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Abstract 

Syftet med denna studie har varit att undersöka lärares och rektorers 

uppfattningar om åldersblandade klasser. Sex lärare och två rektorer 

från två olika verksamheter intervjuades. Den ena verksamheten består 

av åldersblandade klasser och den andra har övergått från 

åldersblandade till åldershomogena klasser. Undersökningen utgick 

ifrån en kvalitativ ansats och metoden inspirerades av fenomenologin. 

De teman som presenteras i resultatet är vilka för- och nackdelar lärarna 

och rektorerna upplevde med åldersblandade klasser, vilka barn de 

ansåg vinner respektive förlorar på dessa klasser samt vilken typ av 

klassammansättning lärarna och rektorerna föredrog. Även lärarnas och 

rektorernas uppfattningar av föräldrars och politikers åsikter har 

undersökts. Detta har knutits till svensk och internationell forskning. 

Resultatet visar att lärare och rektorer upplevde både för- och nackdelar 

med åldersblandning. De flesta respondenter ansåg att de som vinner 

mest på dessa klasser är de yngsta eleverna eller de som har svårigheter 

i något ämne. Åsikterna skiljde sig dock åt angående vilka elever som 

förlorar på åldersblandning. Det var endast en av respondenterna som 

tydligt tog ställning för åldersblandade klasser. Majoriteten av 

deltagarna visste inte vad politikerna anser i frågan.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Fenomenologi, Intervjuer, Åldersblandade klasser, Ålders-

homogena klasser. 



 Beate Rörstad    2010-05-18 

 

   iii 

 

Innehållsförteckning 
 

Abstract ...............................................................................................................ii 

Inledning ............................................................................................................ 5 

Bakgrund ............................................................................................................ 6 

 Begreppsdefinitioner .............................................................................. 6 

Åldersblandade klasser 6 

Åldershomogena klasser 6 

 Tidigare forskning ................................................................................... 6 

Läraren och läsundervisningen 7 

Åldersblandning i skolan 8 

Är åldersblandade klasser bra för eleverna? 10 

Multiage Instruction and Inclusion – liknar samhället 11 

Visible Learning – inget internationellt stöd för åldersblandad 

undervisning 11 

Sammanfattning av tidigare forskning 12 

 Teoretiskt perspektiv ............................................................................ 12 

Det sociokulturella perspektivet 12 

Syfte och metod ............................................................................................... 15 

 Syfte ......................................................................................................... 15 

 Metod ...................................................................................................... 15 

Allmänna utgångspunkter 15 

Urval, informanter och genomförande 16 

Forskningsetik 17 

Validitet och reliabilitet 18 

Resultat ............................................................................................................. 19 

 Fördelar med åldersblandade klasser ................................................ 19 

 Nackdelar med åldersblandade klasser ............................................. 20 

 Elever som vinner respektive förlorar på åldersblandade klasser 21 

 Lärarnas val av klassammansättning ................................................. 23 

 Lärarnas uppfattningar av föräldrars och politikers åsikter .......... 23 

 Rektorernas uppfattningar .................................................................. 24 



 Beate Rörstad    2010-05-18 

 

   iv 

 

Diskussion ........................................................................................................ 27 

 Resultatdiskussion ................................................................................ 27 

Fördelar och nackdelar 27 

Vinnare och förlorare 29 

Svagt stöd för åldersblandade klasser 29 

Nöjda föräldrar och osynliga politiker 29 

Slutsatser  30 

 Metoddiskussion ................................................................................... 31 

 Förslag på vidare forskning ................................................................. 33 

Referenser ......................................................................................................... 34 

 Muntlig källa .......................................................................................... 35 

BILAGA 1: Intervjufrågor ................................................................................ 1 



 Beate Rörstad    2010-05-18 

 

   5 

 

Inledning  

Under mina år som lärarstudent har jag mött flera lärare som har 

funderat kring och diskuterat om åldersblandade klasser. Ofta har 

diskussionerna handlat om huruvida dessa klasser är bra eller dåliga för 

lärare och elever. Idén till denna undersökning kom från en verksam 

lärare som uttryckte oro då åldersblandade klasser skulle införas i den 

verksamhet där hon arbetade. Hon ansåg att det saknades studier om 

hur lärare upplever sin arbetssituation i sådana klasser och menade att 

en undersökning inom detta område skulle kunna ge henne och hennes 

kollegor större insikter.  

Det är inte bara denna lärare som anser att det finns ovissheter angåen-

de åldersblandade klasser. Vinterek (2003) skriver:  

Åldersblandade klasser har blivit allt vanligare samtidigt som det råder många 

oklarheter kring denna organisationsform. Det är svårt att få en tydlig bild av för- och 

nackdelar med en åldersblandad klasstruktur och hur beslutsfattare resonerar när de 

bestämmer hur elever skall grupperas i skolan (s. 5).  

 

Sundell (2002) hävdar att åldersblandade klasser har förekommit i 

Sverige under alla tider. Historiskt infördes dessa då elevantalet varit 

för lågt för att möjliggöra åldershomogena klasser. I början av 1970-talet 

började dock åldersblandning införas på grund av förväntade pedago-

giska fördelar och under 1990-talet ökade omfattningen snabbt. Någon 

exakt statistik på hur stor andel av Sveriges klasser som är åldersblan-

dade har dock inte Sundell lyckats hitta. Jag har talat med en person på 

Skolverket (Rask, 2010) och hon hävdar, precis som Sundell, att det inte 

finns någon statistik framtagen inom detta område.   

I Lpo 94 ser vi att det är upp till lärare och skolledare att ta beslut om hur 

klasser skall organiseras:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. (s. 6)      

Jag anser att de oklarheter som beskrivs ovan försvårar för lärare och 

skolledare som funderar kring hur klasser skall organiseras. Därför vill 

jag undersöka vad forskningen säger om detta område och hur lärare 

och rektorer upplever organisationsformen.    
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Bakgrund  

Kapitlet inleds med definitioner av två begrepp som är centrala i denna 

studie. Jag redogör sedan för tidigare forskning som är relevant för det 

valda området. Kapitlet avslutas med en beskrivning av det 

sociokulturella perspektivet, vilket är denna studies teoretiska 

inramning.   

 

Begreppsdefinitioner 

Åldersblandade klasser 

Enligt Skolverket (1996) består åldersblandade klasser av elever födda 

olika år. Det beskrivs att begreppet används oavsett om dessa klasser 

organiserats utifrån pedagogiska och/eller ekonomiska motiv.   

Åldershomogena klasser 

Sundell (1995) beskriver att åldershomogena klasser består av elever 

födda samma år. Han påpekar att det i dessa klasser kan finnas enstaka 

undantag, nämligen elever som går ett extra år eller startat sin skolgång 

tidigare än vanligt. 

 

Tidigare forskning 

I denna del lyfter jag fram tidigare forskning som på olika sätt är 

relevant för min undersökning. Jag har valt att fokusera på två olika 

avhandlingar. Den ena är Astrid Ahls Läraren och Läsundervisningen 

(1998) och den andra är Monika Vintereks Åldersblandning i skolan (2001). 

Jag har även valt att granska Knut Sundells FoU-rapport Är åldersblan-

dade klasser bra för eleverna? (2002), samt artikeln Multiage Instruction and 

Inclusion: A Collaborative Approach (2006) av de amerikanska författarna 

Shannon K. Stuart, Mary Connor, Karin Cady och Alicia Zweifel. 

Avslutningsvis redogör jag för de metaanalytiska resultat som John 

Hattie kommit fram till om åldersblandade klasser i den internationella 

forskningsöversikten Visible Learning (2009).    
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Läraren och läsundervisningen  

I Ahls avhandling (1998) beskrivs sex olika åldersblandade verksamhe-

ter med särskilt fokus på läsundervisningen. Hennes syfte är:  

att ge en helhetsbild av den grundläggande läsundervisningen och därvid belysa 

under vilka förutsättningar den bedrivs, hur den utformas och vilka resultat som 

erhålles (s. 5).  

Under tre år genomförde Ahl fallstudier, intervjuer samt läsprövningar 

för att komma fram till de resultat hon konkluderar.  

De fallstudier som hon genomförde är av en variant som kallas ”intrin-

sic case study” (s. 20). Ahl hävdar följande: ”Sådana studier kommer till 

stånd, för att forskaren önskar en bättre förståelse av ett speciellt fall, det 

vill säga fallet i sig är av intresse” (s. 20). Hon besökte sex olika verk-

samheter totalt 48 gånger och varje verksamhet motsvarar en fallstudie. 

Alla personer som var delaktiga i Ahls studie intervjuades. De lärare 

som ansvarade för elevernas läsinlärning intervjuades vid ett flertal 

tillfällen, medan de övriga deltog i en intervju vardera. Inför varje 

intervju hade Ahl fastställt ett ämne samt några frågor, men responden-

ten hade möjlighet att tala relativt fritt kring dessa. I de läsprövningar 

som Ahl lät eleverna arbeta med ingick en muntlig diagnos, ett fonolo-

giskt test, två läsprov och två enkäter. Efter ett bortfall av sju elever 

deltog totalt 108 barn, varav 70 sexåringar och 38 sjuåringar.  

Ahl finner i sin studie att personalen från alla medverkande verksamhe-

ter upplever svårigheter när det gäller gruppindelning av eleverna. 

Detta beror på att de i en åldersblandad klass måste ta hänsyn till flera 

olika aspekter. Exempelvis har föräldrar i en av verksamheterna haft 

farhågor för att de äldre elevernas framsteg försvåras och detta har lett 

till att personalen försöker särskilja innehållet i undervisningen för de 

olika åldersgrupperna.  

Det är dock inte bara elevernas ålder som bestämmer hur grupper 

konstrueras. Lärare i Ahls studie anser också att gruppindelning som 

baseras på elevernas kunskapsnivå underlättar undervisningen. Den 

främsta orsaken till detta tycks vara att lärarna har möjlighet att samtala 

med alla elever samtidigt i en sådan grupp och då också kan undersöka 

vad eleverna förstår. Ahl instämmer i detta men menar att det även 

finns risker med denna typ av gruppindelning. Enligt henne kan de 

elever som ingår i en grupp där medlemmarna har en lägre kunskaps-
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nivå få en sämre bild av sig själva. Lärarna som grupperar eleverna på 

detta sätt hävdar dock att barnen inte tycks förstå vad grupperingen 

baseras på.  

Ett annat arbetssätt som lärare i Ahls studie har använt sig av är att låta 

eleverna arbeta självständigt med egna uppgifter. Lärarna har ansett det 

vara problematiskt att genomföra gemensamma genomgångar med en 

grupp elever vars nivåskillnad när det gäller kunskap är stor. Det 

självständiga arbetet har då varit en väg att undvika detta bekymmer. 

Ahl menar att det både finns positiva och negativa sidor även med detta 

sätt att arbeta. Å ena sidan får eleverna övning i att ta ansvar, initiativ 

samt att stå på egna ben. Å andra sidan krävs det dock en del av elever-

na, bland annat drivkraft, och det är därför inte alla som behärskar det 

självständiga arbetet.  

Ahl hävdar att en önskan med åldersblandad verksamhet har varit att 

underlätta lärarnas möjlighet att hjälpa de elever som behöver det mest. 

Lärarna i hennes studie upplever dock att tiden inte räcker till för detta. 

Möjligheten att samarbeta med andra lärare och gruppera eleverna på 

ett fördelaktigt sätt, vilket den åldersblandade verksamheten skulle 

kunna bidra till, försvåras i flera av verksamheterna på grund av brist 

på personal och lokaler samt ofördelaktiga scheman. Ahl påpekar också 

att alla elever i skolans tidiga år behöver någon typ av stöd från läraren 

även om klassen är åldersblandad. 

  

Åldersblandning i skolan 

Vinterek redogör i sin avhandling (2001) för olika aspekter på ålders-

blandade klasser. Hennes övergripande syfte är att öka vetskapen kring 

området och det gör hon på tre olika sätt. För det första beskriver hon 

begrepp som används inom området, både ur ett historiskt och ur ett 

nutida perspektiv. För det andra granskar och redogör hon för tidigare 

forskning som bedrivits nationellt och internationellt. För det tredje 

bidrar hon med en egen undersökning av elevers erfarenheter av 

åldersblandning.  

Syftet med hennes egen forskning är att se vilka upplevelser som visar 

sig för elever i åldersblandade klasser. En livsvärldsontologisk ansats 

används och Vinterek skriver: 
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Utgångspunkten i en livsvärldsontologisk ansats är, att den enda verklighet som 

människan kan äga kunskap om är en upplevd verklighet genom egna och andras 

erfarenheter. Det vi studerar är alltid sett ur någons perspektiv. Det undersökta 

framträder alltid för någon. (s. 92)  

Vinterek genomförde en kvalitativ studie och totalt 29 elever från 

årskurs fem och sex intervjuades. Eleverna kom från tre olika skolor och 

samtliga hade erfarenheter av att gå i både åldersblandade och ålders-

homogena klasser.  

Vinterek drar slutsatsen att hon inte i vare sig tidigare undersökningar 

eller i sin egen studie har kunnat finna någon direkt förklaring till varför 

förekomsten av åldersblandade verksamheter har ökat. Det hon upple-

ver vara det största problemet är de många uppbrott som eleverna är 

med om vid varje nytt läsår, då klassen steg för steg byts ut. Hon 

uppmärksammar i sina intervjuer att alla utom en av eleverna skulle 

välja att gå i en åldershomogen klass under sitt nästa skolår om de själva 

fick bestämma.  

Vinterek lyfter fram att ett argument som brukar nämnas för ålders-

blandning, är att eleverna inte uppfattar varandras årskurstillhörighet 

lika tydligt. Detta finner dock inget stöd i hennes undersökning. Vinte-

rek ser, att det som är betydelsefullt för eleverna, är vilket år de faktiskt 

började skolan och under hur lång tid de har gått där. Eleverna vet 

mycket väl vilka årskurser de andra tillhör och vilka av kamraterna som 

är äldre eller yngre än dem själv. Detta ändras inte för att klasserna är 

åldersblandade. Vinterek tycker sig också kunna se en motsägelsefull 

tankegång hos lärare som funderar kring det positiva med elevers 

olikheter i åldersblandade klasser. När spridningen är stor så hävdas det 

å ena sidan att skillnader ses av eleverna hela tiden och därför blir så 

vanliga att de godtas. Å andra sidan hävdas det att skillnader inte blir så 

tydliga. Det inträffar, enligt Vinterek, att båda argument förekommer 

vid samma tillfälle.  

Vinterek påpekar att elevernas kunskapsnivå varierar mer i en klass där 

barnen är i olika åldrar och att individuellt arbete därför är nödvändigt. 

Hon kan i sin undersökning se att eleverna till viss del ägnar sig åt 

alldeles för enkla övningar just för att de ska kunna arbeta med dem 

utan stöd. Hon skriver följande: ”Det finns även belägg för att de äldre 

eleverna inte klarar av att hjälpa de yngre på ett önskvärt sätt” (s. 173-

174). Trots det menar hon att åtskilliga barn i åldersblandad klass ser 

fördelar med att de har möjlighet att stödja varandra. Faktum är att 



 Beate Rörstad    2010-05-18 

 

   10 

 

Vinterek finner att den största vinsten med åldersblandning för eleverna 

är att de kan hjälpa, bekanta sig med och lättare förstå andra elever i 

olika åldrar.  

Precis som Ahl (1998) finner Vinterek i sin studie, att tiden inte tycks 

räcka till för lärarna. Detta, menar hon, kan vara anledningen till att 

eleverna delas in i mer kunskapshomogena grupper. Det underlättar 

helt enkelt för lärarna då de har möjlighet att genomföra gemensamma 

genomgångar och diskussioner samt hjälpa fler elever på samma gång.  

 

Är åldersblandade klasser bra för eleverna? 

Sundell redovisar i en FoU-rapport (2002) en jämförande studie av 752 

elever som under sin skoltid har gått i olika typer av åldersammansatta 

klasser. Syftet med studien har varit att utveckla vetskap kring betydel-

sen av de olika klassammansättningarna.  

Sundell beskriver inledningsvis några förväntade fördelar som de 

åldersblandade klasserna kan ha för elever och lärare. Bland annat antas 

lärarens arbetsbörda minska då bara några nya elever kommer till 

klassen varje år. De elever som finns i klassen sedan tidigare kan också 

bistå genom att stödja de nya eleverna. Läraren kan få rollen som 

ansvarig handledare, medan barnen samtidigt har möjlighet att påverka 

det som sker i klassrummet. Lärarens möjligheter att individualisera 

elevernas utbildning antas också öka i en åldersblandad klass, då 

mognadsspridningen bland barnen kräver nya undervisningsmetoder.  

Sundell genomförde en enkätundersökning där lärare i de klasser som 

medverkade i studien fick svara på frågor angående sitt eget och sko-

lans sätt att arbeta. I sitt resultat redovisar han svaren från 70 lärare i 

årskurs fem. Han skriver att:  

Det fanns endast en statistiskt säkerställd skillnad mellan de åldersblandade och 

åldersindelade klasserna (…) : i de åldersindelade klasserna ansåg lärarna sig ha större 

ansvar för elevernas inlärning. Däremot fanns det inte någon systematisk skillnad 

mellan de två grupperna av klasser i hur lärarna beskrev samarbetet i skolan, skolans 

ledarskap, ordning eller förekomsten av ett individualiserat arbetssätt. (s. 38)  
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Multiage Instruction and Inclusion – liknar samhället 

I en artikel som publicerades i International Journal of Whole Schooling 3, 

(2006): 1 beskriver Stuart et al. ett åldersblandat klassrum i en offentlig 

skola i USA. I klassen går 42 elever i åldrarna sex till nio år och tre lärare 

arbetar tillsammans i detta klassrum.  

Författarna lyfter fram flera fördelar med åldersblandade klasser. Bland 

annat hävdar de att klasserna i större utsträckning liknar samhället i 

stort. De skriver att ”When children interact outside of schools, in 

families, neighborhoods, ball teams, and scout troops, they are not 

divided by age” (s. 13).  

Även dessa författare väljer att beskriva de olika grupperingar som 

används i åldersblandade klasser. Vikten av att grupperna förändras 

poängteras och i det aktuella klassrummet sker detta på olika sätt. 

Elevernas ålder, färdigheter, intressen eller arbete med gemensamma 

uppgifter är faktorer som ligger till grund för hur grupper delas in. Vid 

en del tillfällen får också eleverna själva bestämma med vem de vill 

arbeta. De poängterar: ”We focus on building structures within the 

classroom among children so that they support and help each other” (s. 

22).  

Avslutningsvis lyfter författarna fram några omständigheter som har 

varit nödvändiga för att arbetet i den åldersblandade klassen har 

lyckats. Bland annat var det lärarna själva som bestämde att organisa-

tionen skulle se ut på detta sätt. Det var alltså inget tvång för dem att 

införa åldersblandning. De har också haft stöd från elevernas föräldrar.  

    

Visible Learning – inget internationellt stöd för åldersblandad 

undervisning 

Hattie redovisar i sin forskningsöversikt (2009) resultat från tre 

metaanalyser av totalt 94 internationella studier om åldersblandade 

klasser. Hattie förklarar att åldersblandade klasser brukar anses ha 

pedagogiska fördelar gentemot åldershomogena klasser. Det han finner 

i sin studie motsäger dock detta.  
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Overall, the effects from multi-grade classes compared to single-age classes are not 

compelling enough to argue for the effectiveness of one over the other. It is likely that 

teachers teach in a similar way regardless of the distribution of age range in the class, 

and the multi-grade classes are often split by age for grouping. There is a deeply 

embedded grammar of teaching that appears to remain the same regardless of these 

structural changes in classes. Hence, it is not surprising that there are close to zero 

findings. (s. 93) 

 

Hattie använder sig av ett mått som kallas effektstorlek för att visa 

vilken verkan de åldersblandade klasserna har för elevernas 

skolresultat. Effektstorlekar lägre än 0,15 visar, enligt Hattie, negativ 

verkan på skolresultaten. För åldersblandade klasser blev resultatet 0,04.  
  

Sundell, Bremberg och Karlberg kommenterar Hatties resultat i en 

artikel publicerad i Göteborgs-Posten (2010-02-23). De hävdar att skolans 

utveckling i Sverige inte stämmer med det som Hattie kommit fram till i 

sin forskning. De anser det vara anmärkningsvärt att de åldersblandade 

klasserna har fått så stort genomslag i Sverige och efterlyser svensk 

forskning av olika skolreformer.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

I den tidigare forskningen är det alltså endast Stuart et al. som enbart tar 

upp fördelar med åldersblandade klasser. De övriga forskarna redovisar 

många problematiska aspekter med dessa klasser. Enligt Ahl blir det 

bekymmersamt för lärare att organisera undervisningen och Vinterek 

redogör för att både elever och lärare upplever svårigheter av olika slag. 

Sundell fann bara en skillnad mellan de olika klassammansättningarna i 

sin enkätundersökning och det var att lärare i åldershomogena klasser 

tyckte sig ha större ansvar för elevernas lärande. Hatties forsknings-

översikt visade att åldersblandade klasser till och med ger negativa 

resultat för eleverna.  

 

Teoretiskt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet 

Det teoretiska perspektiv som denna undersökning utgår ifrån är det 

sociokulturella. I Roger Säljös bok Lärande i Praktiken Ett sociokulturellt 

perspektiv (2000) ges en omfattande beskrivning av detta perspektiv. 

Hans huvudsyfte är att redogöra för argument som visar att människors 
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kunskapande hänger samman med kommunikation och sociohistorik. 

Han menar att mänskligt samspel är det som leder till enskilda indivi-

ders kunskapsutveckling.  

En suggestiv tanke i Vygotskys idévärld är att människor ständigt befinner sig under 

utveckling och förändring. Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss – 

appropriera – kunskaper från våra medmänniskor i samspelsituationer. (s. 119)  

Säljö hävdar att vi människor inte står i direkt och otolkad kontakt med 

vår omvärld. Istället medierar eller, med ett annat ord, förmedlar vi den 

med hjälp av intellektuella, språkliga och fysiska redskap. Mediering 

handlar, enligt Säljö, om att våra tankar och föreställningar om världen 

påverkas av vår kultur och dessa redskap. Framväxten av olika medie-

rande redskap är den mest uppenbara enheten i vårt kunskapande, 

hävdar Säljö.      

Säljö framhäver att de sociokulturella erfarenheter som människor 

upplever i livet skiljer oss från ett stort antal arter. 

Vårt sätt att bete oss, tänka, kommunicera och uppfatta verkligheten, är formade av 

sociala och kulturella erfarenheter och kan inte i särskilt stor utsträckning förklaras 

med hänvisning till instinkter eller genetiskt programmerade reflexer och beteenden. 

(s. 35) 

Vidare hävdar Säljö att kommunikation är en central aspekt inom det 

sociokulturella perspektivet. Människor tillägnar sig kunskaper och 

erfarenheter genom att kommunicera med andra individer. Genom att 

lyssna till vad andra säger och höra hur de uppfattar sin omvärld 

tillägnar sig barn betydelsefull information.  

Säljö tar även upp begreppet utvecklingszon som en viktig del inom 

perspektivet. Utvecklingszonen beskrivs som skillnaden mellan vad en 

människa klarar ensam och vad den klarar med hjälp av handledning. 

Det handlar alltså enligt Säljö om att människor har förmåga att klara 

mer komplicerade uppgifter med hjälp av handledning, än vad de har 

möjlighet att klara ensamma. Han hävdar avslutningsvis att människor 

måste fortsätta att lära av varandra eftersom det är genom samspel som 

människors kunskaper utvecklas.  

Såväl åldershomogena som åldersblandade klasser kan granskas i 

skenet av detta lärandeperspektiv. I båda fallen handlar det om att ett 

antal elever befinner sig i en gemensam klass där målet är lärande och 

elever lär sig, utifrån detta perspektiv, genom att kommunicera och ta 
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emot handledning från lärare och/eller kamrater. I min uppsats är 

begreppet mediering relevant därför att en fördel som nämns om de 

åldersblandade klasserna är att de äldre eleverna kan förmedla, medie-

ra, kunskaper och erfarenheter till sina yngre kamrater. De sociokultu-

rella erfarenheterna handlar i denna uppsats främst om klassrumsruti-

ner. Utvecklingszon är också ett viktigt begrepp eftersom det tas upp att 

de yngre eleverna kan få hjälp att klara mer avancerade uppgifter med 

handledning av sina äldre klasskamrater.  
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 Syfte och metod  

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka lärares och rektorers 

uppfattningar om åldersblandade klasser.  

 

 Vilka för- och nackdelar upplever lärarna och rektorerna med 

klasser där eleverna tillhör olika årskurser?  

 Vilka elever tror de tjänar respektive förlorar på att gå i ålders-

blandad klass?  

 Vilken klassammansättning föredrar de?  

 

Metod 

Allmänna utgångspunkter 

Denna undersökning utgår ifrån en kvalitativ ansats. Backman (1998) 

menar att individen är central inom det kvalitativa synsättet. Det som är 

intressant är hur individer upplever verkligheten och inte hur verklighe-

ten objektivt ser ut. Denscombe (2000) redogör för flera aspekter som 

utmärker kvalitativ forskning.  Han menar att det är ord, och inte siffror, 

som är den betydelsefulla analysenheten. Det handlar också, enligt 

Denscombe, om att beskriva snarare än att analysera. Han förklarar att 

kvalitativ forskning kännetecknas av småskaliga undersökningar samt 

ett helhetsperspektiv. Enligt Holme och Solvang (1997) är det utmär-

kande för kvalitativa metoder att forskaren vill tillgodogöra sig djup 

insikt från ett relativt fåtal källor. Forskaren har inte som syfte att 

generalisera utan snarare upptäcka det som är speciellt.     

Metoden som används i denna undersökning är inspirerad av fenome-

nologin. Enligt Stensmo (2002) är den fenomenologiska forskningen 

intresserad av hur människor uppfattar världen. Forskarens uppdrag är 

att utforska människors uppfattningar som de muntligt eller skriftligt 

delar med sig av. Forskaren ska sedan försöka redogöra och nå en 

förståelse för dessa uppfattningar och samtidigt avstå från att samman-

blanda dem med sina egna. Människornas utsagor blir den fenomenolo-
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giska forskningens stoff och målet är att nå essensen i dessa mänskliga 

upplevelser utan att forskarens egna föreställningar lyser igenom. 

Stensmo menar att intervjuer är det vanligaste sättet att samla in data 

inom fenomenologin eftersom det möjliggör för forskaren att få veta vad 

respondenter upplever och erfar. 

Stensmo redogör för hermeneutiken som det logiska sättet att med 

fenomenologisk metod tolka innehållet. Den hermeneutiska tolkningen 

beskriver Stensmo i fyra steg. Dessa fyra steg utgör det som kallas för en 

hermeneutisk spiral. I steg ett är helheten av stoffet central. Forskaren 

ska bilda sig en uppfattning om vad stoffet är för något. I steg två söker 

forskaren efter stoffets tema eller teman. Meningen med stoffet skall 

klargöras. I steg tre kan jämförelser med liknande stoff vara aktuella. 

Forskaren kan då lättare nå essensens i den specifika upplevelsen. I det 

fjärde steget går forskaren återigen tillbaka till stoffets helhet och nu 

med en större insikt än i det första steget. Dessa fyra steg kan enligt 

Stensmo upprepas tills att forskaren erhållit all information från stoffet.     

  

Urval, informanter och genomförande 

Jag valde att intervjua två rektorer och sex lärare från två olika skolor i 

en norrländsk kommun. I den ena skolan är klasserna åldersblandade 

och i den andra skolan har klasserna övergått från att vara åldersblan-

dade till att bli åldershomogena. Rektorerna på de två skolorna kontak-

tades och informerades om min undersökning. Båda var positivt inställ-

da till att delta. Jag förklarade också att jag ville intervjua tre lärare från 

respektive skola och rektorerna förde denna information vidare till 

lärarna. De sex lärare som intervjuades var de som valde att medverka.  

Rektorn i den åldersblandade verksamheten har 13 års erfarenhet av sitt 

yrke och rektorn för den åldershomogena verksamheten har drygt tre 

års erfarenhet. Av lärarna i de åldersblandade klasserna är det två som 

arbetar i klasser med elever från årskurs ett till och med tre och en lärare 

som arbetar i en klass med elever från årskurs fyra till och med sex. 

Dessa lärare har mellan 17 och 39 års erfarenhet av sitt yrke. I den 

åldershomogena verksamheten intervjuades en förskollärare som 

arbetar i förskoleklass, en lärare som arbetar i årskurs två och en lärare 

som arbetar i årskurs fem. Dessa har arbetat med sitt nuvarande yrke 

mellan 30 och 37 år. Samtliga respondenter är kvinnor och de har alla 

erfarenheter av båda typer av klassammansättningar. Holme och 

Solvang (1997) menar att val av respondenter i en kvalitativ intervju inte 
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görs slumpmässigt utan istället väljs utifrån forskarens förutbestämda 

kriterier. I denna uppsats var kriterierna att respondenter från såväl 

åldersblandad som åldershomogen verksamhet skulle delta samt att alla 

lärare skulle ha erfarenheter av att arbeta i både åldersblandade och 

åldershomogena klasser.  

Stukát (2005) poängterar att intervjuer skall genomföras på en plats som 

är trygg och ostörd för båda parter. Jag valde att intervjua 

respondenterna på deras hemmaplan, alltså på de skolor där de arbetar. 

Intervjuerna skedde i avskilda rum, där endast jag och respondenten 

befann oss. Den typ av intervjuer jag genomförde är så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Enligt Denscombe (2000) kännetecknas 

dessa av att forskaren har en lista med det som ska diskuteras, men att 

ordningsföljden inte är bestämd. Respondenten ges också möjlighet att 

utveckla sina svar. De frågor som avhandlades var på förhand 

godkända av min handledare. Intervjuerna varade mellan 20 och 40 

minuter och samtliga spelades in med hjälp av en diktafon. 

Inspelningarna transkriberades och analyserades i så nära anslutning till 

intervjutillfällena som möjligt. Denscombe beskriver att fördelarna med 

ljudinspelningar är att dokumentationen av intervjuerna blir komplett 

och bestående. Det finns även en risk, menar han, nämligen att 

respondenterna kan känna sig störda av att bli inspelade. Denscombe 

påpekar dock att för de flesta människor brukar denna känsla försvinna 

efter en stund.        

   

Forskningsetik 

Vetenskapsrådet (2002) har beskrivit fyra etiska huvudkrav för 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det första kallas 

informationskravet och det innebär att deltagare i undersökningen skall 

informeras om syftet samt övriga aspekter som kan ha betydelse för 

deras benägenhet att medverka. Det andra kravet, samtyckeskravet, 

innebär att de personer som ingår i undersökningen får bestämma över 

sitt deltagande. De ska dels ge sitt medgivande till att medverka i 

undersökningen men har också rätt att när som helst avbryta sitt 

deltagande. Det tredje kravet kallas konfidentialitetskravet och handlar 

om att alla medverkande ska skyddas av anonymitet. Ingen annan än 

forskaren skall ha tillgång till insamlade personuppgifter. Det fjärde 

kravet, nyttjandekravet, innebär att uppgifter som samlats in om 

enskilda individer endast får användas inom forskning.   
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Jag har följt dessa fyra krav i arbetet med denna undersökning. Alla 

deltagare har godkänt sin medverkan, informerats om syftet samt om 

möjligheten att när som helst avbryta intervjun. De medverkande 

beskrivs också på ett sådant sätt att deras anonymitet inte riskeras. De 

uppgifter som samlats in om dessa individer kommer endast att 

användas av mig i arbetet med denna uppsats.        

 

Validitet och reliabilitet 

Denscombe (2000) pekar på att validitet handlar om att metoder och 

insamlade data är korrekta, samt att forskaren får svar på de frågor som 

han eller hon är ute efter att undersöka. I denna undersökning har 

intervjuer använts som metod och Denscombe menar att 

intervjumetodens fördel är den kontakt som forskaren har med 

respondenten. Denna kontakt möjliggör att korrektheten kan 

undersökas medan intervjuerna pågår. Holme och Solvang (1997) är 

inne på samma spår och tar upp att forskaren i kvalitativa studier 

befinner sig närmare den eller det som ska undersökas. Fördelen med 

detta, hävdar de, är att deltagarna har möjlighet att påverka sitt 

deltagande. Holme och Solvang menar också att det finns en nackdel, 

nämligen att deltagarna kan uppträda på ett sätt som de tror att 

forskaren vill att de ska uppträda.  

  

Holme och Solvang menar att reliabilitet handlar om att resultaten är så 

pålitliga som möjligt. Reliabiliteten är hög om samma resultat uppnås 

genom flera undersökningar. Stukát (2005) hävdar att reliabiliteten i en 

kvalitativ studie kan påverkas negativt av till exempel missförstånd 

under intervjuerna, störningar utifrån, hur respondenten mår för dagen 

eller att forskaren gör misstag under databehandlingen. Holme och 

Solvang lyfter fram att det viktigaste sättet för en forskare att öka 

undersökningens reliabilitet, är att vara så ordentlig och observant som 

möjligt under hela arbetsprocessen. Detta är även det sätt som har 

använts för att öka reliabiliteten i denna undersökning. Stukát menar 

också att de som läser undersökningen måste kunna göra en bedömning 

av reliabiliteten och att detta kräver en utförlig beskrivning av metoden. 

Därför finns det i detta arbete en tydlig redogörelse av den metod som 

använts.     
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Resultat 

I denna del redovisas resultatet av de intervjuer som genomförts. 

Resultatet är indelat i två delar. Den första delen fokuserar på lärarnas 

uppfattningar om åldersblandade klasser och i den andra delen är det 

rektorernas uppfattningar som är i fokus. När jag granskat och 

analyserat mitt empiriska material har fem olika teman blivit tydliga och 

dessa är ett resultat av mitt metodval. Områdena behandlar fördelar och 

nackdelar med åldersblandade klasser, vilka elever som är vinnare 

respektive förlorare på dessa klasser, lärares och rektorers val av 

klassammansättning samt vilka åsikter de uppfattar att de har mött från 

föräldrar och politiker.  

 

Lärarna i den åldersblandade verksamheten kallas i resultatet för ÅB1, 

ÅB2 samt ÅB3 och lärarna i den åldershomogena verksamheten 

presenteras som ÅH1, ÅH2 samt ÅH3. Rektorn i den åldersblandade 

verksamheten kallas här Rektor ÅB och rektorn för den åldershomogena 

verksamheten presenteras som Rektor ÅH.  

 

Fördelar med åldersblandade klasser 

ÅB1, ÅB2 och ÅB3 hade till viss del olika uppfattningar om vilka 

fördelar de upplever med att arbeta i åldersblandade klasser. ÅB2 

uttryckte att hon bara kan se en fördel och det är att klassens äldsta 

elever är trygga i klassrummet. De vet var materialet finns samt vilka 

rutiner som gäller. Detta anser ÅB2 är positivt eftersom det underlättar 

hennes arbete. ÅB3 lyfte att en fördel är att det finns färre nybörjare i 

klassen. Detta anser hon vara positivt då klassens nya elever ofta 

behöver mer hjälp än de äldre. Hon upplever att det i en åldersblandad 

klass finns tid att ge de yngre eleverna den hjälp de behöver och att de 

äldre ofta klarar sig ganska bra själva under tiden. Även ÅB1 lyfte att 

det positiva med åldersblandade klasser är färre nybörjare och att hon 

upplever sig ha tid att hjälpa de yngre eleverna. Hon anser också att det 

är positivt att de äldre eleverna kan hjälpa de yngre i klassrummet och 

att de då får användning för sina kunskaper. En annan fördel, enligt 

ÅB1, är att alla elever kan leka med varandra oavsett ålder och att de 

yngre eleverna inte är rädda för de äldre eleverna.  
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Jag tycker att det här är så fantastiskt bra. Det spelar ingen roll om man är sex år eller 

tio år, man leker med varandra. Att kunna se det och se att alla trivs istället för att vara 

rädd för den som går i trean. (ÅB1)  

 

Ytterligare en positiv aspekt, enligt ÅB1, är att de har möjlighet att dela 

på de elever som inte kommer överens i förskoleklassen. Den 

möjligheten skulle de inte ha om klasserna var åldershomogena, 

eftersom alla elever i samma ålder då skulle gå i en gemensam klass.  

 

Lärarna i den åldershomogena verksamheten anser inte att de upplevde 

så många fördelar med att arbeta i åldersblandade klasser. ÅH2 menar 

dock att arbetsmiljön var lugnare när klasserna var åldersblandade 

eftersom de yngsta barnen i klassrummet var färre. Hon menar också att 

det var enklare för henne som lärare att låta eleverna arbeta med 

uppgifter som var anpassade för yngre eller äldre barn, då elever i olika 

åldrar befann sig i samma klassrum. Även ÅH1 upplever att det kan 

vara något enklare för lärare i åldersblandade klasser att vara flexibel 

och ge elever uppgifter anpassade för äldre eller yngre barn. ÅH3 anser 

att det inte finns någon fördel som överväger de fördelar hon nu 

upplever i åldershomogen klass.  

 

Nackdelar med åldersblandade klasser 

När det gäller nackdelar med åldersblandade klasser så hävdade ÅB1, 

ÅB2 och ÅB3 att det krävs mer arbete från deras sida. ÅB2 och ÅB3 

menar att det är den stora spridningen bland eleverna när det gäller 

deras kunskapsnivå som är orsaken till detta.  

 
Ja, det är mer arbete, så är det ju. Läxorna tar väldigt mycket tid, för att läxorna är ju 

individanpassade och då även om de är lika gamla så kanske jag har tre olika typer av 

läxor i svenska eller i matte och har jag då tre årskurser och man har tre olika… Det 

kan ju bli nio olika, alltså det tar jättemycket tid med läxorna, så är det. (ÅB3) 
 

ÅB1 upplever istället att det är dokumentationen som tar mer tid i en 

åldersblandad klass.  Hon menar att den måste vara tydlig så att hon vet 

vad alla elever har gjort och vad de sedan ska göra. ÅB1 anser också att 

hon skulle behöva mer enskild tid med klassens äldsta elever och ÅB3 

menar att det kan vara svårt att anpassa de gemensamma 

genomgångarna så att de passar alla barn i klassen. ÅB2 uttryckte flera 

nackdelar med åldersblandade klasser. Elevernas stora kunskaps-

spridning anser hon vara en stressfaktor i hennes arbete. Spridningen 
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leder enligt ÅB2 till att det blir väldigt mycket för henne att hålla reda 

på och det blir även svårigheter när hon exempelvis ska välja en 

högläsningsbok. Vidare upplever hon också att det blir problematiskt att 

genomföra någon spontan aktivitet under dagen, då flera lärare är 

involverade i de olika grupperingarna av eleverna. Avslutningsvis 

berättade hon att de äldre eleverna inte heller brukar vilja hjälpa sina 

yngre kamrater i skolarbetet, vilket hon vet sägs vara en fördel med 

åldersblandade klasser.    

Även ÅH1, ÅH2 och ÅH3 anser att den stora kunskapsspridningen var 

en nackdel i de åldersblandade klasserna.  

 
Jag tror att många upplevde att det blev en väldigt stor spänning. Man hann helt 

enkelt inte med den här stora spänningen. Alltså det var så, de befann sig på väldigt 

stort avstånd ifrån varandra vissa och då är det ju svårt att fånga upp allas behov. 

(ÅH2)  

 

ÅH1 menar att det var svårare att arbeta med en gemensam uppgift då 

klassen var åldersblandad och det var också problematiskt att se var alla 

elever befann sig kunskapsmässigt. ÅH1 upplevde även svårigheter 

med att klassen förändrades varje år då eleverna successivt byttes ut. 

Detta ledde, enligt henne, till problem med att lägga upp ett långsiktigt 

arbete och för föräldrarna kunde det vara besvärligt att lära känna sitt 

barns kamrater och deras föräldrar. ÅH2 är inne på samma spår och 

lyfte att hon lättare hinner med barnen nu när klassen är 

åldershomogen, eftersom hon kan ha fler gemensamma genomgångar 

och övningar. Hon anser också att det är positivt att klassen inte 

splittras varje år, vilket var fallet då klasserna var åldersblandade. ÅH3 

anser även hon att det är enklare att se var eleverna befinner sig 

kunskapsmässigt i en åldershomogen klass. Hon upplevde att det 

krävdes mer arbete med inskolning i klassen när den var åldersblandad, 

eftersom nya elever tillkom varje höst.  

 

Elever som vinner respektive förlorar på 
åldersblandade klasser 

ÅB1 menar att de som tjänar mest på åldersblandade klasser är klassens 

yngsta elever. De som har svårigheter i något ämne gynnas också 

eftersom de, enligt ÅB1, kan arbeta med samma material som de yngre 

eleverna och då inte behöver känna sig lika utpekade. Hon anser även 
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att de äldre eleverna gynnas då de får möjlighet att använda sina 

kunskaper gentemot de yngre. ÅB2 menar också att de yngsta eleverna 

kan tjäna på att gå i en åldersblandad klass, eftersom de har möjlighet 

att fråga de äldre om klassrumsrutiner och om var material finns att 

hämta. Enligt ÅB3 är det elever med svårigheter i något ämne som 

gynnas mest. 

 
Om jag har en homogen grupp så är ju den antagligen alltid svagast. Om den är 

väldigt svag i läsning så är den svagast hela tiden. Här, när den börjar tvåan kan den få 

känna sig duktig och hjälpa de som går i ettan och är den i trean så är den också duktig 

och kan hjälpa flera stycken. (ÅB3)   

 

ÅH3 sa även hon att elever med svårigheter tjänar på att gå i 

åldersblandad klass, eftersom det inte blir lika tydligt att de övriga 

eleverna i deras ålder har hunnit längre än dem. ÅH1 tror att de elever 

som behöver gå ett extra år i någon årskurs gynnas, eftersom det inte 

blir lika uppseendeväckande. ÅH2 upplever inte att det är några 

specifika elever som vare sig tjänar eller förlorar på åldersblandade 

klasser. Hon sa istället följande:  

 
Barn har en otrolig förmåga att vilja se och lära av andra barn. Det är inte 

bara fröken som står där och lär ut, utan det bästa sättet barnen lär sig på är ju att de 

gör som sina kamrater (ÅH2).  

 

ÅB3 upplever inte att någon elev förlorar på att gå i en åldersblandad 

klass och ÅB1 är av samma åsikt. ÅB1 påpekade dock att det är viktigt 

att som lärare vara uppmärksam på att även de äldre eleverna får 

tillräckligt med tid och utmaningar. ÅB2 är av motsatt uppfattning och 

anser att alla elever kan förlora på åldersblandade klasser. De yngsta 

kan förlora om de äldre eleverna inte är goda förebilder och de äldsta 

eleverna förlorar genom att de tvingas höra information som de redan 

har hört vid tidigare tillfällen i klassen.  

 

ÅH1 menar att barn som är ängsliga och oroliga förlorar då det kan vara 

mycket grupperande av olika slag i de åldersblandade klasserna. ÅH3 

menar att de flesta av eleverna förlorar på att gå i åldersblandad klass. 

Hon anser att barn som befinner sig på någorlunda samma nivå kan 

stimulera varandra, både kunskapsmässigt och socialt och detta gynnar 

därför barn som går i åldershomogena klasser. 
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Lärarnas val av klassammansättning 

När jag frågade lärarna om de skulle välja att arbeta i en åldersblandad 

eller åldershomogen klass om de själva fick bestämma, så fick jag många 

olika svar. ÅB3 vill arbeta i en åldersblandad klass och ÅB2 samt ÅH3 

vill arbeta i åldershomogena klasser. De övriga lärarna var inte lika 

tydliga i sina önskningar. ÅB1, som sa sig vara positivt inställd till 

åldersblandade klasser, menar att hon skulle välja att jobba i en 

åldershomogen klass om hon inte behöver arbeta med de allra yngsta 

eleverna. ÅH2 är inne på samma spår och anser att i arbetet med de 

yngsta eleverna föredrar hon att arbeta åldersblandat, men längre upp i 

grundskolans tidigare år, tror hon att det är bättre med åldershomogena 

klasser. ÅH1 anser att för elevernas skull skulle hon välja en 

åldershomogen klass. För egen del menar hon att det inte har så stor 

betydelse, eftersom hon anser sig vara anpassbar. Det viktigaste är, 

enligt ÅH1, att vara flexibel och göra det bästa av situationen.  

 

Lärarnas uppfattningar av föräldrars och politikers 
åsikter 

Lärarna fick svara på frågan om vilka åsikter de upplever att de möter 

från föräldrar och politiker angående deras nuvarande klassamman-

sättning. ÅB1 menar att föräldrarna är positivt inställda till att klasserna 

är åldersblandade, eftersom det underlättar för barn i olika åldrar att 

leka med varandra. Hon menar att detta är extra viktigt i de små byar 

som ingår i skolans upptagningsområde, eftersom det där inte är säkert 

att det finns så många barn i samma ålder. Hon sa också att hon aldrig 

har hört något negativt från den föräldrastyrelse som finns på skolan. 

När det gäller politiker så berättade hon att de har varit och besökt 

skolan och sagt att det sett ut att fungera. ÅB3 har inte hört någonting 

om vad vare sig föräldrar eller politiker anser om att klasserna är 

åldersblandade. ÅB2 tror inte att det har någon betydelse för 

föräldrarna, eftersom de litar på de lärare som arbetar på skolan. 

Politikerna är positiva eftersom det spar pengar, hävdade ÅB2. 

 
Politikerna de styrs bara av pengar, det finns ingenting annat. Alltså de kan få det till 

att det är någon pedagogisk finess men det är det ju inte. Det handlar bara om 

ekonomi. (ÅB2)          
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ÅH1, ÅH2 och ÅH3 berättade att de enbart har fått positiva reaktioner 

från elevernas föräldrar angående att klasserna är åldershomogena. 

ÅH3 poängterade att det var föräldrarna som från början efterfrågade 

åldershomogena klasser. Ingen sa sig veta vad politikerna egentligen 

tycker i frågan. ÅH1 och ÅH2 menar att tidigare tycktes kommun-

politikerna vara för åldersblandade klasser. 

 
För några år sedan så skulle jag säga åldersblandade grupper, att politikerna ville det, 

för det var liksom det nya, det var det som gällde för kommunen. Men alltså nu ser vi 

ju mer och mer grupperingar och skolor som går tillbaka. (ÅH1) 

   

Rektorernas uppfattningar 

Rektorn för den åldersblandade verksamheten, Rektor ÅB, anser att det 

finns en fördel med att klasserna är åldersblandade. Denna fördel är, 

enligt henne, att lärarna har möjlighet att undervisa en liten grupp barn 

när de arbetar med endast en av årskurserna. De andra fördelar, som 

hon vet brukar framhållas, anser hon inte enbart vara positiva. Hon 

berättade att lärare ofta tar upp att det är en fördel att endast ett fåtal av 

eleverna är nya i klassen. Detta på grund av att de äldre eleverna då kan 

hjälpa läraren att ge de nya eleverna en bra start och även stödja dem i 

skolarbetet. Rektor ÅB har två invändningar mot detta. För det första 

menar hon att då nya elever kommer till klassen varje år, så innebär det 

också att klassen förändras varje år. Det går dock inte, enligt henne, att 

säga att detta är enbart positivt eller negativt. För det andra menar hon 

att när de äldre eleverna hjälper de yngre så kan det ibland bli på 

bekostnad av de äldres egen utveckling.  

 
Man tycker det är lättare om man har hjälp av eleverna, vilket jag också kan tycka att 

kanske också blir på bekostnad av vad eleverna får, alltså att man överlåter mycket. 

Ibland är det liksom lärarens behov kanske och inte barnens behov då. (Rektor ÅB) 

 

Rektorn för den åldershomogena verksamheten, Rektor ÅH, menar att 

det finns två fördelar med åldersblandade klasser. För det första anser 

hon att det kan vara enklare att förändra en klass som inte fungerar, då 

elever av naturliga skäl byts ut varje år. För det andra menar hon att 

arbetsbelastningen kan minska för lärare i samband med exempelvis 

nationella prov, eftersom endast en del av klassens elever genomför 

dessa vid samma tillfälle. När det gäller nackdelar så upplever hon att 

det kan vara svårare för lärare att få en helhet och lägga upp en 

långsiktig pedagogisk plan i en åldersblandad klass. Hon menar också 
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att stabiliteten och relationerna i klassen missgynnas av att eleverna 

successivt byts ut varje år. Vidare tror hon att det kan bli svårare för 

lärare att upptäcka om någon elev har svårigheter i något ämne, 

eftersom dessa elever kan söka sig till yngre kamrater och då inte 

uppmärksammas på samma sätt.  

 

Rektor ÅB anser att de yngre eleverna vinner och de äldre eleverna 

förlorar på åldersblandade klasser. Om den skola hon är rektor för hade 

haft ett tillräckligt stort elevantal, så skulle hon införa ålderhomogena 

klasser, men arbeta för samarbete mellan de olika årskurserna.  

 
Om vi hade elevunderlag och en skola där man kunde bestämma helt och hållet då 

skulle det vara homogena grupper, men sedan skulle arbetslaget jobba på ett sådant 

sätt att man också hade barnen blandade. Jag tycker att det är viktigt att barn i olika 

åldrar träffas och gör saker gemensamt också, men jag tror pedagogiskt, 

kunskapsmässigt, så tror jag alla vinner på … Speciellt de äldre och alla blir ju äldre. 

(Rektor ÅB)   

 

Rektor ÅH tror att de elever som får hjälp av äldre kamrater vinner på 

att gå i åldersblandad klass. De som förlorar är, enligt henne, de elever 

som lägger mycket tid på att hjälpa sina yngre kamrater istället för att 

koncentrera sig på sin egen utveckling. 

 
Det fanns några som slank igenom väldigt, eller de hade fullt sjå med att hjälpa yngre 

barn. Alltså som en tyst liten tjej, som då kan lägga sin energi på att hjälpa yngre barn, 

inte på sitt eget utvecklande. (Rektor ÅH)   

 

Rektor ÅH uttryckte att hon är nöjd med att klasserna är åldershomo-

gena och hon vill inte återinföra åldersblandade klasser. 

  

Rektor ÅB sa att hon ännu inte har frågat politikerna om vad de anser 

om att klasserna är åldersblandade. Hon berättade att hon tror att det 

viktigaste för dem är att budgeten hålls och att verksamheten är bra. 

Hon sa dock att utifrån den erfarenhet hon har som skolledare, har 

åldersblandade klasser införts av ekonomiska och inte av pedagogiska 

syften. Från föräldrarna på den skola hon nu arbetar har hon inte hört 

några åsikter. Hon påpekade att föräldrarna är medvetna om att det är 

omöjligt att införa åldershomogena klasser och hon tror det är viktigare 

för dem att klasserna inte är för stora. På tidigare arbetsplatser har hon 

dock mött föräldrar som varit oroliga när det har talats om 
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åldersblandade klasser, men aldrig när åldershomogena klasser 

diskuterats.    
 

Rektor ÅH sa att hon bara har mött positiva reaktioner från föräldrarna 

angående de åldershomogena klasserna. När hon påbörjade arbetet på 

sin nuvarande arbetsplats pågick processen med att övergå till 

åldershomogena klasser.   Hon berättade att det första telefonsamtalet 

hon fick på sitt nya arbete, var från en förälder som ville att Rektor ÅH 

skulle fortsätta den processen. Hon kan dock inte påminna sig att 

politikerna haft någon åsikt i frågan.   
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Diskussion 

I denna del diskuteras resultatet och jämförelser görs med den tidigare 

forskningen som presenteras i bakgrunden. Mina egna uppfattningar 

och slutsatser kring ämnet och det framkomna resultatet redovisas 

också. Avslutningsvis diskuterar jag den metod som använts och förslag 

ges även på framtida forskning.   

 

Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning är att få en insikt i lärares och rektorers 

uppfattningar om åldersblandade klasser. De teman som presenteras är 

för- och nackdelar med åldersblandade klasser, vilka elever de anser 

vinner respektive förlorar på dessa klasser, lärares och rektorers val av 

klassammansättning samt vilka åsikter de uppfattar att de mött från 

föräldrar och politiker. 

 

Fördelar och nackdelar 

Många för- och nackdelar med åldersblandade klasser redovisades av 

de lärare och rektorer som deltog i min undersökning. Åsikterna visade 

sig dock variera en hel del när det handlade om vad som ansågs vara 

positivt och vad som ansågs vara negativt. Den fördel som lyftes av flest 

respondenter var att det i åldersblandade klasser finns färre nybörjare. 

Tre lärare ansåg detta vara positivt. Två av dem menade att det ger mer 

tid till att hjälpa de yngsta eleverna och en ansåg att det leder till en 

lugnare arbetsmiljö. Sundell (2002) beskriver att en av de förväntade 

fördelarna med åldersblandning har varit att lärarens arbetsbörda antas 

minska då endast några nya elever kommer till klassen varje år. Detta 

antagande får alltså ett visst stöd i min undersökning. 

När nya elever kommer till klassen varje år, innebär det också att 

klasserna förändras varje år. En fördel som nämndes med detta var att 

det då blir enklare att förändra en klass som inte fungerar. Fem 

respondenter ansåg dock att det fanns nackdelar med att klassen 

successivt förnyas. De menade att det ledde till svårigheter i att få en 

helhet och vara långsiktig i det pedagogiska arbetet, missgynnade 

relationer samt mer arbete med inskolning. Vinterek (2001) poängterar i 
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sin avhandling att det största problemet för elever med åldersblandning 

är de många uppbrott som sker när klasserna förändras varje år. I min 

undersökning ser vi att även lärare och rektorer upplever detta som 

problematiskt.     

 

Det fanns dock sociala aspekter med åldersblandade klasser som 

deltagarna i min undersökning uppskattade. Att de äldsta eleverna är 

trygga i klassrummet, att de kan hjälpa sina yngre kamrater samt att 

eleverna kan leka tillsammans oavsett ålder ansågs vara fördelar. Att 

elever i olika åldrar kan leka tillsammans och hjälpa varandra är en 

fördel som även Vinterek (2001) uppmärksammar i sin avhandling. Hon 

menar att den största vinsten med åldersblandade klasser för eleverna 

är att de kan hjälpa och bekanta sig med andra barn i olika åldrar.    

 

Alla sex lärare upplevde att elevernas stora kunskapsspridning 

försvårade arbetet på olika sätt. Det handlade främst om att lärarna 

ansåg att det krävdes mer arbete från deras sida. Det nämndes också att 

det ledde till svårigheter i att se var alla elever befinner sig 

kunskapsmässigt samt att genomföra gemensamma aktiviteter i 

helklass. Även i Ahls (1998) och Vintereks (2001) avhandlingar beskrivs 

detta problem. Lärare i deras studier delade in eleverna i mer 

kunskapshomogena grupper för att möjliggöra gemensamma 

genomgångar.  Denna möjlighet nämndes även av respondenter i min 

undersökning och ansågs vara en fördel eftersom det minskade lärarnas 

arbetsbelastning. Jag anser det dock vara uppseendeväckande att 

samtliga lärare nämnde elevernas kunskapsspridning som ett problem. 

Om lärare upplever att detta försvårar arbetet och istället delar in 

eleverna i kunskapshomogena grupper, så tolkar jag det som att den 

pedagogiska idén med åldersblandning försvinner.  

 

Sundell (2002) hävdar att lärare måste förändra sina undervisnings-

metoder när elevernas kunskapsspridning är stor och att lärares 

möjligheter att individualisera elevernas utbildning därför antas öka. 

Två av lärarna i min undersökning berättade också att de anser det vara 

enklare att ge eleverna uppgifter anpassade för yngre eller äldre barn 

när klasserna är åldersblandade. 
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Vinnare och förlorare 

De flesta av respondenterna, sju stycken, upplevde att elever som har 

svårigheter i något ämne samt de som är yngst i klassen är de som 

vinner mest på åldersblandning. Ett argument som nämndes var att de 

som har svårigheter inte behöver känna sig lika utpekade i en 

åldersblandad klass. Jag tolkar detta som att eleverna inte skulle vara 

lika medveten om vilken årskurs de tillhör i dessa klasser. Detta anser 

dock Vinterek (2001) vara felaktigt. Enligt henne vet eleverna vilka 

kamrater som är äldre eller yngre än dem själva. Om det är på det sätt 

som Vinterek hävdar, så bör det inte vara någon skillnad för dessa 

elever mellan att gå i en åldershomogen eller åldersblandad klass.        

 

Endast en av lärarna ansåg att de äldre eleverna gynnas av 

åldersblandning. Hennes argument var att de äldre får användning för 

sina kunskaper genom att hjälpa sina yngre kamrater. Jag tycker att 

detta låter som ett riktigt antagande och jag blev förvånad över att inte 

fler lyfte detta i intervjuerna. Istället menade flera respondenter att de 

äldsta eleverna förlorar på att gå i åldersblandade klasser. En förklaring 

jag fick till detta var att det finns en risk att de äldre eleverna 

koncentrerar sig mer på att hjälpa andra än på sin egen 

kunskapsutveckling. De yngsta ansågs också kunna förlora om de äldre 

var dåliga förebilder och de som är ängsliga tycktes kunna förlora på 

alla grupperingar i dessa klasser.  

 

Svagt stöd för åldersblandade klasser 

Fyra respondenter, varav två lärare och två rektorer, föredrog ålders-

homogena klasser. Endast en lärare skulle välja att arbeta i en ålders-

blandad klass om hon själv fick bestämma. Av de övriga tre lärarna var 

det två som ansåg att de endast vill arbeta åldersblandat om de ska 

undervisa de yngsta eleverna. Den tredje menade att det inte har någon 

större betydelse för henne personligen, men att eleverna gynnas av 

åldershomogena klasser. Det var alltså endast en respondent som klart 

och tydligt tog ställning för åldersblandade klasser. 

 

Nöjda föräldrar och osynliga politiker 

Tre av fyra respondenter i den åldersblandade verksamheten var osäkra 

på vad föräldrarna egentligen anser om att klasserna är åldersblandade. 

Den fjärde upplevde dock att de är nöjda med dessa klasser. Rektor ÅB 
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förklarade att en anledning till att föräldrarna inte har uttryckt så många 

åsikter kan vara att de är medvetna om att det inte är möjligt att ha 

åldershomogena klasser i den aktuella verksamheten. I den åldersho-

mogena verksamheten sa däremot samtliga fyra respondenter att 

föräldrarna är positiva till åldershomogena klasser. Enligt min tolkning 

är detta inte särskilt överraskande, då den skolan relativt nyligen 

övergick till att bli just åldershomogen. Föräldrars åsikter om den 

verksamhet som deras barn befinner sig i är, enligt mig, av stor betydel-

se. Stuart et al. (2006) menar till och med att föräldrarnas stöd har varit 

en nödvändig omständighet för dem i deras arbete med den åldersblan-

dade klassen.    

Sex av respondenterna visste inte vad politikerna anser om de respekti-

ve verksamheterna. De övriga två, ÅB1 samt ÅB2, hävdade att politi-

kerna är nöjda med åldersblandad verksamhet.   

 

Slutsatser 

De slutsatser jag kan dra nu i slutet av detta examensarbete är att jag har 

uppnått mitt syfte, nämligen att undersöka lärares och rektorers 

uppfattningar om åldersblandade klasser. Det visade sig finnas många 

meningar om för- och nackdelar, vilka barn som vinner respektive 

förlorar på åldersblandade klasser samt föräldrar och politikers åsikter. 

Den viktigaste slutsatsen jag drar från denna undersökning är dock att 

endast en av mina åtta respondenter tydligt tog ställning för 

åldersblandning. De som tog ställning emot hade olika motiveringar till 

detta.  

 

Jag tror att förklaringen till det svaga stödet för åldersblandade klasser 

finns bland de nackdelar som majoriteten av respondenterna uttryckte. 

Närmare bestämt tror jag att det handlar om de problem lärarna 

upplever när klasserna förändras varje år samt med elevernas stora 

kunskapsspridning. Min tolkning är att lärarna upplever svårigheter i 

att räcka till när mycket av tiden går till inskolning och förberedelser av 

uppgifter som är anpassade för alla elever. Kanske är det också så att 

flera av de pedagogiska fördelar som åldersblandade klasser skulle 

kunna leda till, försvinner när eleverna grupperas på olika sätt.  

 



 Beate Rörstad    2010-05-18 

 

   31 

 

Vinterek (2001) påstår i sin avhandling att hon vare sig i sin egen studie 

eller i tidigare forskning har funnit något som kan förklara varför 

förekomsten av åldersblandade klasser har ökat. Jag anser inte heller att 

detta examensarbete kan bidra till någon sådan förklaring. Hatties 

(2009) metaanalyser visar på negativa effekter för elevernas skolresultat 

och i min undersökning är lärares och rektorers stöd för åldersblandade 

klasser svagt.  För mig ligger det därför nära till hands att tro att 

orsakerna till åldersblandning är ekonomiska snarare än pedagogiska.  

 

Metoddiskussion 

Valet av semistrukturerade intervjuer som metod skedde utifrån mitt 

syfte med undersökningen. Jag ville uppnå en djupare förståelse för 

lärares och rektorers uppfattningar. Jag anser att detta syfte skulle ha 

varit betydligt svårare att uppnå om jag istället använt mig av till 

exempel strukturerade intervjuer eller enkätundersökningar. Detta på 

grund av att respondenterna då inte skulle haft möjlighet att utveckla 

sina svar på samma sätt.  

 

Sex lärare och två rektorer intervjuades. Antalet respondenter valdes 

utifrån syfte och tidsaspekt. Jag ville tillgodogöra mig en djupare 

förståelse från ett fåtal källor och jag anser att åtta respondenter var ett 

lämpligt antal att intervjua under den tid jag hade till mitt förfogande. 

Respondenterna kom från två olika verksamheter, en åldersblandad och 

en som övergått till att bli åldershomogen. Anledningen till detta urval 

var att jag ansåg att det kunde finnas en risk för att lärare och rektorer 

enbart vill lyfta de positiva aspekterna i den egna verksamheten. 

 

Alla deltagare godkände att jag spelade in intervjuerna och jag 

upplevde att inspelningarna var till stor hjälp för mig både under 

intervjutillfällena och vid de efterföljande sammanställningarna. Jag 

hade möjlighet att fullt ut koncentrera mig på det som respondenterna 

berättade för mig och jag anser att jag fick med betydligt mer 

information med hjälp av inspelningarna än vad jag skulle ha haft 

möjlighet att anteckna med hjälp av papper och penna. Det finns dock 

en risk för att respondenterna kan ha känt sig obekväma med att bli 

inspelade och därför utelämnat någon information. Jag upplevde dock 

att respondenterna inte tycktes störas av inspelningarna och därför 

anser jag att fördelarna övervägde denna eventuella nackdel.     
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När det gäller validiteten i undersökningen så anser jag att den 

påverkats av att jag hade kontakt med de personer som deltog. Å ena 

sidan hade jag möjlighet att ställa frågor till respondenterna om det var 

något i deras uttalanden som jag inte förstod. Jag kunde kontrollera att 

jag uppfattade deras svar på ett riktigt sätt. Deltagarna hade också 

möjlighet att be mig förklara om de inte förstod mina frågor. Å andra 

sidan finns det dock en risk att min närvaro kan ha påverkat 

respondenternas svar. Jag hade dock aldrig träffat någon av deltagarna 

innan undersökningen och de visste därför inte heller vilken inställning 

jag hade till de ämnen som diskuterades. Jag tror därför inte att min 

påverkan varit särskilt stor. 

 

När det gäller reliabiliteten så har jag gjort mitt bästa för att säkerställa 

att jag uppfattat respondenterna på rätt sätt samt lagt ner mycket tid och 

noggrannhet under behandlingen av insamlad data. Intervjuerna 

spelades in och transkriberades sedan av mig i så nära anslutning till 

intervjutillfället som möjligt. Detta för att jag då hade samtalet färskt i 

minnet och lättare skulle kunna göra en så korrekt transkribering som 

möjligt. Jag är dock inte någon van intervjuare, så det finns en risk för 

att jag har missuppfattat något i respondenternas utsagor. Resultatet 

kan inte heller sägas vara generellt och det beror enligt mig främst på 

två aspekter. För det första fanns det en viss variation i de åsikter som 

framkom och för det andra var samtliga respondenter kvinnor. Jag tror 

alltså att resultatet kan bli annorlunda om fler undersökningar 

genomförs. Jag har i denna uppsats tydligt beskrivit hur jag gått tillväga 

för att komma fram till mitt resultat så att läsaren kan bedöma 

reliabiliteten i undersökningen. 
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Förslag på vidare forskning 

I arbetet med detta examensarbete har jag fått flera nya idéer till fortsatt 

forskning. Som nämndes i inledningen har åldersblandade klasser, 

enligt Sundell (2002), införts av förväntade pedagogiska fördelar sedan 

1970-talet. Trots det vet vi inte hur vanliga de är idag. Jag anser därför 

att det är relevant att undersöka hur stor andel av Sveriges skolklasser 

som är åldersblandade samt om de ökar eller minskar i antal. Orsaken 

till varför de blir fler eller färre skulle sedan kunna undersökas vidare. I 

min undersökning frågade jag lärarna och rektorerna om vilka åsikter 

de mött från föräldrar och politiker. Jag anser att det skulle vara 

intressant att ta del av forskning där föräldrar och politiker själva 

besvarat vad de anser om åldersblandade klasser. Jag menar också att 

det skulle behövas fler undersökningar i Sverige av hur elever påverkas 

av att gå i åldersblandade klasser. Detta menar jag vara särskilt relevant 

nu när Hatties internationella forskningsöversikt (2009) visat att de har 

negativa effekter på elevers skolresultat.    
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BILAGA 1: Intervjufrågor 
Till lärare som arbetar i åldersblandade klasser 

1. Varför har ni valt att införa åldersblandade klasser? 

2. Hur organiserar du undervisningen? (Arbetar eleverna 

tillsammans eller delas de in i åldershomogena grupper?) 

3. Hur påverkas din arbetssituation av att eleverna är 

åldersblandade? 

4. Vilka fördelar upplever du med att arbeta i en åldersblandad 

klass? (I jämförelse med att arbeta i en åldershomogen klass) 

5. Vilka nackdelar upplever du med att arbeta i en åldersblandad 

klass? (I jämförelse med att arbeta i en åldershomogen klass) 

6. Vilka barn anser du tjänar respektive förlorar på att klasserna är 

åldersblandade? 

7. Om du fick bestämma; skulle du arbeta i en åldersblandad eller 

åldershomogen klass? Varför? 

8. Vad anser föräldrar och politiker om att ni arbetar med 

åldersblandade klasser? 

 

Till lärare som arbetar i åldershomogena klasser 

1. Varför har ni valt att återgå till åldershomogena klasser? 

2. Hur organiserar du undervisningen? (Får eleverna arbeta 

tillsammans med elever från andra årskurser?) 

3. Hur påverkas din arbetssituation av att eleverna är 

åldershomogena? 

4. Vilka fördela upplever du med att arbeta i en åldershomogen 

klass? (I jämförelse med att arbeta i en åldersblandad klass) 

5. Vilka nackdelar upplever du med att arbeta i en åldershomogen 

klass? (I jämförelse med att arbeta i en åldersblandad klass) 

6. Vilka barn anser du tjänar respektive förlorar på att klasserna är 

åldershomogena? 

7. Om du fick bestämma; skulle du arbeta i en åldershomogen eller 

åldersblandad klass? Varför? 

8. Vad anser föräldrar och politiker om att ni arbetar med 

åldershomogena klasser? 
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Till rektor ansvarig för den åldersblandade verksamheten 

1. Varför har ni valt att införa åldersblandade klasser? 

2. Hur anser du att undervisningen bör organiseras i de 

åldersblandade klasserna? (Bör eleverna arbeta tillsammans eller 

delas in i åldershomogena grupper?) 

3. Hur tror du att lärarnas arbetssituation påverkas av att eleverna 

är åldersblandade? 

4. Vilka fördelar tror du att åldersblandade klasser medför för 

lärarnas arbetssituation?  

5. Vilka nackdelar tror du att åldersblandade klasser medför för 

lärarnas arbetssituation? 

6. Vilka barn anser du tjänar respektive förlorar på att klasserna är 

åldersblandade? 

7. Om du fick bestämma; skulle klasserna fortsätta vara 

åldersblandade eller skulle de bli åldershomogena? Varför? 

8. Vad anser föräldrar och politiker om att ni arbetar med 

åldersblandade klasser? 

 

Till rektor ansvarig för den åldershomogena verksamheten 

1. Varför har ni valt att återgå till åldershomogena klasser? 

2. Hur anser du att undervisningen bör organiseras i de 

åldershomogena klasserna? (Bör eleverna få arbeta med elever 

från andra årskurser?) 

3. Hur tror du att lärarnas arbetssituation påverkas av att eleverna 

är åldershomogena? 

4. Vilka fördelar tror du att åldershomogena klasser medför för 

lärarnas arbetssituation? 

5. Vilka nackdelar tror du att åldershomogena klasser medför för 

lärarnas arbetssituation? 

6. Vilka barn anser du tjänar respektive förlorar på att klasserna är 

åldershomogena? 

7. Om du fick bestämma; skulle klasserna fortsätta vara 

åldershomogena eller skulle de bli åldersblandade? Varför? 

8. Vad anser föräldrar och politiker om att klasserna är åldersho-

mogena?   

 

 


