränsningen är att jag har valt två relativt små friskolor som har ett F-9 perspektiv. De som 

arbetar där har alla arbetat både med homogena klasser samt med åldersblandade klasser. Då 

jag själv arbetar på en friskola som har varierat angående åldersintegreringens vara eller icke 

vara så blir avgränsningen naturlig. 

 

Då det inte finns mycket litteratur eller forskning i ämnet så blir detta ett försök att få fram ett 

resultat baserat på delvis äldre litteratur. Jag har också valt att endast ta med två olika  



läroplaner för att beskriva åldersintegreringens historia, Lpo 80 och Lgr 94, detta för att det 

inte stod något av direkt värde för uppsatsen i de tidigare läroplanerna. 

 

 

2.6 Reliabilitet och validitet 

 

Enligt Patel och Davidsson är begreppen validitet och reliabilitet viktigt för uppsatsens 

säkerhet i den information som analyseras.
2
 

 

Dels måste vi veta att vi undersöker det vi avser att undersöka, dvs. vi måste veta att vi har god validitet. Dels 

måste vi veta att vi gör det på ett tillförlitligt sätt, dvs. vi måste veta att vi har god reliabilitet.
3
 

 

Jag baserar undersökningen på de svar som framkommit genom enkäterna. Dessa har varit 

individuella och skriftliga vilket gjort att de som besvarat enkäten inte har kunnat fråga mig 

om det inte har förstått frågan. Därav kan följa att alla inte har besvarat samtliga frågor. Detta 

hade om möjligt kunna undvikas om de hade frågat mig om innebörden av frågan. Detta var 

dock medvetet från min sida då jag ville att de skulle besvara frågorna helt individuellt. Dock 

anser jag att reliabiliteten är stor då jag inte har påverkat dem på något vis. 

 

Enkätens syfte var att utröna om lärarna ansåg att det fanns fördelar respektive nackdelar med 

åldersintegrering i skolans verksamhet samt att reda på om eleverna får en kunskapsmässig 

vinst eller en social vinst eller både och. De lärare som svarat på enkäten har olika 

erfarenheter av yrket samt arbetat under olika lång tid i arbetet. Lärarna har heller inte kunnat 

diskutera enkäten med varandra då de varken har sett enkäten eller hört frågorna i förväg. De 

arbetar på olika skolor samt att alla heller inte arbetar i samma arbetslag.  Lärarna har även 

olika åldrar, olika utbildningar samt att de även har arbetat under olika läroplaner. De olika 

svaren i enkäten pekar på ovanstående så validiteten måste anses vara stor.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Runa Patel, Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (Studentlitteratur Sverige 2003) s.99 

3
 Ibid, s. 99  
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3. Forsknings- och litteraturgenomgång 

3.1 Definitioner av begrepp 

 

A – form kallas den indelning i skolan som har homogena årskurser. B – formen kom till 

framförallt i glesbygden där det fanns för få barn för att bilda klasser för varje årskurs. Övriga 

uttryck såsom åldersintegrerad, årskursblandad och årskurslös undervisning är sådan 

verksamhet som finns av pedagogiska skäl. 
4
  

 

 

3.1.2 Åldersintegreringens historik 

 

När folkskolan infördes 1842 existerade inte begreppen klass och årskurs. I mitten av 1800-

talet var skolan åldersblandad för att sedan utvecklas till åldersammanhållna klasser. Det 

fanns endast skolor från början, en lärare kunde ha väldigt många elever. Detta höll 

kostnaderna nere. De äldre eleverna kunde hjälpa läraren som kunde ha ett hundratal elever. 

Detta förfaringssätt var mycket utbrett när folkskolan infördes.
5
 

 

Systemet var från början rent ekonomiskt och hade ingen förankring i pedagogiken. Kritik 

framfördes dock mot att eleverna låg helt olika till samt att arbetsmiljön inte var bra med de 

överfulla skolorna. Avigsidorna övervägde med detta system, idén om att elevernas 

individualitet skulle tillvaratas samtidigt som de skulle utveckla sina sociala sidor uteblev. 

Skolorna började delas upp i grupper vilket berodde på att lärarna hade svårigheter att 

undervisa framförallt nybörjarna. Småskolan började växa fram parallellt med folkskolan.
6
 

 

År 1858 lagstadgades det om småskolor och en indelning av skolan var påbörjad. Man såg 

fördelar med att jämna ut åldersfördelningen så att undervisningen skulle bli mer 

framgångsrik. Nybörjarna skulle kunna klättra och de fick även närmare till skolorna då fler 

skolor upprättades. Småskolelärarna behövde inte vara examinerade och detta höll 

kostnaderna nere genom lägre löner. Skolans tider fortsatte dock att följa näringslivet som 

behövde arbetskraft under olika perioder på året. Fortfarande hade de flesta skolor endast en 

                                                 
4
 Kerstin Di Meo, Eva Zillén, Åldersintegrerad undervisning, praktik och teori, (Falköping, Ekelunds Förlag AB 

1987) s. 6-7 

5
 Monika Vinterek, Åldersblandade klasser, (Sverige, Studentlitteratur AB 2007) s. 12f 

6
 Ibid, s. 14 
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lärare vilket betydde att småskolan kanske läste ena veckan och folkskolan den andra. 

Deltidsläsningen i skolan upphörde helt 1955.
7
 

 

Klassbegreppet växer fram genom vad som angavs i dåtidens kursplaner. Eleverna hade 

bestämda kurser de skulle läsa, dessa var inte alls åldersbundna men kunskapsbundna. De var 

tvungna oavsett ålder att kunna ett visst stoff för att gå vidare till nästa grupp eller avdelning. 

Först en uppdelning mellan folkskola och småskola sedan uppdelades dessa i årsklasser.
8
 

 

När folkskolan infördes fanns det ingen angiven skolstartsålder, inte heller hur länge barnet 

skulle gå i skolan. Det fanns ett starkt motstånd mot den obligatoriska skolgången från 

föräldrar som ansåg att deras barn bättre behövdes i hemmet. Dock har det funnits viss form 

av undervisning innan folkskolans införande. Kyrkan var en viktig faktor för läsinlärningen 

och man tror att just sjuårsåldern är den mest lämpliga åldern för läsinlärning, detta baserat på 

hundratals år av erfarenhet. När man bestämde skolstartsåldern så banades vägen för 

åldershomogena klasser.
9
 

 

Comenius (1592-1670) tjeckisk pedagog och teolog blev inbjuden till Sverige för att hjälpa 

till med uppbyggandet av den svenska folkundervisningen. Han hade stort inflytande på 

skolans vidare utformning mot åldershomogena klasser. Han hävdade att det bästa för barnen 

är att gå tillsammans med de som är i samma ålder, detta förenklar både för eleverna och för 

lärarna. Klassen ska ha en lärare för att skapa trygghet. Waldorfskolorna har samma lärare 

från år 1 till och med år 8 än idag. Det skulle finnas bestämda mål för undervisningen i varje 

årskurs, menade Comenius.
10

 

 

I och med grundskolans införande 1962 försvann parallellsystemet folkskola och realskola. 

Detta var slutet, menade man för klassprägeln inom skolsystemet. Samtidigt blev det svårare 

för barn att ha en flexibel skolstart samt att flyttas upp till en högre klass. Trenden mot 

absoluta åldershomogena klasser höll i sig till slutet av 1990-talet. Genom ett riksdagsbeslut 

1991 ”flexibel skolstart” började åldersblandningen i klasserna återigen. Även genom olika 

beslut gällande individuella val, timplaneförändringar i Lgr 80 – där finns endast 

stadietimplaner, Lpo 94 har två stora avstämningar i år 5 och i år 9 genom mål att uppnå och 

                                                 
7
 Monika Vinterek, Åldersblandade klasser, (Sverige, Studentlitteratur AB 2007) s. 15f 

8
 Ibid, s. 17f  

9
 Ibid, s. 19 

10
 Ibid, s. 23f 
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strävansmål för de respektive årskurserna, det är alls inte angivet att skolorna behöver ha 

åldershomogena klasser utan återigen är det kunskaperna som ska uppnås oavsett ålder.
11

 

 

3.1.3 Montessoripedagogikens tankar om hur barn kan åldersintegreras 

 

Maria Montessori sammanfattade kortfattat sin utvecklingspsykologiska teori i ett 

överskådligt diagram i slutet av sitt liv. I bilaga 2 visas Montessoris teori om människans fyra 

utvecklingspsykologiska faser med tillhörande underplan, så kallade sensitiva eller känsliga 

perioder. Genom sina observationer av barn kunde Montessori identifiera de olika 

psykologiska karaktärsdragen för varje utvecklingsfas. Montessori fann att barn under sina 

olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Därför insåg hon det 

värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna som hon kallade för känsliga eller sensitiva 

perioder. Om barnet hindras från att tillvarata sitt intresse under en given känslig period blir 

det mycket svårt för barnet att tillgodogöra sig just den kunskapen i en annan sensitiv 

period.
12

  

 

Hon upptäckte även att människor i alla utvecklingsfaser har en naturlig drivkraft att vilja 

arbeta. Alla människor strävar efter att utveckla sin fulla potential. Även omgivningen har stor 

betydelse för individens utveckling.
13

 En annan forskare och teoretiker vars tankegångar 

ligger mycket nära den utvecklingspsykologi som montessoripedagogiken bygger på är Jean 

Piaget. Piaget var ett tag ordförande för den schweiziska montessoriföreningen.
14

 

 

Diagrammet nedan presenterades för första gången 1950 i Perugia, Italien, se bilaga 2. De 

fyra stadierna utgör själva strukturen för hennes tankar och visioner om en bra utbildning. 

Varje stadium rymmer en mängd information och underplan men helhetssynen på hur 

människan utvecklas är tydlig i nedanstående struktur. De olika stadierna är indelade i 

barnens olika åldrar, 0-6 år har till exempel mycket gemensamt med stadiet 12- 18 år. 

Samtliga stadier bygger på varandra då människan ska ses som en helhet.
15

 

                                                 
11

 Monika Vinterek, Åldersblandade klasser, (Sverige, Studentlitteratur AB 2007) s. 28 
12

 Paula, Lilliard Polk. Montessoripedagogiken i vår tid,( Borås, Schocken Books Inc 1995) s. 50 ff. 
13

 Camillo, Grazzini, The four planes of development. I AMI study Conference Proceedings, The child, the 

family, the future, s. 117 ff. 
14

 Kristina Skjöld Wennerström, m.fl. Montessoripedagogik i förskola och skola. (Sverige, Natur och Kultur 

1997) s. 12. 
15

 Camillo Grazzini, C.“The four planes of development”. I AMI study Conference Proceedings, The child, the 

family, the future, s. 117 ff. 
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Målet med utvecklingsstadierna är att individen ska bli en fullt ut fungerande människa i  

samhället. Individen ska klara av att anpassa sig till nya situationer och omständigheter samt 

ytterst delta i mänsklighetens kosmiska mission på vår jord. Den långa pilen, ”finality”, 

ovanför trianglarna ska åskådliggöra detta.
16

 

 

 

3.1.4 Waldorfpedagogikens syn på åldersintegrering 

Hela människan ska utvecklas i skolan, alla ämnen anses vara lika viktiga. Inte bara 

ordinarie skolkunskaper ska läras ut utan även barnets känslor och barnets vilja ska 

utvecklas. Pedagogiken har vuxit fram ur en antroposofisk människobild, det vill säga att 

människan har ett andligt ursprung. Rudolf Steiner grundade pedagogiken i början av 1900-

talet. 
17

 

Eleverna ska inte jämföras med varandra, de får inga betyg. Pedagogiken går ut på att 

utveckla ett personligt ansvar och den individuella utvecklingen hos barnen betonas. 

Eleverna har samma lärare upp till år 7 eller år 8 och klasserna är sammanhållna. Då barn 

har olika utveckling påverkar också detta arbetssätten i klasserna.
18

 

 

3.1.5 Läroplanerna Lgr 80 och Lpo 94 syn på åldersintegrering 

I Lgr 80 får den åldersintegrerade undervisningen stort stöd. Där betonas det att det är viktigt 

att barn i alla åldrar samverkar. Där kan man läsa att det ska utveckla en social ansvarskänsla 

samt stärka sammanhållningen genom till exempel fadderverksamhet. De äldre eleverna ska 

leda olika grupper vid aktiviteter.
19

 

 

I Lgr 80 betonas också elevernas demokratiska fostran, de ska tillsammans planera, 

genomföra och utvärdera skoluppgifter. Även skolans arbetsmiljö ska vara god och det ligger 

på eleverna att se till att den är det. Med tillsammans avses att de äldre eleverna ska hjälpa 

framförallt de yngre eleverna.
20

 ”Att vara till nytta, att erkännas för sin egen skull, att få ta 

ansvar är påtagliga och grundläggande behov för alla barn.”
21 

  
                                                 
16

 Camillo Grazzini, C.“The four planes of development”. I AMI study Conference Proceedings, The child, the 

family, the future, s. 117 ff. 
17

 www.antroposofi.nu 2011-05-25, 17.20 
18

 Ibid. 
19

  Lgr 80/Läroplan för grundskolan 1980(Stockholm, Skolöverstyrelsen, Liber Utbildningsförlag, 1980) s. 23 
20

 Ibid, s. 45 
21

 Ibid, s. 18  

http://www.antroposofi.nu/
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I Lgr 80 är det också viktigt att lärarna har kunskap om alla stadiers utbildningsmål. Det 

spelar ingen roll om du arbetar på låg-, mellan-, eller högstadiet. Tanken med detta var att 

eleverna inte alltid följer sitt stadium utan att kunskapsinlärning är väldigt individuell. Eleven 

kan då fortsätta sin utveckling eller fortsätta träna på de grundläggande färdigheterna läsa, 

tala, skriva samt räkna. Det är alltså inte ålder som är avgörande utan var eleven befinner sig 

kunskapsmässigt.
22

  

 

Läroplanen menar också att eleverna även lär sig saker utanför skolan vilket lärarna ska ta 

hänsyn till. Eleverna är olika, lär sig saker på olika sätt och på olika platser och detta 

omöjliggör en katederundervisning i skolan. Denna typ av undervisning gynnar inte ett 

elevaktivt arbetssätt och tar inte hänsyn till att olika elever kräver olika arbetssätt.
23

 

 

De vuxna ska vara förebilder för eleverna i demokratiarbetet på skolan. Läroplanen ger också 

ett stort stöd för de lärare som vill arbeta åldersintegrerat genom att skriva fram att skolan kan 

indelas i arbetsenheter, vilket underlättar personalens arbetsplanering och arbetet i arbetslag: 

”Man kan exempelvis bilda en enhet av eleverna från årskurserna 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.”
24

 

 

Lgr 80 betonar också att det är viktigt att eleverna får kunskaper i sådant som intresserar dem, 

i den obligatoriska grundskoleutbildningen. Detta skapar utrymme för att individualisera i 

skolan, att innehållet anpassas till eleverna. Detta betyder även att eleverna får olika lång tid 

på sig att lära sig saker, även det tematiska årsklasslösa arbetet betonas i Lgr 80.
25

 

 

I Lpo 94 är det inte längre lika tydligt att lärarna ska åldersintegrera. Däremot menar 

läroplanen att undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den 

betonar vikten av en likvärdig utbildning samt att elevernas bakgrund ska beaktas.
26

 ”Den 

skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper 

främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”
27

 

                                                 
22

  Lgr 80/Läroplan för grundskolan 1980(Stockholm, Skolöverstyrelsen, Liber Utbildningsförlag, 1980) s. 24 
23

 Ibid, s 49f 
24

 Ibid, s. 42 
25

 Ibid, s. 50, s.  
26

 Lpo 94/Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet(Ödeshög AB 

Danagårds grafiska 2006) s. 4 
27

 Ibid, s. 4 
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Vidare menar läroplanen att likvärdigheten ska säkerställas genom de nationella målen. Men 

den betonar tydligt att undervisningen inte behöver se likadan ut nationellt eller att de resurser 

skolan förfogar ska delas lika. Den menar också att vägen till målet kan se mycket olika ut 

beroende på elevernas behov och förutsättningar.
28

 

 

Lpo 94 anser inte att det är tillräckligt att undervisa i demokratiska former utan skolan ska 

bedrivas i sådana och ge eleverna en bra grund för att de aktivt ska kunna deltaga i 

samhällslivet.
29

 Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.
30

 Eleverna ska 

ges stor frihet att påverka sin undervisning genom, att få vara delaktiga i planeringen, 

utvärderingen och de olika aktiviteter som förekommer på en skola så att de kan öva sig i att 

ta ansvar och att de ska få utöva inflytande.
31

 ”Skolan skall sträva efter att vara en levande 

social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. Skolan verkar i en omgivning 

med många kunskapskällor.”
32

 

 

Lärarna ska också ha som mål att tillsammans med eleverna utveckla regler dels för arbetet i 

skolan men också regler för den sociala samvaron i gruppen. De ska även ha som mål att 

oavsett vilken bakgrund eleverna har se till att de får ett verkligt inflytande över arbetssätt, 

arbetsformer samt innehållet i undervisningen samt att de får ett större inflytande desto äldre 

de blir. Läraren ska även se till att eleverna får pröva på olika arbetsformer och arbetssätt.
33 

 

 

3.1.6 Olika modeller för åldersintegrering, fördelar respektive nackdelar med dessa 

 

Enligt Di Meo och Zillén hade många tagit fasta på begreppet individualisering inom skolans 

värld, helt i linje med Lgr 80 intentioner under 1970- och 1980- talet. De menar att de flesta 

lärare vet om att det är svårt att individualisera undervisningen för alla barn. Detta beror på att 

vissa barn arbetar mer långsamt än andra jämnåriga klasskamrater, att vissa barn lätt tappar 

lusten för skolarbetet och är svårmotiverade. Sedan finns det barn som är långt framme i sin 

                                                 
28

 Lpo 94/Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet(Ödeshög AB 

Danagårds grafiska 2006) s. 4 
29

 Ibid, s. 5 
30

 Ibid, s. 5 
31

 Ibid, s. 5 
32

 Ibid, s. 7 
33

 Ibid, s. 9, s. 13 
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kunskapsutveckling och dessa barn behöver stimuleras på annat sätt för att kunna gå vidare.
34

 

Gapet mellan ”de svaga” och ”de duktiga” blir snabbt tydligt.
35

 

 

Många lärare funderade då på hur man skulle komma runt detta och skapa ett klimat där alla 

barn arbetar med olika saker och på olika nivåer. Olika modeller av åldersintegrering 

utvecklades. En av modellerna var åldersblandade grupperingar på skolornas olika stadier. De 

menade att de barn som hade svårt för sig i skolan skulle få känna sig betydelsefulla under 

sina år på ett stadium genom att de någon gång skulle få hjälpa nybörjarna. Trots att de hade 

svårigheter i skolan kunde de med hjälp av sin tid på skolan, sin erfarenhet och ålder känna att 

de faktiskt kunde hjälpa någon som var yngre. Detta, menade lärarna, stärkte deras 

självkänsla.
36

 Att formulera kunskap för kamraterna är samtidigt ett utmärkt sätt att bearbeta 

det man själv lärt sig.
37

 

 

Problemet med denna metod kan vara att individualisering inte kommer automatiskt utan att 

det krävs tid för att barnen ska kunna samverka fullt ut och att de verkligen får hjälp med 

detta. Annars riskerar kunskapsinhämtningen bli ytlig och att eleverna tappar intresset för 

skolarbetet.
38

 

 

Ett annat sätt att arbeta med individualisering var att nivågruppera barnen utifrån deras 

kunskaper och sätta ihop olika undervisningsgrupper från olika årskurser. Författarna menar 

att risken dock finns att det kan bli en stor klyfta mellan de barn som har svårigheter och de 

barn som är duktiga. Vidare menar de att undervisningen för de duktiga ligger på en hög nivå 

medan undervisningen för de svaga ibland kan ligga på en för låg undervisningsnivå. Barnen i 

de svagare grupperna riskeras även att ses av de andra barnen som dåliga.
39

 

 

Lärarna kunde också använda sig av årskursuppdelning inom den åldersblandade gruppen. 

Vid denna typ av undervisningsmodell var det innehållet i varje årskurs som fick vara 

ledstjärna. Vid genomgångar samlade lärarna de barn som gick i samma årskurs samt att 

                                                 
34

 Kerstin Di Meo, Eva Zillén, Åldersintegrerad undervisning, praktik och teori, (Falköping, Ekelunds Förlag 

AB 1987) s. 7 

35
 Ibid, s. 7 

36
 Ibid, s. 7 

37
 Ibid, s. 7 

38
 Ibid, s. 8 

39
 Ibid, s. 8 
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barnen fick arbeta med de uppgifter som tillhörde deras årskurs. Ett problem med denna 

modell kan vara att, trots åldersblandningen så kan det var så att barnen inte samtalar med 

någon ur en annan årskurs eller ber om hjälp av de äldre barnen. Det är endast fysiskt i 

rummet de är åldersblandade.
40

 

 

Den sista modellen som beskrivs av författarna är den som mest trycker på att barnen ska 

hjälpa varandra, barnen arbetar efter sin individuella nivå men i en grupp där barnen har olika 

förmågor och ålder. 
41

  

 

En modell som kan sägas vara mycket typisk för de första åldersblandade skolorna och som många lärare 

fortfarande är intresserade av går ut på att utveckla ett arbetssätt som gynnar barnens personliga och sociala 

utveckling jämsides med kunskapsinhämtandet.
42

 

 

Denna modell ställer dock mycket stora krav på läraren, anser författarna. Detta för att de 

måste se till att samarbetet blir meningsfullt för alla barn oavsett ålder.
43

 

 

 

3.1.7   Åldersintegrering i praktiken 

 

Det är lärarna vid många skolor som velat ha åldersintegrering, detta för att de har sett 

pedagogiska fördelar med systemet. Ibland kan det även vara skolledare eller politiker som 

ser ett sviktande underlag i årskurserna som tvingas genomföra åldersblandade grupper för att 

skolan ska få vara kvar. Författarna menar att det är mycket svårt att överta en modell och 

tillämpa denna, varje skola måste ha en djuplodande diskussion kring hur detta ska gå till med 

avseende på värderingar, behov, kunskaper och förutsättningar.
44

 

 

En annan författare som funderat mycket kring åldersintegrering är Jan-Erik Östmar. Han 

menar att det inte finns någon rationell förklaring till varför skolan inte ska åldersintegreras. 

Alla barn är olika och har olika inlärningstakt samt olika mognadsgrader, anser han. 

                                                 
40

 Kerstin Di Meo, Eva Zillén, Åldersintegrerad undervisning, praktik och teori, (Falköping, Ekelunds Förlag 

AB 1987) s.. 8 
41

 Ibid, s. 8 
42

 Ibid, s. 8 

43
 Ibid, s. 9 

44
 Ibid, s. 9-10 
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Författaren menar att den homogena årskursindelningen motverkar ovanstående genom att 

inte ta tillvara på barns olikheter. 
45

  

 

En undervisning där barnen kunde ta till sig i takt med växande förutsättningar. En undervisning där man på ett 

naturligt och funktionellt sätt både visade hänsyn, ställde krav på och utnyttjade varandra. Den årskursbundna 

undervisningen tycktes inte ge mig en sådan anklang.
46

 

 

Vidare menar han att det är i lågstadieåldern framförallt som det är viktigt att åldersintegrera. 

Just på lågstadiet, menar han läggs baskunskaperna för det framtida skolarbetet. Det är också 

extra viktigt att i denna ålder få en bra självkänsla och bygga upp en bra självuppfattning om 

de själva som skolelever. De lär sig visa hänsyn samt att lärarna utgår från deras behov och 

nyfikenhet, anser han. 
47

 

 

Det är enligt min mening ett väl underbyggt antagande att eleverna i stor utsträckning ska lämna lågstadiet med 

gott självförtroende och bibehållen motivation för vidare studier samt att de under den fortsatta skoltiden ska 

inse vikten av samarbete, självständighet och hjälpsamhet.
48

 

 

 

3.1.8 Positivt och negativt med åldersintegrering 

 

Ofta i åldersintegrerade verksamheter blir konsekvensen av organisationen i klassrummet att 

eleverna får arbeta med eget arbete. Detta beror på att gruppen kan ha för stor spridning av 

färdigheter. Genom att sköta sig själva kan eleverna ta sådana uppgifter som de klarar av på 

egen hand. Positivt med detta kan vara att eleverna lär sig ett stort ansvarstagande för sina 

arbetsuppgifter i skolan. De tar också fler initiativ och lär sig arbeta självständigt vilket är 

viktigt, anser författaren. 

 

Detta arbetssätt ställer stora krav på eleven som då förväntas vara motiverad, kunna arbeta 

självständigt samt kunna förstå uppgiften. Författaren menar att det är viktigt att ha en bra 

                                                 
45

 Jan-Erik, Östmar. Åldersintegrerade klasser på lågstadiet. (Stockholm. Skolöverstyrelsen och Liber 

UtbildningsFörlaget 1981) s. 10-11 
46

 Ibid, s 10 
47

 Jan-Erik, Östmar. Åldersintegrerade klasser på lågstadiet. (Stockholm. Skolöverstyrelsen och Liber 

UtbildningsFörlaget 1981) s. 83 
48

 Ibid, s. 84 
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balans mellan lärarledd undervisning och självständigt arbete.
49

 ”En balans mellan lärarlett 

och ett självständigt arbete kan för vissa elever vara viktig, för att inte elevens framgång 

enbart ska vara beroende av den egna inneboende drivkraften.”
50

 

 

För de elever som är högpresterande spelade inte åldersintegreringen någon större roll, de var 

entusiastiska i sitt skolarbete.  Det viktigaste är hur undervisningen genomförs, menar 

författaren. De största effekterna av åldersintegrering är när läraren får mer tid till 

direktundervisning och sämst effekt får den när den används för individualiserad 

undervisning. Författaren menar även, trots att det inte är påvisat genom forskningen, att de 

yngre och de svagpresterande barnen bättre behöver en styrd undervisning med bra 

återkoppling från läraren.
51

 

 

Positivt med att arbeta med åldersintegrering för lärarna är det ökade samarbetet dem emellan.  

Den pedagogiska diskussionen på skolorna får ett större utrymme, historiskt har detta 

samarbete varit kravlöst och lärarna har stängt dörren om sig och sin undervisning, menar 

Östmar.  Också ett utökat samarbete med förskolan och fritidshemmen samt föräldrarna kan 

konstateras i de skolor som arbetat med åldersintegrering, anser författaren.
52

 

 

Författaren Monika Vinterek redogör för elevernas perspektiv med avseende på 

åldersintegrering. Vid hennes intervjuer av elever från tre olika skolor kom det fram att 

eleverna trots åldersblandning ändå leker med de barn som är i samma ålder, kanske med de 

som är äldre. Barnen som intervjuades var mycket väl medvetna om hur gamla alla barnen i 

den åldersblandade gruppen var och detta förhåller de sig till när de väljer kamrater. De yngre 

uttryckte också en rädsla för de äldre barnen och en viss utsatthet.  De äldre barnen tyckte att 

de yngre barnen var för små att vara med. De ansåg också att det var jobbigt att det byttes ut 

så många barn under deras tid i en åldersblandad grupp.
53

 

 

Några elever ansåg att de fick hjälp av de äldre eleverna men menar samtidigt att det var 

rörigare i klassen eftersom de var många barn i olika åldrar. Några barn menar att alla barn 

                                                 
49

 Jan-Erik, Östmar. Åldersintegrerade klasser på lågstadiet. (Stockholm. Skolöverstyrelsen och Liber 

UtbildningsFörlaget 1981) s. 221 
50

 Ibid, s. 221 
51

 Astrid, Ahl. Läraren och läsundervisningen. ( Umeå. Umeå universitets tryckeri 1998) s. 222 
52

 Jan-Erik, Östmar. Åldersintegrerade klasser på lågstadiet. (Stockholm. Skolöverstyrelsen och Liber 

UtbildningsFörlaget 1981) s. 50ff 
53

 Monika Vinterek, Åldersblandade klasser, (Sverige, Studentlitteratur AB 2007) s. 90ff 
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som är äldre inte alltid ville hjälpa till och att läraren inte hade tid. Barnen svarade även att det 

är lättare att hjälpa varandra mer om alla håller på med samma sak i klassen. Nästan ingen av 

eleverna var direkt negativa till åldersblandningen men de är mer positiva till åldershomogena 

klasser. Det viktigaste för barnen, enligt författarens intervjuer är att ha kompisar i samma 

ålder samt att de ligger på en någorlunda jämn utvecklingsnivå i skolarbetet.
54 

 

 Lärarna ansåg dock att det var bra med de åldersblandade grupperna då de fick färre 

nybörjare varje år. De ansåg vidare att för de barn som hade det svårt i skolan fanns 

möjligheten att gå om ett år med barn de redan kände. Författaren menar att lärarna istället 

borde sätta in andra stödinsatser istället för att utgå ifrån att barnen skulle gå om en årskurs.  

 

En annan positiv aspekt av åldersintegrering som ofta framförs av lärarna, menar författaren 

är att barnen kan befinna sig på olika ställen i sin undervisning och arbeta i sin takt. Vid 

elevintervjuerna framkom det dock att barnen vet precis var alla andra befinner sig. Att 

toleransnivån skulle öka i en åldersintegrerad grupp är inte heller helt säkert, menar 

författaren. Det viktigaste, menar hon, är läraren som genom en medveten strävan ökar 

toleransen hos eleverna, inte eleverna själva.
55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54

 Monika Vinterek, Åldersblandade klasser, (Sverige, Studentlitteratur AB 2007) s. 98ff 
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4. Resultat 

4.1 Presentation av de som genomförde enkäten 

 

20 enkäter skickades ut och nio valde att svara, fem lärare från Montessoriskolan och fyra 

lärare från Waldorfskolan. De lärare som valde att genomföra enkäten har nästan alla olika 

bakgrunder. De nio som valde att svara är alla i olika åldrar mellan 27 år och 60 år. 

 

 Fem lärare valde att svara från Montessoriskolan. Tre av dessa var låg- och 

mellanstadielärare. En av dem har mer än 30 års erfarenhet av läraryrket. De andra två har 

mindre än fem års erfarenhet av läraryrket.  De två högstadielärarna har mer än sex års 

erfarenhet av yrket. Samtliga är lärarutbildade och alla har byggt på sin utbildning med någon 

form av montessoripedagogik. 

 

Fyra lärare från Waldorfskolan valde att svara. Tre stycken var låg- och mellanstadielärare 

med mellan 20 – 30 års erfarenhet av yrket och en högstadielärare också denne med lika lång 

erfarenhet av läraryrket. Dessa är också lärarutbildade samt att tre av dem hade studerat 

waldorfpedagogik. 

 

 

4.1.2 Resultat av enkätundersökningen 

 

Åldersintegrering är positivt/negativt med avseende på, motivera ditt svar: 

 

Fråga 1:   

 

Det sociala samspelet mellan eleverna, 9/9 svarade 

Positivt: De som svarade menade att barnen inte blir lika fokuserade på ålder utan mer på 

personlighet. De svarade också att det finns fler kamrater i gruppen att välja mellan och 

därmed får de fler vänner. Alla barn får vara med, de omogna äldre eleverna kan vara med, de 

mogna yngre kan också vara med. De yngre eleverna har förebilder i de äldre och kan 

samarbeta på ett naturligt sätt, då de yngre ser upp till de äldre. I en åldersintegrerad grupp lär 

sig barnen att alla har olika förutsättningar, kan olika mycket, de har olika gränser för vad de 

kan och hur mycket de orkar. De äldre barnen lär sig ta hänsyn, de yngre barnen lär sig regler, 
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turtagning och att vänta på sin tur. Barnen, menar lärarna lär sig empati och ödmjukhet av 

varandra samt vilka spelregler som gäller för gruppen. Vidare menade lärarna att 

åldersblandade grupper kan motverka eventuell mobbing. (9 stycken) 

 

Negativt: Ingen av lärarna svarade att det kunde finnas något negativt. 

 

Fråga 2:  

 

Eleverna kan delas in i olika undervisningsgrupper, 9/9 svarade 

Positivt: På denna fråga menade lärarna att de kan nivågruppera barnen efter deras kunskaper 

och att det är bra med olika förutsättningar.  De svarade också att det finns fler möjligheter till 

olika mixade grupper, både åldershomogena och inte beroende på syfte.  Lärarna menade att 

det var bra att eleverna kunde delas in i olika undervisningsgrupper för att alla då kan arbeta 

på sin nivå och att eleverna inte kan jämföra hur långt de kommit.  Positivt menade lärarna 

var att inget barn behöver bli retat för att de behöver träna extra på något område där 

extragnuggning behövs. Alla barn befinner sig på olika nivåer och kan därför delas in efter 

vilken nivå det befinner sig på och inte bara efter ålder. Lärarna ansåg att man ser varje barns 

förmåga.  (9 stycken) 

 

Negativt: Ingen av lärarna svarade att det kunde finnas något negativt . 

 

Fråga 3:  

 

De elever som behöver mer stöd får även hjälp av andra elever, 9/9 svarade  

Positivt: Lärarna ansåg att eleverna utvecklar hjälpsamhet och att ett socialt samspel 

utvecklas. Om man lyckas med det sociala samspelet kan äldre ge stöd åt de yngre eleverna, 

menade lärarna. Lärarna menade att det är en viktig känsla att kunna hjälpa andra barn och 

lära dem att ta ansvar, då får man får känna sig duktig och självkänslan växer. Barn kan även 

förstå bättre om andra barn förklarar, ansåg lärarna. De elever som hjälper visar på att deras 

kunskap är befäst, ansåg de. (6 stycken) 

 

Negativt: Tron på att det är bra med att elever hjälper andra elever är överskattad, svarade en 

lärare . De gör uppgifterna åt den svaga och de slöar till samt att de inte är andra elevers 



ansvar, menade en annan lärare. De stora barnen får inte bli extrafröknar, svarade en lärare. (3 

stycken) 

 

Fråga 4: 

 

De elever som ligger långt före får utvecklingsmöjligheter, 6/9 svarade 

Positivt: Fyra lärare menade att det är positivt för de yngre eleverna.  De ansåg att det 

självständiga arbetet med eget schema gör att de barn som vill och kan har möjlighet att 

arbeta vidare i sin takt. (4 stycken) 

 

Negativt: Nej, för de äldre eleverna, barn som anses som självgående kan få mindre 

uppmärksamhet, menade en lärare. (1 stycken) 

 

En lärare svarade varken negativt eller positivt på denna fråga utan menade att det inte har 

med åldersintegrering att göra, utan att det är den individuella utvecklingsplanen som styr. (1 

stycken) 

 

 Tre lärare svarade inte på denna fråga.  

 

Fråga 5: 

 

Eleverna upplever det som positivt med åldersintegrering, 9/9 svarade 

Positivt: Lärarna menade att barnen oftast känner en större samhörighet med sin egen 

åldersgrupp och att de inte känner sig dåliga i skolan. Vidare ansåg de att de barn som är på 

fel utvecklingsnivå får fler möjligheter. Lärarna svarade också att hos de flesta barn ökar 

empatiförmågan och att man har kul tillsammans.  Barnen ser till intresse och personlighet 

och inte till åldern. Lärarna menade att barnen inte behöver arbeta under pressen att prestera 

samma som de andra barnen i sin ålder, att arbeta i sin takt. (7 stycken) 

 

Negativt: Ingen av lärarna svarade att det kunde finnas något negativt. 

 

 Två svarar att de inte vet. (2 stycken) 

 

 



21 

 

Fråga 6:  

 

Läraren ser alla barn, 9/9 svarade 

Positivt: Tre lärare svarade att läraren ser alla barn men att stor flexibilitet är nödvändig och 

ögon i nacken ett måste samt att det blir mer tid över för varje enskilt barn.  En av lärarna 

svarade: ”Förhoppningsvis”. (3 stycken) 

 

Negativt: Två av lärarna ansåg inte det. (2 stycken) 

 

Fyra lärare ansåg att det inte berodde på åldersintegreringen som sådan utan att det handlade 

mer om, elevantalet och läraren. (4 stycken) 

 

Fråga 7:  

 

Det är lättare att åldersintegrera yngre barn, 7/9 svarade 

Positivt: Fyra lärare ansåg att det var lättare att åldersintegrera de yngre barnen. Detta 

beroende på att barnen fylls på underifrån och de barn som varit med ett tag i gruppen redan 

är införstådda med arbetssättet samt att det har med mognad och pubertet att göra. (4 stycken) 

 

Negativt: Ingen svarade att det var negativt. 

 

Två lärare svarade att det berodde på mognadsgraden, är man inte skolmogen så är det svårt 

att ta ansvar.  (2 stycken) 

 

En lärare svarade att den trodde att det var lättare att åldersintegrera yngre barn. (1 stycken) 

 

Två lärare valde att inte svara på frågan. 

 

Fråga 8:  

 

Det är lättare att åldersintegrera äldre barn, 6/9 svarade 

Positivt: Två lärare svarade att det är lättare att åldersintegrera äldre barn för att alla barn är 

skolmogna och att man som lärare tillåter och ger barnen eget ansvar. (2 stycken) 
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Negativt: Tre anser inte det.  (3 stycken) 

 

En svarade att det beror på mognadsgraden. ( 1 stycken) 

 

Tre lärare svarade inte på frågan. 

 

Fråga 9:  

 

De pedagogiska vinsterna med att åldersintegrera är följande: 9/ 9 svarade 

Lärarna svarade att eleverna växer i sin förmåga att visa hänsynsfullhet och skapar en mer 

helhetssyn på människor och individens utveckling på såväl ett elementärt, psykologiskt, 

socialt och moraliskt plan.  De menade att fler barn ger i gruppen ger fler infallsvinklar och 

inspiration till varandra.  Vidare ansåg lärarna att barnen utvecklas till självständiga elever 

som tar egna initiativ och att det skapar möjligheter att samarbeta över åldersgränserna. De 

ansåg också att barnen får arbeta på sin kunskapsnivå efter egen takt och att det är lättare att ta 

tillvara på personalens kompetens. (9 stycken) 

 

Negativt: Ingen svarade att det kunde finnas någonting negativt. 

 

Fråga 10:  

 

Det är lättare att följa kursplanerna med åldersintegrering, 7/9 svarade 

Positivt: Två svarade att det är lättare att följa kursplanerna. (2 stycken) 

 

Negativt: Tre lärare svarade att det är svårare att följa kursplanerna, speciellt med den nya 

läroplanen och dess centrala mål. (3 s tycken) 

 

En lärare menade att det är samma förutsättningar i en åldersblandad som i en åldershomogen 

grupp. (1 stycken) 

 

En lärare svarade att den inte visste.  (1 stycken) 

  

Två lärare besvarade inte frågan. 

 



Fråga 11:  

 

Det ställs högre krav på läraren vid åldersintegrering, 9/9 svarade 

Positivt: Lärarna menar att de behöver vara mer flexibla och att de måste ta hänsyn till de 

olika nivåerna och mognadsgraderna. De ansåg även att undervisningen behövde 

differentieras och att de måste vara insatta i flera ämnen på olika kunskapsnivåer samtidigt.  

En lärare ansåg att det var jobbigt att skola in men att det blev lättare när man väl kommit 

igång. Flera lärare svarade att det finns mer tid för läraren att observera och att det oftast blir 

ett större lugn då alla arbetar med olika saker och ingen jämförelse finns mellan eleverna.  

Lärarna samarbetar över ämnesområdena på ett bättre sätt, menade de också. (7 stycken) 

 

Negativt: En lärare svarade att det inte ställs högre krav på läraren. (1 stycken) 

 

En lärare menade att alla pedagoger ska ju se alla oavsett integrering eller inte. (1 stycken) 

 

 

Fråga 12:  

Det ställs högre krav på eleverna vid åldersintegrering, 4/9 svarade 

Positivt: En lärare svarade att det inte ställs högre krav utan att de får vara sig själva och 

utvecklas i sin takt. (1 stycken) 

 

Negativt: Två menade att det negativt, speciellt för de yngre men även att de äldre måste ta 

hänsyn till de yngre.  (2 stycken) 

 

En lärare svarade att de var både och. (1 stycken)  

 

Fem valde att inte besvara frågan. 
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5.  Diskussion 

 

5.1 Diskussion av enkätundersökning och litteraturgenomgång 

 

Jag tycker att svaren på min enkätundersökning till stor del stödjer det som jag har funnit i 

litteraturen. De flesta lärare anser att åldersintegrering är något bra både för dem och för 

eleverna. De menar att eleverna lär sig att tolerera olikheter och skapar en större tolerans för 

varandra och att de blir mer omtänksamma samt mer hjälpsamma. Det är mycket fokusering 

på det sociala samspelet i gruppen och mindre på vad eleverna rent kunskapsmässigt ska lära 

sig. De anser också att elever med svårigheter får det bättre i en åldersblandad grupp där de 

inte sticker ut så mycket samt att de duktigare eleverna kan arbeta på. 

 

I enkätundersökningen framgick det att de allra flesta ansåg att det krävs mycket mer av 

läraren i en åldersblandad grupp då dess kunskaper måste sträcka sig över flera årskurser och 

ämnen.  Lärarna måste ta hänsyn till de olika nivåerna och barnens mognadsgrad. Vidare 

ansåg de att det var jobbigt med inskolningen men att det sedan blev bättre samt att det fanns 

mycket mer tid att observera. De menade att det oftast blir ett större lugn eftersom alla arbetar 

med olika saker och att barnen inte jämförde sig med varandra. Lärarna ansåg att samarbetet 

över ämnesområden blev bättre.  

 

 På frågan om det ställdes högre krav på eleverna vid åldersintegrering tyckte de flesta att de 

fick utvecklas i sin takt. Andra ansåg det men inte i ett kunskapssammanhang. Det handlade 

mer om hjälpsamhet från de äldre till de yngre. 

 

Historiskt har inte ålderblandning i skolan varit en pedagogisk fråga utan snarare en 

organisations- och ekonomisk fråga. Det fanns helt enkelt inget underlag för att ha 

åldershomogena klasser och det fanns inte heller lärare att tillgå. Under årens lopp 

förändrades skolan och dess organisation. Från åldersblandade grupper till åldershomogena 

klasser där lärostoffet styrde till en återgång från 1970-talet och framåt. 

 

Jag tycker mig kunna utläsa av litteraturen att åldersblandade grupper blev väldigt populärt 

under 1970- och 1980- talen, då av pedagogiska skäl. Jag tror att detta beror på att Lgr 80 

verkligen uppmanade att lärarna skulle organiseras i arbetslag, samarbetet skulle öka 
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dramatiskt, skolan fick fler uppgifter och arbetsformerna skulle förändras.  Nu skulle 

demokrati verkligen läras ut så att eleverna skulle kunna fungera som ansvarstagande 

samhällsmedborgare. Men jag upplever att eleverna trots alla fina ord om egen planering, 

förändrade arbetsformer, demokratiuppfostran inte riktigt förstod vitsen med det 

åldersblandade synsättet.  

 

När Lpo 94 kom som ny läroplan var betoningen inte alls lika tydlig att skolan skulle arbeta 

åldersblandat. Skolan fick nu mål att nå i år 5 och i år 9. Läroplanen gav dock stort utrymme 

för lokala tolkningar om hur skolan kunde organisera barnen på skolan. Fortfarande kan det 

också vara så att det finns ekonomiska skäl till åldersintegrering då det fria skolvalet infördes 

i Sverige. Konsekvensen har då blivit för vissa skolor att de inte har tillräckligt med barn för 

att bedriva åldershomogen undervisning i klass. Men då faller det pedagogiska tänkandet och 

konsekvensen av detta kan bli att lärarna övertar modeller som de inte egentligen behärskar 

eller ens vill ha. 

 

Jag tycker även att enkäten stödjer det jag fann i litteraturen om att det är lättare att 

åldersintegrera yngre barn. När barnen kommer till högstadiet ställs det andra krav på 

eleverna som till exempel betyg.  Några svarade att det även berodde på hur moget barnet var. 

De allra flesta menar att de äldre barnen hjälper de yngre och att det finns ett större socialt 

urval, att barnen inte kan jämföra sig med varandra och att självförtroendet växer när de 

hjälper andra. Även de barn som har svårt i skolan får extra hjälp vid åldersintegrering.  

 

Det intressanta är att när Vinterek intervjuade barn upplever de inte alls det lika positivt med 

åldersblandningen som vuxna gör, snarare tvärtom. De väljer ändå kamrater som är lika 

gamla. De flesta av barnen vet precis hur gamla alla är i klassen eller i gruppen. De äldre vill 

helst inte vara med de yngre trots att de vet hur det kändes att vara yngst. Att var yngst är inte 

heller roligt då det inte alltid, enligt barnen, fick den hjälp av de äldre barnen som de vuxna 

prisar. De var också rädda för de äldre eleverna och tystnade istället för att prata. 

 

Jag tror att vuxna och barn har ett väldigt olika synsätt på verkligheten och social samvaro. 

Barnen vet precis var alla befinner sig rent kunskapsmässigt i gruppen. Det kan inte vara 

roligt att vara sämst och kanske till och med äldst i en sådan grupp. Jag tror tanken med att 

hålla kvar barn på ett visst stadium för att barnet inte har nått målen är fel väg att gå.  
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Trots att barnet som går om känner alla kamrater så blir det också utpekat som det sämsta 

barnet. Jag håller med Vinterek om att det är andra stödåtgärder som ska till som läraren 

kanske inte hinner med i en åldersblandad grupp. 

 

Jag tror också att många åldersblandade grupper arbetar nästan uteslutande med eget arbete. 

Detta baserar jag på de år som jag har arbetat på min arbetsplats. Läraren planerar med 

eleverna och går runt och hjälper till. Jag vet att de elever som inte har den inre motivation 

och som tycker att det är svårt att sitta still till sist knappt fungerar under eget arbete.  

De stör och går omkring i klassrummet och kan inte ta för sig någonting. Läraren är då 

upptagen med att ha en genomgång med några barn eller försöker hjälpa andra barn.  

 

Ahl menade att åldersintegrering kanske inte alltid är den bästa formen för alla barn. 

Tvärtemot vad lärarna anser menar hon att yngre barn faktiskt behöver en mer styrd 

undervisning och där de får mycket återkoppling för att kunna tillägna sig de grundläggande 

färdigheterna för framtiden.  Jag tycker att det låter mer sannolikt att ett barn som till exempel 

håller på att lära sig läsa och upplever de äldre barnen som stora lättare lär sig att läsa i en 

grupp där alla ligger på ungefär samma nivå. 

 

Lärarna svarade på enkäten att om man lyckas med det sociala samspelet så kan de äldre 

eleverna ge stöd åt de yngre eleverna. Att känslan av att kunna hjälpa andra barn gör att man 

känner sig duktig och självkänslan växer. En lärare menade även att barn kan förstå bättre om 

andra barn förklarar för dem. De äldre eleverna som hjälper de yngre visar också att deras 

kunskap är befäst. Några menade också att de äldre inte ska agera hjälplärare då de yngre 

slöar till. Men vad händer i en grupp där läraren inte lyckas med det sociala samspelet? 

 

Det finns ingen större forskning i ämnet men Ahl beskriver i sin bok att det inte fanns någon 

större skillnad på läsinlärningen i en åldershomogen grupp eller i en åldersblandad grupp. Jag 

tror dock att det är mycket annat som styr hur barnen upplever skolan. Bland det viktigaste är 

att de känner sig trygga i skolan och att de upplever att de utvecklas kunskapsmässigt. 

Vinterek pekade på att många yngre barn inte kände sig trygga i en åldersblandad grupp. 

Frågan är om det påverkar dem resten av deras skoltid? Dessutom svarade barnen att de även 

upplevde det som jobbigt att klasskamrater kom och gick ofta. 
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Di Meo och Zillén beskriver i sin bok ett antal olika modeller för åldersblandning i skolan.  

Dessa är intressanta, anser jag, vilken modell väljer lärare och varför? Kan det vara så att det 

är en koppling mellan vilken högskoleutbildning och i vilken ”pedagogik” läraren är fostrad i 

som styr det valet? Jag kan tänka mig att för en lärare som inte har blivit särskilt förankrad i 

hur åldersintegrering ska gå till väljer att ha alla barnen i ett rum men arbetar årskursvis med 

genomgångar och lärostoff. 

 

Med avseende på nivågruppering, att läraren ska få ihop en grupp av barn i olika åldrar men 

med samma kunskaper kanske det används i språkundervisning. Ett exempel är att friskolorna 

i vissa kommuner läser ett modernt språk från år 6 och de kommunala börjar läsa ett modernt 

språk i år 7. Detta gör att när en elev byter skola mellan friskola och en kommunal skola 

brukar skolorna se till att eleven läser efter sina kunskaper vilket innebär nivågruppering. 

 

Det verkar svårt att nivågruppera i en sådan stor grupp som till exempel i en år 1-3. Vilka 

instrument ska användas för att mäta barnens olika nivåer av kunskap? Hur vet jag som lärare 

att det blir rätt i alla ämnen? En diskussion som jag heller inte funnit i litteraturen och som 

heller inte framgick i enkäten är den om invandrartäta områden där skolorna behöver hantera 

många olika språk, erfarenheter och bakgrunder hos eleverna. Det är bra att individualisera i 

skolan men frågan som gnager hos mig efter att ha läst litteraturen är om inte det motverkar 

syftet att undervisa och fostra barnen till att bli demokratiska, ansvarstagande och hjälpsamma 

samhällsmedborgare. 

 

Sammanfattningsvis verkar det som om lärarna anser det vara viktigare än eleverna att 

åldersblandade, i varje fall de lärare som har en pedagogisk tanke bakom åldersintegreringen. 

Lärarna verkar tycka att det gynnar det sociala samspelet och den sociala utvecklingen för 

eleverna. Det är svårt att utläsa om det verkligen är en kunskapsvinst för eleverna. Lärarna 

anser att det krävs mycket av dem i en åldersblandad grupp. Eleverna är inte lika entusiastiska 

då de helst leker med jämnåriga och tycker att det är jobbigt med många klasskamratsbyten 

samt att en del till och med upplever en otrygghet. 

 

Jag tror att många gånger reflekterar inte lärare över varför saker görs, de utgår från vad de 

tror är bäst för eleverna. Ibland kan detta motverka sitt syfte. Jag kan uppleva att i de bästa av 

världar hjälper alla varandra och allas erfarenheter tas tillvara men i varje fall ser min 

verklighet inte ut så. Eleverna å andra sidan kanske inte heller har så mycket att jämföra med 
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om de har gått i en åldershomogen grupp eller i en ålderblandad grupp under sin skolgång.  

Det bästa kan vara att ha en dialog med elever, lärare, skolledningar och lärarhögskolor så att 

debatten kommer igång kring åldersintegrering. Ämnet är intressant men frågan är om inte 

detta arbete gav upphov till fler frågor än svar. 

 

 

5.1.2 Förslag till vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att forska mer om hur elevernas värld skiljer sig åt från lärarnas 

värld. Jag tror att det är viktigt att ha en stor förståelse för hur eleverna upplever sin verklighet 

när skolan ska organiseras. Detta för att uppnå största möjliga trygghet för att så många som 

möjligt ska nå kunskapsmålen i skolan. 

 

Ett annat forskningsområde som är viktigt är för vem är åldersintegrering bra för, lärare, 

elever, politiker, skolledning? Är det alltid bra eller dåligt eller är bra ibland? Skolorna idag 

ser olika ut och har olika organisation och det kanske betyder att ett visst mått av 

åldersblandning faktiskt är nödvändigt. Men då är det också viktigt att lärarna och eleverna 

förstår huret bakom tanken till åldersblandningen. 
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Bilaga 1. 

Enkät angående åldersintegrering i skolan 

Många skolor åldersintegrerar eleverna i t.ex. F-2, 1-3, 4-5 osv. av olika skäl, allt från 

pedagogiska tankar till ekonomi. Jag är tacksam om du tar dig tid och besvarar 

frågorna nedan. Tack för hjälpen! 

 

 Åldersintegrering är positivt/negativt med avseende på, motivera ditt svar: 

 

Fråga 1: Det sociala samspelet mellan eleverna 

 

Fråga 2: Eleverna kan delas in i olika undervisningsgrupper 

 

Fråga 3: De elever som behöver mer stöd får även hjälpa av andra elever 

 

Fråga 4: De elever som ligger långt före får utvecklingsmöjligheter 

 

Fråga 5: Eleverna upplever det som positivt med åldersintegrering 

 

Fråga 6: Läraren ser alla barn 

 

Fråga 7: Det är lättare att åldersintegrera yngre barn 

 

Fråga 8: Det är lättare att åldersintegrera äldre barn 

 

Fråga 9: De pedagogiska vinsterna med att åldersintegrera är följande: 

 

Fråga 10: Det är lättare att följa kursplanerna med åldersintegrering 

 

Fråga 11: Det ställs högre krav på läraren vid åldersintegrering 

 

Fråga 12: Det ställs högre krav på eleverna vid åldersintegrering 

  

 

Mvh Peter Hillerius 



Bilaga 2 
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