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ÄR ÅLDERSBLANDADE KLASSER BRA FÖR ELEVERS INLÄRNING OCH  

SOCIALA UTVECKLING?* 
Nina Vettergren 

 
 

Förespråkare för åldersblandade klasser menar att det finns pedago-
giska fördelar med denna klassform, såsom till exempel att elevernas 
inlärning och sociala utveckling främjas (Nandrup & Renberg, 1992; 
Sandqvist, 1994). Syftet med föreliggande studie är att undersöka om 
det förekommer sådana fördelar i åldersblandade klasser och om de 
kan visas över tid. Detta görs genom att jämföra elever i årskurs 8 som 
under låg- och mellanstadiet hela tiden gått i åldersindelade klasser 
(n=423), elever som gått i åldersblandade klasser i lågstadiet men inte 
på mellanstadiet (n=22), samt elever som gått i åldersblandade klasser 
både under låg- och mellanstadiet (n=30). Elevernas prestationer, 
normbrytande beteende, samt sociala situation undersöks med hjälp av 
en enkät. I linje med tidigare jämförande studier är huvudresultatet av 
föreliggande undersökning att ålderssammansättningen inte har någon 
effekt på elevers inlärning eller sociala utveckling.  

 
 

I n l e d n i n g 
 
Ända sedan folkskoleundervisningen blev obligatorisk i Sverige för ca 160 år sedan har 
man blandat elever i olika åldrar i samma klass (Andrae Thelin, 1991). Idag finns det tre 
skäl till att göra detta: ekonomiska, organisatoriska eller pedagogiska (Nandrup & Ren-
berg, 1992).  
 
Det ursprungliga motivet till att åldersblanda klasser var ekonomiskt. När det fanns för 
få elever på landsbygden för att ha åldershomogena klasser, satte man elever i olika åld-
rar i samma klass. De klasser där åldersblandningen har uppkommit av ekonomiska skäl 
kallas Bb-form (Nandrup & Renberg, 1992). 
 
På 1970-talet var det vanligt med organisatoriska motiv till åldersblandade klasser. Man 
ville att samverkan mellan förskolan och skolan skulle bli större och på många ställen i 
Sverige försökte man integrera förskola och skola helt och hållet (Nandrup & Renberg, 
1992).  
 
Under 1970-talet var även de pedagogiska motiven vanliga. Lärarna ansåg att ålders-
blandningen berikade elevernas inlärning och sociala utveckling (Nandrup & Renberg, 
1992). De klasser där åldersblandningen har kommit till av pedagogiska skäl brukar be-
skrivas i termerna åldersintegrerad undervisning, årskurslös undervisning eller åldersin-
tegrerad klass (Sundell, 2002). 
 
 
 
* Jag vill tacka Knut Sundell varmt för tålmodig handledning. 
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Begreppet åldersblandad klass är den mest neutrala benämningen och innefattar de klas-
ser där åldersblandningen har uppstått både av pedagogiska och av ekonomiska skäl 
(Sundell, 2002). Det är begreppet åldersblandad klass som används i denna rapport, men 
det huvudsakliga motivet bakom samtliga åldersblandade klasser som ingår i denna stu-
die är pedagogiskt.  
 
Förekomst av åldersblandade klasser 
 
Det finns ingen enskild statistik över den åldersblandade klassens förekomst i Sverige. 
Vinterek (2001) har dock analyserat en longitudinell undersökning genomförd av SCB 
där två grupper av elever i årskurs 3 började följas år 1992 respektive 1997. I varje 
grupp ingick ca 10 000 elever. I den grupp elever som började följas 1992 gick ca 15 % 
i åldersblandade klasser i årskurs 3. När dessa elever undersöktes i årskurs 5 gick unge-
fär samma andel (14 %) i åldersblandade klasser medan det i högstadiet endast var ca 2 
% av eleverna som gick i åldersblandade klasser. Av de elever som började följas 1997 
gick 36 % i åldersblandade klasser i årskurs 3. I årskurs 5 hade siffran sjunkit till 23,5 % 
och i högstadiet gick endast 3,7 % i åldersblandade klasser.  
 
Fördelar enligt förespråkare 
 
Inlärning 
 
I de åldersblandade klasserna utgår man från de enskilda elevernas förutsättningar, me-
nar förespråkare för åldersblandade klasser (Sandqvist, 1994). Eleverna får arbeta i sin 
egen takt, vilket gör arbetsglädjen större och ger ett mjukare arbetsklimat i klassen. Ge-
nom denna individualisering, där läraren fungerar mer som handledare, lär sig eleverna 
att ta ansvar för sin egen skolprestation. Genom att eleverna hjälper varandra antas in-
lärningen underlättas. De äldre elevernas inlärning gynnas av att de får formulera sina 
kunskaper när de hjälper sina yngre klasskamrater vars inlärning främjas av att ha äldre 
och kunnigare klasskamrater att fråga om hjälp (Andrae Thelin, 1991).  
 
Social utveckling 

 
Enligt förespråkare för åldersblandade klasser främjas elevernas sociala utveckling i fle-
ra avseenden i denna undervisningsform (Nandrup & Renberg, 1992). Till följd av ökat 
ansvarstagande för skolprestationen utvecklas elevernas självförtroende. I den ålders-
blandade klassen rättas undervisningen efter varje individs mognadsnivå, vilket visar re-
spekt för individen som därmed stärks i sin självkänsla. Eleverna kan känna att de duger 
och slipper tävla med andra än sig själva. Åldersblandningen leder också till mindre 
konkurrens och revirtänkande, eftersom de åldersanknutna förväntningarna på elevernas 
prestationer minskar. Det blir naturligt att arbeta med olika saker på olika nivåer. Ytter-
ligare avsikter med åldersblandad undervisning är att eleverna ska träna och utveckla 
sociala roller genom att lära sig att ta ansvar och stötta varandra. Eleverna lär sig att 
respektera och samarbeta med äldre, yngre och jämnåriga kamrater. De utvecklas från 
att vara de som blir hjälpta till att bli de som hjälper och tar mer ansvar. På så vis ut-
vecklas en större respekt och förståelse mellan eleverna i klassen och samarbetet ökar 
(Sandqvist, 1994). Eleverna får också lättare att uppfatta den egna utvecklingen genom 
att de intar olika roller i klassen (Andrae Thelin, 1991). Respekt och hänsyn mellan ele-
verna inger också trygghet och minskar risk för mobbning i klassen (Nandrup & Ren-
berg, 1992). Dessutom blir klassens nybörjare tryggare i och med att de varje år är 
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ganska få i förhållande till hela klassen och det gör att det blir lättare för dem att komma 
in i gruppen och lära sig normsystemet (Östmar, 1981).   

 
Svensk forskning 
 
Den svenska forskningen om åldersblandade klasser på dessa områden (inlärning och 
social utveckling) redovisas nedan.  
 
Ett 50-tal fallstudier av åldersblandade klasser har hittills genomförts, enligt Sundell, 
2002. Fallstudierna jämför inte de två olika undervisningsformerna, utan innefattar en-
dast elever från åldersblandade klasser. I och med detta är det svårt att avgöra om resul-
taten från studierna beror på undervisningsformen eller på annat. Denna brist i fallstudi-
erna gör att resultaten från dem blir ointressanta för min studie och kommer därför inte 
att redovisas här. 
 
Fram till år 2005 har det, så vitt känt, genomförts 16 jämförande undersökningar mellan 
åldersindelade och åldersblandade klasser. I de flesta av dessa 16 studier har inte det 
främsta syftet varit att undersöka ålderssammansättningens betydelse, vilket gör att re-
sultaten är svåra att tolka i detta avseende. Dessutom är endast en av studierna longitu-
dinell (Sundell, 2002) och det är nästan bara elever på lågstadiet som har undersökts.  
 
I den tidigare forskningen som jämfört åldersblandade och åldersindelade klasser finns 
det inget som bekräftar de förväntade pedagogiska fördelarna med åldersblandad under-
visning. Nedan redovisas de jämförande studierna och resultaten från dem, indelat i två 
områden.  
 
Inlärning 
 
 Det finns förhållandevis många jämförande studier som har undersökt elevernas skol-
kunskap och då framförallt kunskaper i matematik och svenska. Fram till år 2005 har 14 
jämförande studier gjorts som behandlar elevers inlärning, så vitt känt. Ingen av de 14 
studierna uppvisar bättre resultat i skolprestation för eleverna i de åldersblandade klas-
serna. Istället finns det i flera av undersökningarna resultat som visar att eleverna i de 
åldersblandade klasserna presterade något sämre än eleverna i de åldersindelade klas-
serna, vilket framgår av nedanstående genomgång. 
 
Elevers prestation i matematik har mätts i sex jämförande studier. År 1989 publicerades 
en studie av Korse där han jämförde lågstadieelever i tre grupper; åldersindelade, ål-
dersblandade och Bb-form (där åldersblandningen kommit till på grund av ett för litet 
elevunderlag). Studien visar att eleverna i de åldersindelade klasserna och i Bb-formen 
hade mycket bättre kunskaper i matematik än eleverna i de åldersblandade klasserna. 
Englund, Källgården och Persson genomförde 1991 en undersökning om elevers räkne-
kunskaper i åldersblandade och åldersindelade klasser på lågstadiet. I tolv av tretton ty-
per av uppgifter hade eleverna i de åldersblandade klasserna färre rätta svar. Ytterligare 
två studier (Hemer, 1991; Pettersson & Santesson, 1992) visar att eleverna i de ålders-
blandade klasserna var sämre i räkning än eleverna i de åldersindelade klasserna. Egebo 
Gotts undersökning från år 2000 pekar på vissa skillnader till nackdel för eleverna i de 
åldersblandade klasserna. Resultaten från Edlund & Sundells studie (1999) visar att det 
inte fanns några skillnader mellan elevers matematikkunskaper i åldersblandade och ål-
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dersindelade klasser. Slutligen uppvisar Sundells studie från 2002 att eleverna i de ål-
dersblandade klasserna är sämre i räkning. 
 
Tolv undersökningar har hittills jämfört elevers läskunskap i de två olika undervisnings-
formerna, så vitt känt. Mellan 1993 och 1999 gjordes det årligen utvärderingsstudier av 
elevers läsförmåga i årskurs 3 i Stockholms skolor (Taube, 1993, 1994, 1995; Taube & 
Skarlind, 1996, 1997; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998, 1999). Jämförelser visar att 
elever i åldersblandade klasser var något sämre i läsning än elever i åldersindelade klas-
ser. Spridningen i resultaten är dessutom något större i de åldersblandade klasserna, som 
hade fler svagpresterande elever. Även Korses studie (1989) visar sämre kunskaper i 
läsning hos eleverna i de åldersblandade klasserna. Egebo Gotts undersökning (2000) 
pekar på vissa skillnader i självskattad läsförmåga i årskurs 6. I två studier hittades inga 
skillnader mellan elever i åldersblandade och åldersindelade klasser gällande läskun-
skap (Hemer, 1991; Edlund & Sundell, 1999). I Sundells undersökning (2002) fann man 
att eleverna i de åldersblandade klasserna stavade sämre och hade sämre ordförråd. Där-
emot var läsförståelsen bättre.  
 
Social utveckling.  
 
Trots att ett vanligt motiv för att införa åldersblandade klasser är att främja elevernas 
sociala utveckling, finns det inte mycket forskning på detta område. Hittills har det 
gjorts fem jämförande studier som inkluderar elevernas sociala utveckling, så vitt känt. I 
den första av dessa studier (Hemer, 1991) undersöktes 145 elever i åldersblandade låg- 
och mellanstadieklasser och 64 elever i åldersindelade lågstadieklasser. Eleverna fick 
fylla i ett självskattningsformulär och resultatet visar inget som talar för att eleverna i de 
åldersblandade klasserna skulle ha bättre självförtroende än eleverna i de åldersindelade 
klasserna. Eleverna i de åldersblandade klasserna fick dessutom fylla i ett sociogram där 
det visade sig att eleverna helst arbetade tillsammans med jämnåriga klasskamrater.  
 
Nästa jämförande studie publicerades av Sundell (1994) och fokuserade på förekomsten 
av mobbning i åldersblandade och åldersindelade klasser. I denna studie ingick 356 ele-
ver i fyra olika skolor, varav 80 elever i åldersblandade och 276 elever i åldersindelade 
klasser. Eleverna fick svara på en enkät om mobbning i skolan och resultatet visar att 
andelen mobbare och mobbade elever i klasserna inte var relaterat till ålderssamman-
sättningen i klasserna. 
 
I studien av Edlund & Sundell (1999), undersöktes även andraklassarnas sociala utveck-
ling genom att deras skolanpassning, kamratkontakter, sociala förmåga och självbild 
studerades. Inte heller i denna studie visar resultaten att ålderssammansättningen hade 
någon betydelse för elevernas sociala utveckling i stort. Däremot gav resultaten ett sam-
band mellan grad av självständigt arbete och sociala förmågor, där elever med högre 
andel självständigt skolarbete hade sämre sociala färdigheter. 
 
Vinterek (2001) intervjuade i sin doktorsavhandling 12 mellanstadieelever från en ål-
dersblandad klass och 17 från två åldersindelade klasser. Det som präglar intervjusvaren 
är att relationerna till klasskamraterna var viktigast för eleverna, enligt Vinterek. Resul-
taten visar även att eleverna i åldersblandade klasser föredrog att umgås med sina jämn-
åriga klasskamrater. Vinterek (2001) skriver att det innebär fler förlorade kamratrelatio-
ner att gå i en åldersblandad klass. För två klasskompisar i olika åldrar kan det vara 
svårt att behålla kontakten när den äldre måste lämna klassen innan den yngre. Det vi-
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sade sig i intervjuerna att flera av eleverna saknade klasskamrater som relationen hade 
brutits till på detta sätt. Endast en elev av alla 29 som intervjuades ville gå i en ålders-
blandad klass.  
 
Sundell publicerade år 2002 uppföljningen av eleverna som ingick i studien år 1999, när 
dessa elever gick i årskurs 5. Resultaten ger att eleverna i de åldersblandade klasserna 
hade sämre självbild och upplevdes av sina lärare som bråkigare och med mer avbry-
tande beteende än eleverna i de åldersindelade klasserna. De upplevdes också vara bly-
gare, mindre samarbetsvilliga och inneha sämre ledaregenskaper. Lärarna och föräldrar-
na till eleverna i de åldersblandade klasserna skattade dessutom att eleverna hade större 
kamratproblem i skolan, än vad lärarna och föräldrarna till eleverna i de åldersindelade 
klasserna gjorde. Sundell skriver dock att ålderssammansättningen har begränsad bety-
delse för resultaten eftersom den endast förklarar en liten del (1–3 %) av variansen i re-
sultaten. 
 
Internationell forskning 
 
De pedagogiska motiven till att åldersblanda klasser har sitt ursprung i USA. På 1960-
talet infördes många åldersblandade klasser av pedagogiska skäl, influerade av syskon-
grupper på dagis (Veenman, 1995). Ett decennium senare hade intresset för åldersblan-
dade klasser avtagit, för att sedan öka under 1990-talet. Anledningen till att ålders-
blandning blev populärt igen var att andelen elever som fick gå om klasser, på grund av 
underkänd skolgång, steg (Gutiérrez & Slavin, 1992). De amerikanska förespråkarna 
anser att fördelarna med denna undervisningsform bland annat är att eleverna får bättre 
självförtroende och känner sig tryggare av att ha en mer heterogen grupp elever att rela-
tera till. Ytterligare positiva effekter som har uppgivits är att undervisningen individua-
liseras, svagpresterande elevers självförtroende ökar och elev-lärarrelationerna blir 
tryggare eftersom eleverna har samma lärare i två eller flera år. Dessutom ökar samar-
betet mellan eleverna, vilket leder till mindre konkurrens. Slutligen minskas lärarnas 
och elevernas åldersrelaterade förväntningar på elevernas prestationer vilket gynnar in-
lärningen, enligt förespråkarna (Veenman, 1995). 
 
Veenman (1995) har sammanfattat den amerikanska jämförande forskningen om den 
åldersblandade undervisningsformen, där åldersblandningen har kommit till av pedago-
giska och av ekonomiska skäl. Eftersom föreliggande uppsats fokuserar på åldersbland-
ning med pedagogiska motiv i botten, kommer endast den del i Veenmans sammanfatt-
ning som redovisar forskning kring just denna typ av åldersblandad klass, att refereras. 
 
 I Veenmans översikt inkluderas tolv forskningsrapporter från 1964 till 1981, vilka alla 
rör något av två områden; kognitiv prestation och icke-kognitiv utveckling. Veenman 
jämförde forskningen genom att dela in den i underavdelningar, såsom räkneförmåga 
och språkkunskap samt självuppfattning och motivation. Samtliga studier uppfyller 
uppställda krav på forskningsmetodik, som t.ex. användande av experiment- och kon-
trollgrupp. Ytterligare ett krav var att alla åldersblandade klasser skulle ha funnits i 
minst ett år. Ingen av studierna är dock randomiserade, på grund av det lilla antalet sko-
lor med åldersblandade klasser. Generellt sett talar forskningsgenomgången för att ele-
ver i åldersblandade och åldersindelade klasser presterade lika bra i de undersökta skol-
ämnena. Forskningen som fokuserat på icke-kognitiv utveckling visar vissa signifikanta 
skillnader gällande skolanpassning, attityder gentemot skolan och självuppfattning, där 
eleverna i de åldersblandade klasserna visar bättre resultat. Veenman menar dock att 
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skillnaderna är så pass små mellan eleverna i de olika undervisningsformerna att slutsat-
sen blir att det varken är bättre eller sämre att gå i en åldersblandad klass jämfört med 
en åldersindelad klass. Bristen på skillnad mellan de två typerna av klasser tror Veen-
man kan bero på att undervisningsformen i sig inte kan ge utslag på elevers skolresultat. 
Veenman menar att elevernas förmåga att ta till sig kunskap inte har med klassens orga-
nisation att göra, utan snarare med kvalitén på undervisningen.  
 
Gutiérrez och Slavin (1992) har i sin genomgång av den amerikanska forskningen kring 
åldersblandade klasser kommit fram till att de elever som nivågrupperats, det vill säga 
placerats i grupper utefter sina kunskaper, presterar bäst. Gutiérrez och Slavin (1992) 
anser att detta resultat beror på att nivågrupperingen ger läraren färre grupper att under-
visa och att varje grupp på så vis får mer tid med läraren. I de åldersblandade klasser där 
undervisningen är individualiserad, det vill säga att eleverna är självgående i hög ut-
sträckning, blir de direkta instruktionerna från läraren färre. Detta tror Gutiérrez och 
Slavin (1992) kan vara anledningen till att deras forskningsgenomgång visar att elever-
na i de individualiserade åldersblandade klasserna endast presterar på samma nivå som 
eleverna i de åldersindelade klasserna och inte bättre. Genomgången innefattar 57 jäm-
förande studier från 1959 till 1985, där samtliga åldersblandade klasser varit åldersblan-
dade i minst ett år. Alla studier har också kontrollerat för initiala skillnader mellan ele-
verna i åldersblandade och åldersindelade klasser.  

 
Syfte  

 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka om det finns fördelar med åldersblanda-
de klasser för elevers inlärning och sociala utveckling över tid. Detta görs genom att 
jämföra elever i årskurs 8 som under låg- och mellanstadiet hela tiden gått i åldersinde-
lat, elever som gått åldersblandat i lågstadiet men inte på mellanstadiet och elever som 
gått åldersblandat både under låg- och mellanstadiet. Elevernas prestationer, normbry-
tande beteende samt sociala situation undersöks.  
 
Om förespråkarnas teorier om åldersblandade klasser stämmer, bör eleverna som hela 
tiden gått i åldersindelade klasser få sämst resultat i testerna och eleverna som först gått 
i åldersblandat och sedan åldersindelat få lite bättre resultat. Bäst resultat i testerna bör 
eleverna som hela tiden gått i ålderblandade klasser få. 
 
 

M e t o d 
 
Undersökningsdeltagare 
 
I denna undersökning ingår elever som deltagit i en longitudinell studie i Stockholm, 
kallad NYBO, genomförd av Socialtjänstförvaltningen i Stockholm. Projektets huvud-
syfte är att undersöka sambanden mellan barns sociala beteenden, kamratkontakter, in-
lärning, självbild och sociala anpassning. NYBO-projektet utgår från en grupp barn som 
är födda åren 1988 eller 1989 och som gick i förskolan i Stockholm och Nacka under 
hösten 1993 och våren 1994 (Sundell & Ståhle, 1996). Barnen har undersökts vid fyra 
tillfällen: i förskolan (vid 4 eller 5 års ålder), i grundskolans årskurs 2 (ungefär vid 9 års 
ålder) i årskurs 5 (ungefär vid 12 års ålder) samt i årskurs 8 (ungefär vid 15 års ålder). 
Utöver dessa specialstuderade barn har också deras klasskamrater undersökts i årskurs 
2, 5 och 8. 
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Studien utgår från de 146 elever som första gången undersökts i förskolan och deras 904 
klasskamrater i årskurs 2. Av dessa 1 050 elever har 475 också undersökts i årskurs 8, 
218 flickor och 257 pojkar. Övriga 575 elever har antingen bara undersökts i årskurs 2, 
5 eller i 2 och 5. Eftersom fokus hela tiden varit på att följa upp barnen från förskolan 
handlar bortfallet främst om elever som det inte funnits avsikt eller resurser att följa 
upp. Andelen elever eller föräldrar som avböjt medverkan är begränsat (<10 %).  
 
Av undersökningsgruppens 475 elever har 423 gått i åldersindelade klasser hela tiden, 
22 gått i åldersblandade klasser i årskurs 2 och i åldersindelade klasser i årskurs 5, samt 
30 gått i åldersblandade klasser i både årskurs 2 och 5. Utöver dem undersöktes totalt 
2.219 elever vid något tillfälle. I årskurs 2 gick eleverna i 63 klasser (varav 18 ålders-
blandade) från 31 skolor och i årskurs 8 i 123 klasser (samtliga åldersindelade) från 37 
skolor. Sju av grundskolorna låg i kommuner som gränsade till Stockholm och fyra var 
friskolor. Övriga skolor tillhörde Stockholms stad.  
 
Procedur 
 
Datainsamling i årskurs 2 
 
Inför datainsamlingen kontaktade Forsknings- och utvecklingsenheten vid Socialtjänst-
förvaltningen i Stockholm rektorerna på de aktuella skolorna för att begära tillstånd för 
undersökningen. Information om studien och förfrågan om deltagande skickades hem 
till föräldrarna. Därefter kontaktade de enskilda datainsamlarna respektive klasslärare 
för att boka in besökstider och för att informera om undersökningens upplägg och syfte. 
Tillstånden från föräldrarna samlades in av läraren och överlämnades till datainsamlaren 
vid det första besöket i klassen. En lärare avböjde att medverka. 
 
Datainsamling skedde under två perioder; november 1996 och februari 1997 (elever 
födda 1988) respektive oktober 1997 och februari 1998 (elever födda 1989). Samman-
lagt 14 personer samlade in data och alla var studenter på C- eller D-nivå. Datainsam-
larna fick utbildning i metoderna för datainsamling.  
 
Eleverna gjorde fyra tester vid två olika tillfällen, där varje tillfälle varade i ca 40 minu-
ter. Innan testningen påbörjades fick eleverna muntlig information om att varken lärare 
eller föräldrar skulle få se vad eleverna hade svarat. Datainsamlaren gick först igenom 
ett övningsexempel tillsammans med klassen innan eleverna fick börja jobba med testet 
på egen hand.  
 
Lärarna fick besvara frågor om elevernas sociala förmågor, det vill säga om elevernas 
samarbetsförmåga, avbrytande beteende och bråkighet. 
 
Datainsamling i årskurs 8 
 
Inför datainsamlingen i årskurs 8 kontaktades skolorna, föräldrarna och klasslärarna på 
samma sätt som i årskurs 2. Tillstånden från föräldrarna samlades in av läraren och 
överlämnades till datainsamlaren vid det första besöket i klassen. Ingen lärare avböjde 
medverkan. Data samlades in från slutet av mars till och med mitten av maj 2004. 
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Testtillfället inleddes med att datainsamlaren gav muntlig information utifrån ett formu-
lär som samtliga datainsamlare använde sig av. I formuläret betonades att varken lärare 
eller föräldrar skulle få ta del av vad eleverna hade svarat. Innan enkäten delades ut, 
placerades eleverna så att tjuvtittande och kommunikation försvårades. Datainsamlaren 
påpekade att frågor om hur enkäten skulle fyllas i skulle ställas till datainsamlaren och 
inte till läraren. Därefter fick eleverna fylla i enkäten enskilt under de 80 minuter som 
testtillfället varade.  

 
Material 
 
Skolkunskaper i årskurs 2 

 
Matematikkunskap. Elevernas matematiska förmåga undersöktes med hjälp av ett av 
testen i den nationella utvärderingen för årskurs 2 (Ljung & Pettersson, 1990). Tio av de 
15 talen i originaltestet valdes ut, för att det skulle ta mindre tid att genomföra testet. 
Eleven fick svara på fem additions- och fem subtraktionstal och fick välja mellan hu-
vudräkning eller att göra en uppställning bredvid talet. Innan eleverna påbörjade testet 
löste klassen tillsammans med datainsamlaren två övningsuppgifter. Under tio minuter 
fick eleverna försöka lösa så många tal som möjligt. 
 
Läsförmåga. Elevernas läsförståelse mättes med hjälp av ett lästest som konstruerats av 
Arnqvist (1999). Eleverna fick höra en saga läsas upp från band och fick sedan själva 
läsa slutet på sagan. Efter det fick de skriva ner svaret på nio skriftliga frågor om sagan. 
Datainsamlaren berättade för eleverna att alla svar gick att hitta i den utdelade texten. 
Eleverna hade tio minuter på sig att besvara frågorna. Testets reliabilitet är god, enligt 
Arnqvist (1999) (Guttmans splithalf-test = 0.82; Cronbachs α = 0.87). 
 
Ordförråd. Elevernas ordförråd undersöktes med hjälp av ett test som ingick i en studie 
av Skolverket (1994). Testet innehåller 60 ord och till varje ord finns fyra alternativa 
bilder. Uppgiften är att dra ett streck över bilden som hör ihop med ordet. Eleverna fick 
tre minuter på sig att hinna med så många som möjligt av orden. Enligt Arnqvist (1999) 
är testets reliabilitet god (Guttmans split-half-test = 0.99; Cronbachs α = 0.96; test-retest 
= 0.71). 

 
De tre måtten z-transformerades och adderades till ett index på akademiska färdigheter. 
Den interna stabiliteten i indexet, mätt som Cronbachs α var 0.69.  

 
Social utveckling i årskurs 2 
 
Sociala beteenden. Den lärare som kände eleverna bäst fick bedöma elevernas sociala 
förmågor: samarbetsförmåga, avbrytande beteende och bråkighet. Elevernas förmågor 
skattades med hjälp av en skala från 1 till 5 (1 = Förekommer nästan aldrig; 2= Sällan; 3 
= Ibland; 4 = Ofta; 5 = Nästan alltid). De tre beteendemåtten z-transformerades och ad-
derades till ett index på sociala beteenden. Den interna stabiliteten i indexet, mätt som 
Cronbachs α var 0.71.  
 
Elevernas kamratrelationer. Eleverna uppmanades att skriva ner de tre klasskamrater de 
helst umgås med (positiva val) och de tre klasskamrater de inte vill umgås med (negati-
va val), i årskurs 2. Eleverna informerades om möjligheten att avstå från att delta, och 
möjligheten att göra färre val än tre i varje kategori. Dessutom uppmanades eleverna att 
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inte prata med varandra om sina val. När datainsamlingsmetoden används på det här sät-
tet har man inte kunnat se några negativa effekter på kamratrelationerna eller på enskil-
da barns välbefinnande (Hayvren & Hymel, 1984). Elevernas svar bearbetades enligt 
Coie et al:s (1982) metod och utifrån antalet positiva respektive negativa val som varje 
elev fått, framkom fem typer av social status: populära (många positiva val, få negativa); 
bortvalda (många negativa val, få positiva); isolerade (få positiva val, få negativa); kon-
troversiella (många positiva val, många negativa), samt genomsnittliga (genomsnittligt 
många positiva val, genomsnittligt många negativa). Först summerades antalet positiva 
och negativa svar som varje barn fått i sociogrammet. Summorna som användes z-
transformerades för att skapa ett mått på kamratrelationer: social preferens (positiva mi-
nus negativa val). 
 
Socioekonomisk status. Information inhämtades om barnens föräldrar sammanbott vid 
undersökningstillfället (ja/nej), om familjen hade invandrarbakgrund (ja/nej) samt för-
äldrarnas högsta utbildning (högst grundskola/mer än grundskola). Den högsta utbild-
ningen räkas som ett mått på om föräldern är låginkomsttagare eller höginkomsttagare. 

 
Skolkunskaper i årskurs 8 
 
Eleverna fick ange vilket betyg de fått i de tre kärnämnena svenska, engelska och ma-
tematik för höstterminen i årskurs 8. Svarsalternativen var: Betyg saknas; Godkänd; Väl 
godkänd, samt Mycket väl godkänd. Svarsalternativen översattes till siffror, 1–4. 
 
Normbrytande beteende i årskurs 8 
 
Skolanpassning. Elevernas skolanpassning undersöktes med hjälp av en fråga vardera 
om skolk, fusk i skolan, mobbning av andra samt om de själva blivit mobbade under det 
aktuella läsåret. För skolk och fusk fanns fem svarsalternativ (Nej; Ja, en gång; Ja, 2-3 
gånger; Ja, 4-10 gånger; Ja, mer än 10 gånger). Mobbning av andra besvarades med fem 
alternativ (Nej; Ja, någon enstaka gång; Ja, 2-3 gånger i månaden; Ja, ungefär en gång i 
veckan; Ja flera gånger i veckan). Elevens upplevelse av att ha blivit mobbad besvara-
des med fem alternativ (Jag har inte blivit mobbad; Det har hänt någon enstaka gång; 2-
3 gånger i månaden; Ungefär en gång i veckan; Flera gånger i veckan). 
 
Drogbruk. Elevernas drogbruk undersöktes med hjälp av en fråga vardera om tobak och 
alkohol. Det fanns fem svarsalternativ för tobak (Nej, har aldrig rökt; Nej, bara provat 
hur det smakar; Nej, har rökt men slutat; Ja, ibland men inte varje dag; Ja, dagligen). 
För alkoholberusning fick eleverna använda sju svarsalternativ, för att beskriva hur 
många gånger de varit berusade i sitt liv (Aldrig berusad; En gång; 2-4 gånger; 5-10 
gånger; 11-20 gånger; 21-50 gånger; Mer än 50 gånger).  

 
Brottslighet. Elevers kriminalitet undersöktes med samma typ av frågor som Ring 
(1999) använt i sin forskning om grundskoleelevers kriminalitet. Eleverna fick besvara 
frågor om de begått något av sammanlagt 20 brottstyper (till exempel snattat, stulit bil 
eller motorcykel) under de senaste 12 månaderna. Svarsalternativen var: 0; 1–2; 3–5; 6–
10 respektive 11 gånger eller mer. De 20 brottstyperna samvarierar i två grupper (Sun-
dell, in prep.), en om allvarlig brottslighet (alpha = 0.94) och en om mindre allvarlig 
brottslighet (alpha = 0.80). Den första gruppen beskriver brott som kan betraktas som 
allvarligare: stöld av cykel/moped, bil/motorcykel eller ur någons ficka, rån, inbrott, 
sexuellt tvång samt att ha slagit någon med avsikt så att denne behövt uppsöka sjukvård. 
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Den andra gruppen består av brott av något mindre allvarlig karaktär: snatterier, klot-
ter/olaglig graffiti, häleri, att ha burit vapen, stöld av saker som inte uttryckligen efter-
frågats samt annan brottslig handling. För respektive grupp har beräknats antalet brott 
som eleverna begått. I denna summering används det lägsta värdet i respektive svarsal-
ternativ. En elev som exempelvis uppger att han eller hon stulit cykel eller moped 1–2 
gånger och köpt något som var stulet 3–5 gånger får således summan 1+3 = 4 brott. Det 
handlar således om en minimiskattning. 
 
Social situation i årskurs 8 
 
Nedstämdhet. Elevernas nedstämdhet mättes med testet Center for Epidemiological 
Studies - Depression Child (CESDC) av Olsson & von Knorring (1997). I detta test in-
går 20 frågor om hur eleverna känt sig den senaste veckan; till exempel om eleverna 
oroat sig för sådant som de inte brukar oroa sig för, om de tyckt att de är lika bra som 
alla andra, om de känt sig ”nere” och olyckliga, om de känt sig ensamma och utan vän-
ner, om de har haft det bra, samt om de har haft svårt att komma igång med det de ska 
göra. Frågorna samvarierade starkt (Cronbachs α = 0.89). 

 
Koncentrationsförmåga. Elevernas koncentrationsförmåga undersöktes med hjälp av två 
påståenden som eleven skulle ta ställning till: ”Jag har svårt att sitta still och koncentre-
ra mig” och ”Om en skoluppgift är tråkig gör jag något annat istället”. Svarsalternativen 
var: Stämmer mycket dåligt; Stämmer ganska dåligt; Stämmer ganska bra, samt Stäm-
mer mycket bra. Sambandet mellan frågorna var 0.47.  

 
Locus of control. Elevernas locus of control, det vill säga tendensen att tro att resultatet 
av ens beteende kan hänföras till faktorer inom en själv eller i omgivningen (Zimbardo, 
1985), undersöktes med hjälp av 20 frågor. Dessa handlar bland annat om eleverna har 
en känsla av att det de gör är meningsfullt, om de klarar av svåra uppgifter, om de har 
svårt att sitta still och koncentrera sig, om de har lätt att komma överens med andra, 
samt om de gör sitt bästa även vid riktigt svåra uppgifter. Frågorna samvarierade starkt 
(Cronbachs α = 0.77).  
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R e s u l t a t 
 
Resultaten beskrivs i fyra delar. Första delen redogör för elevernas bakgrund och för-
mågor i årskurs 2. De faktorer som undersöks är andel flickor, andel elever med lågin-
komsttagande föräldrar, samboende föräldrar, samt föräldrar med invandrarbakgrund. 
Den statistiska beräkningen görs med ett chi-två-test. Dessutom kontrolleras elevernas 
skolkunskaper, bråkighet, samt elevernas sociala preferens (positiva minus negativa 
kamratval) i årskurs 2. Beräkningen av dessa mått görs med en variansanalys. Eleverna 
är indelade i tre grupper: de som endast gått i åldersindelade klasser (ÅI, åk 2 och åk 5), 
de som gått i åldersblandad klass i årskurs 2 och åldersindelad klass i årskurs 5 (ÅB åk 
2, ÅI åk 5), samt de som endast gått i åldersblandade klasser (ÅB, åk 2 och åk 5).  
 
Andra delen redogör för de totala genomsnittliga värdena (medelvärden och standard-
avvikelse) för eleverna gällande deras prestationer (betyg i kärnämnen), normbrytande 
beteende (skolkat, fuskat, mobbat andra, själv blivit mobbad, rökt, druckit, mindre all-
varlig och allvarlig brottslighet) och sociala situation (nedstämdhet, koncentrationsför-
måga, locus of control) i årskurs 8. Dessutom redovisas antalet elever som besvarat var-
je fråga, samt max- och min-värde för varje fråga. 
 
I tredje delen är eleverna indelade i samma tre grupper som i första delen. De genom-
snittliga värdena för elevernas prestationer, normbrytande beteende och sociala situation 
i årskurs 8 redovisas grupp för grupp. Eventuella skillnader undersöks med en varians-
analys. 
 
Fjärde delen redogör för elevernas situation i årskurs 8 när hänsyn tagits till deras bak-
grund och förmågor i årskurs 2. De statistiska beräkningarna görs med en multipel re-
gressionsanalys.  
 
Elevernas bakgrund och förmågor i årskurs 2 
 
De tre grupperna liknade varandra gällande bakgrund och förmågor i årskurs 2 (tabell 
1), vilket gör att elevernas resultat i årskurs 8 blir lättare att bedöma. Det fanns endast 
en signifikant skillnad mellan grupperna: elever som gått i åldersindelade klasser i både 
årskurs 2 och 5 hade föräldrar med högre inkomst än elever som någon gång gått i ål-
dersblandade klasser.  

 
    Tabell 1. Elevernas bakgrund och förmågor i årskurs 2. Andel elever i respektive grupp. 

 
  

ÅI, åk 2  
och åk 5 

 
ÅB åk 2,  
ÅI åk 5 

 
ÅB, åk 2  
och åk 5 

 
Statistisk  
testning 

 
Flickor (%) 

 
46 

 
27 

 
53 

 
χ2(2)= 3,77 

Låginkomsttagare (%) 13 28 29 χ2 (2)=12,23* 
Samboende föräldrar (%) 89 83 75 χ2(2)=4,42 
Invandrarbakgrund (%) 9 18 7 χ2(2)=2,36 
Skolkunskaper, åk 2 0,01 0,67 -0,39 F (2,437)=1,01 
Bråkighet, åk 2 0,02 -0,88 -0,71 F (2,436)=2,19 
Social preferens, åk 2 -0,02 0,09 0,27 F (2,474)=0,44 

*p<.05 
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Elevernas totala genomsnittliga värden i årskurs 8 
 
Totalt sett hade eleverna goda värden för samtliga variabler (tabell 2). Få elever hade till 
exempel rökt eller mobbats, de hade god samarbets- och koncentrationsförmåga och 
hög inre locus of control. Värdenas fördelning gällande mindre allvarlig brottslighet och 
nedstämdhet var stor, där många varken hade begått brott eller var nedstämda.           
 
Tabell 2. Elevernas totala genomsnittliga värden gällande prestationer, normbrytande 
beteende och social situation i årskurs 8. 
 

 
 

 
N 

 
M 

 
Sd 

 
Min–max 

 
 
Betyg, svenska 

 
471 

 
2,63 

 
0,67 

 
1 – 4 

Betyg, engelska 471 2,66 0,69 1 – 4 
Betyg, matematik 471 2,62 0,75 1 – 4 
Skolkat 471 1,24 0,68 1 – 4 
Fuskat 470 1,54 0,86 1 – 4 
Har mobbat andra 468 1,17 0,52 1 – 5 
Har blivit mobbad 471 1,18 0,54 1 – 5 
Dagligrökare (%) 475 0,05 0,22 0 – 1 
Druckit antal gånger 473 1,87 1,39 1 – 7 
Mindre allvarlig brottslighet 471 6,65 9,94 0 – 77 
Allvarlig brottslighet 471 0,96 4,89 0 – 88 
Nedstämdhet 466 12,75 10,11 0 – 56 
Koncentrationsförmåga 472 3,02 0,73 1 – 4 
Locus of control 473 30,69 4,8 13 – 40 
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Elevernas prestationer, normbrytande beteende och sociala situation i årskurs 8 
 
Det fanns bara en statistiskt säkerställd skillnad gällande prestation, normbrytande bete-
ende och social situation i årskurs 8 (tabell 3). De elever som gått i åldersindelad klass i 
både årskurs 2 och 5 hade högre inre locus of control än eleverna i de övriga två grup-
perna. 

 
Tabell 3. Medelvärden gällande prestation, normbrytande beteende och social situation i 
årskurs 8 för de tre olika grupperna av elever.  

 
 
 

 
ÅI åk 2  
och åk 5 

 

 
ÅB åk 2,  
ÅI åk 5 

 
ÅB, åk 2  
och åk 5 

 
Statistisk  
testning 

Betyg, svenska 2,6 2,5 2,6 F (2,470)=0,63 
Betyg, engelska 2,7 2,6 2,7 F (2,470)=0,05 
Betyg, matematik 2,6 2,3 2,7 F (2,470)=2,32 
Skolkat 1,2 1,3 1,2  F (2,470)=0,18 
Fuskat 1,5 1,5 1,5 F (2,469)=0,04 
Har mobbat andra 1,2 1,1 1,1 F (2,470)=0,71 
Har blivit mobbad 1,2 1,1 1,1 F (2,467)=0,61 
Rökt 0,6 0,8 0,7 F (2,456)=0,33 
Druckit 1,9 2,0 2,1 F (2,472)=0,54 
Mindre allv brottslighet 6,5 10,9 5,1 F (2,470)=2,27 
Allvarlig brottslighet 0,9 2,1 0,5 F (2,470)=0,74 
Nedstämdhet 12,6 13,0 14,7 F (2,466)=0,60 
Koncentrationsförmåga 3,0 2,7 3,0 F (2,471)=1,84 
Locus of control 31,0 27,8 29,6 F(2,472)=5,35** 

 
**p<.01 
 
Ålderssammansättningens påverkan på elevers situation i åk 8 när hänsyn tagits till 
elevernas bakgrund och förmågor i åk 2  
 
För att kunna analysera vilken effekt två eller flera förklaringsvariabler (ex. kön) har på 
ett utfallsmått (ex. betyg i svenska) gjordes en multipel regressionsanalys (tabell 4). 14 
utfallsmått analyserades med hjälp av åtta förklaringsvariabler. Sju av variablerna gäller 
elevernas kön, sociala bakgrund, kunskaper och sociala utveckling i årskurs 2. Den åt-
tonde förklaringsvariabeln är klassens ålderssammansättning i årskurs 2. Indelningen i 
de tre grupperna (åldersindelat i åk. 2 och 5; åldersblandat i åk. 2 och åldersindelat i åk. 
5; samt åldersblandat i åk. 2 och 5) har sålunda inte använts i denna analys. Anledning-
en till det är att förklaringsvariablerna i regressionsanalyser antingen måste vara diko-
toma eller befinna sig på intervallskalenivå, vilket dessa tre grupper inte gör.  
 
Ålderssammansättningens effekt på utfallsmåtten fås genom att först undersöka hur 
stort förklaringsvärde elevernas kön, sociala bakgrund, kunskap och sociala utveckling i 
årskurs 2 har. Sedan undersöks förklaringsvärdet av dessa variabler tillsammans med 
ålderssammansättningen. Den eventuella skillnad i förklarad varians som uppstår mel-
lan dessa två steg (Δ R2), antas då härröra från klassernas ålderssammansättning.  
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Det fanns en statistiskt säkerställd effekt av ålderssammansättningen i endast fyra av 14 
utfallsmått, där tre talar till nackdel för åldersblandade klasser. Elever som gått i ålders-
blandade klasser i årskurs 2 var mindre mobbade, mera nedstämda, hade sämre koncent-
rationsförmåga och lägre inre locus of control. 
 
Ålderssammansättningen förklarade endast mellan 0,6 och fyra procent av variansen i 
utfallsmåtten. Det innebär att mellan 96 och 99,4 procent av variansen i elevernas pre-
stationer, normbrott och sociala situation berodde på annat än klassernas ålderssamman-
sättning. Betydelsen av ålderssammansättningen för utfallsmåtten är sålunda liten. 
 
Samtliga övriga variabler hade effekt på fler utfallsmått än vad ålderssammansättningen 
hade. Andelen förklarad varians är i alla dessa fall utom ett högre än i måtten vars vari-
ans förklarades av ålderssammansättningen. Föräldrarnas civilstånd var det som påver-
kade flest utfallsmått. Huruvida elevernas föräldrar var samboende eller ensamstående 
förklarade varians i 13 av 14 mått.  
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Tabell 4. Effekter av förklaringsvariabler på utfallsmått, samt skillnaden i förklarad varians. 
 

 

Förklaringsvariabler: 

 
Betyg 
svenska 

 
Betyg eng-
elska 

 
Betyg ma-
tematik 

 
Skolkat 

 
Fuskat 

 
Mobbat 
andra 

 
Blivit 
mobbad 
 

 
I: Social bakgrund + kun-
skap och social utveckling i 
åk 2 
 

       

Kön (flicka=0; pojke=1) -.33*** -.14** -.05 -.09 -.06 .18*** -.18*** 
Socioekonomisk status .09 .03 .06 -.13* .03 -.19*** .10 
Civilstånd .27*** .17*** .29*** -.24** -.00 -.34*** .19*** 
Invandrarbakgrund -.05 .01 -.16*** .03 -.05 .02 -.21*** 
Skolkunskaper, åk 2 .38*** .39*** .43*** -.04 .10* -.01 -.00 
Bråkighet, åk 2 -.07 -.04 -.07 .09 .10* .00 .02 
Social preferens, åk 2 .04 .05 .09* -.06 .03 -.16*** -.13** 
R2 .30 .20 .30 .06 .02 .15 .11 
        
II: Ålderssammansättning        
Åldersblandat i åk 2 -.00 .05 .03 -.06 -.01 .03 -.13** 
R2 .30 .20 .30 .06 .02 .15 .12 
Δ R2 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01** 

 
*p < .05; **p < .01; ***p < .001; ****p < .0001 
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 Tabell 4 (fortsättning). Effekter av förklaringsvariabler på utfallsmått, samt skillnaden i förklarad varians. 
 

 

Förklaringsvariabler: 

 
Rökt 
 
 

 
Druckit 

 
Mindre 
allv brotts-
lighet 

 
Allvarliga-
re brotts-
lighet 

 
Nedstämd-
het 

 
Koncen-
tration 

 
Locus of 
control 
 
 

 
I: Social bakgrund + kun-
skap och social utveckling i 
åk 2  
 

       

Kön (flicka=0; pojke=1) .02 -.04 .22*** .18*** -.49*** -.01 .08 
Socioekonomisk status -.07 -.16** -.14** -.19** .10* .02 .07 
Civilstånd -.27*** -.38*** -.29*** -.18*** -.11* .23*** .32*** 
Invandrarbakgrund -.08 -.10* .17*** .12** -.01 -.02 -.13** 
Skolkunskaper, åk 2 -.06 -.01 -.07 -.05 .15*** .01 .10* 
Bråkighet, åk 2 .16** .07 .09 -.02 .09* -.23*** -.15** 
Social preferens, åk 2 -.02 -.00 .03 -.01 -.07 -.03 .04 
R2 .09 .12 .12 .06 .27 .09 .13 
        
II: Ålderssammansättning        
Åldersblandat i åk 2 .06 .06 -.01 .02 .20*** -.10* -.17*** 
R2 .10 .12 .12 .06 .31 .10 .16 
Δ R2 .01 .00 .00 .00 .04* .01* .03**** 

 
*p < .05; **p < .01; ***p < .001; ****p < .0001 
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D i s k u s s i o n 
 
Det antas finnas pedagogiska fördelar med åldersblandad undervisning, bland annat att 
elevernas inlärning och sociala utveckling främjas (Nandrup & Renberg, 1992; Sand-
qvist, 1994). Syftet med att göra denna studie var därför att undersöka om det finns så-
dana fördelar med en blandad ålderssammansättning i klasser. För att se om eleverna 
påverkas över tid jämförs elever i årskurs 8 som gått i åldersindelade klasser i både 
årskurs 2 och 5, de som gått i åldersblandade klasser i årskurs 2 och åldersindelade klas-
ser i årskurs 5 och de som gått i åldersblandade klasser i både årskurs 2 och 5.  
 
Efter att elevernas sociala bakgrund, kunskap och social utveckling i årskurs 2 kontrol-
lerats statistiskt var effekten av ålderssammansättningen signifikant i fyra av 14 utfalls-
mått. Eleverna som gått i åldersblandade klasser i årskurs 2 var mindre mobbade, mera 
nedstämda, hade sämre koncentrationsförmåga, samt lägre inre locus of control. Den del 
av variansen som förklarades av ålderssammansättningen var dock begränsad (0,6–4 
%). Resultaten i denna studie ger därför inget belägg för att åldersblandade klasser i låg- 
och mellanstadiet har positiva effekter på elevernas inlärning i årskurs 8. Det resultatet 
ligger i linje med tidigare svenska undersökningar från låg- och mellanstadiet (Korse, 
1989; Englund, Källgården & Persson, 1991; Hemer, 1991; Pettersson & Santesson, 
1992; Egebo Gott, 2000; Edlund & Sundell, 1999; Sundell, 2002; Taube, 1993, 1994, 
1995; Taube & Skarlind, 1996, 1997; Taube, Skarlind & Karlsson, 1998, 1999), liksom 
internationella jämförande undersökningar (Veenman, 1995; Gutiérrez & Slavin, 1992). 
 
Av 13 studier av elevers inlärning, är det endast en som uppvisar ett positivt delresultat 
när det gäller svenska: eleverna i de åldersblandade klasserna i Sundells (2002) studie 
hade bättre läsförståelse, men samtidigt sämre ordförråd och stavningskunskaper. I öv-
riga studier visade resultaten antingen på nackdel för åldersblandade klasser eller att ål-
derssammansättningen inte hade någon betydelse för elevernas skolprestation. Resulta-
ten från årskurs 8 visar inte på några skillnader mellan de undersökta grupperna. En för-
klaring till att förväntningarna på åldersblandad undervisning inte infrias i det här avse-
endet är att den individualiserade undervisningen i åldersblandade klasser gör att ele-
verna får mindre tid med läraren än i en klass med mer traditionell klassledd undervis-
ning. Enligt Gutiérrez och Slavin (1992), är det den nivågrupperade undervisningen som 
ger bäst resultat på elevers prestationer. Denna undervisningsform, där eleverna sitter 
samlade efter prestationsnivå och kan byta nivå så snart de har uppnått målet för nivån, 
ger mer anpassad undervisningstid åt varje elev.  
 
Inte heller bekräftar resultaten från årskurs 8 att åldersblandade klasser främjar elever-
nas sociala och emotionella utveckling. Nandrup och Renberg (1992) menar till exem-
pel att elevernas självförtroende utvecklas eftersom att de får ta ansvar för sin egen 
skolprestation. Genom att eleverna tränas i att ha olika sociala roller (först yngst, sedan 
äldst) ökar de sin ömsesidiga respekt och förståelse för varandra (Sandqvist, 1994). Det 
sociala samspelet anser även minska mobbning mellan eleverna (Nandrup & Renberg, 
1992). Dessa fördelar har vare sig kunnat styrkas i svensk eller internationell forskning. 
Av de fem svenska studier som refereras i inledningsavsnittet är det en som visar över-
vägande negativt resultat för åldersblandade klasser (Sundell, 2002). Övriga studier vi-
sar ingen signifikant påverkan av ålderssammansättningen. Vidare visar Vintereks 
(2001) intervjuundersökning att endast en av 29 elever (varav 12 i åldersblandade och 
17 i åldersindelade klasser) ville gå i en åldersblandad klass. Resultaten från föreliggan-
de studie av situationen i årskurs 8 visar på få statistiskt säkerställda skillnader gällande 
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elevernas sociala situation. Elever som någon gång gått i åldersblandade klasser hade 
lägre inre locus of control i årskurs 8 än de elever som endast gått i åldersindelade klas-
ser. Detta innebär att elever med bakgrund i åldersblandade klasser i större utsträckning 
ansåg att resultatet av det egna beteendet inte var beroende av inre påverkbara faktorer, 
utan av faktorer i omgivningen, vilka ligger utanför den egna kontrollen (Zimbardo, 
1985).  
 
En svaghet med denna studie är att den inte har en randomiserad design, det vill säga att 
undersökningsdeltagarna inte är slumpvis utvalda. Urvalet bygger på NYBO-
undersökningen genomförd av Socialtjänstförvaltningen i Stockholm. Att undersök-
ningsdeltagarna och lärarna inte är slumpvis utvalda gör att det blir svårt att skilja effek-
terna av ålderssammansättningen från effekterna av andra faktorer såsom exempelvis 
elevernas uppväxtmiljö och lärarnas engagemang. De lärare som självmant väljer att ar-
beta i åldersblandade klasser kanske har ett större mått av engagemang i undervisning-
en, vilket kan smitta av sig på eleverna och påverka deras prestationer positivt. Det är 
svårt att avgöra resultatens allmängiltighet för klasser i Stockholm, eftersom urvalet av 
skolor och klasser inte är slumpmässigt. Spridningen på samtliga skolor är däremot stor, 
de ligger i olika socioekonomiska områden där olika samhällsklasser är representerade.  
 
Antalet elever som ingår i analyserna är lågt i förhållande till antalet som vid något till-
fälle undersökts. Den viktigaste orsaken till det är att syftet aldrig varit att följa upp 
dem. Ett mindre bortfall handlar om att elever blivit sjuka eller att föräldrarna har avböjt 
elevens medverkan. Bortfallet i kombination med att skolor, klasser, elever och lärare 
inte är slumpmässigt utvalda till att ingå i undersökningen gör att resultatet av studien 
bör tolkas försiktigt. En annan begränsning är att antalet undersökta elever från ålders-
blandade klasser är lågt.  

 
Utöver nämnda begränsningar är också en begränsning att det ursprungliga syftet med 
datainsamlingen inte var att undersöka ålderssammansättningens betydelse för eleverna. 
Datan är insamlad i NYBO-projektet som startade 1993 (Sundell & Ståhle, 1996) där 
syftet var att studera hur barngruppens storlek påverkar förskoleelever. Ytterligare be-
gränsningar i studien är att den inte innefattar elever som gått i åldersindelade klasser i 
årskurs 2 och sedan i åldersblandade klasser i årskurs 5. Därmed säger resultaten inget 
om hur eleverna påverkas av att gå från åldersindelade till åldersblandade klasser. En 
annan svaghet med undersökningen är att lärarnas undervisningsmetoder och engage-
mang inte har dokumenterats. Sålunda beskriver inte heller undersökningen hur stor del 
av arbetet i de åldersblandade klasserna som är individualiserat. 
 
Eftersom datainsamlarna har givit samma instruktioner till eleverna vid samtliga mättill-
fällen, kan metoden att samla in data anses vara tillförlitlig. De flesta test som eleverna 
fick göra i årskurs 2 har en god tillförlitlighet. Matematiktestets reliabilitet har dock inte 
testats och inte heller sättet att samla in information om elevernas kamratrelationer. I 
årskurs 8 är det fyra delområden som har testats för tillförlitlighet och i tre av dessa om-
råden visade sig tillförlitigheten vara god (Cronbachs α > 0.75).  
 
Studiens främsta styrka är att den är longitudinell, det vill säga att den undersöker elever 
över en längre tid. Dessutom följer den elever upp till högstadiet, vilket inga tidigare 
studier av åldersblandade klasser har gjort, så vitt känt. Detta är viktigt för att kunna av-
läsa de långsiktiga effekterna av klassers ålderssammansättning. Ytterligare en styrka 
med studien är att den mätte elevernas prestationer och sociala utveckling på ett tidigt 
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skolstadium, i årskurs 2, när eleverna endast hade påverkats av ålderssammansättningen 
i ett och ett halvt år. Ännu bättre hade det naturligtvis varit om eleverna hade undersökts 
innan de började skolan, så att man hade fått ett mått på deras förmågor helt opåverkat 
av klassens ålderssammansättning. 

 
Det är viktigt att fortsätta forskningen om hur ålderssammansättningen i klasser påver-
kar skolelever, eftersom det är förhållandevis få undersökningar som har gjort det hit-
tills. Dessutom har de flesta av dessa undersökningar stora brister, såsom till exempel 
att det ursprungliga syftet med datainsamlingen inte har varit att undersöka ålderssam-
mansättningen och att randomisering av undersökningsdeltagarna inte har gjorts. Det är 
dock svårt att göra slumpmässiga studier av klassers ålderssammansättning, eftersom 
detta skulle innebära att eleverna till exempel skulle lottas till de olika klasserna. Det 
man däremot bör göra i fortsatt forskning är att testa elevers prestationer, sociala förmå-
gor och normbrytande beteende (till exempel nedstämdhet) innan de börjar i skolan. 
Detta för att utesluta att eventuella skillnader i resultaten mellan de olika grupperna av 
elever beror på att grupperna presterade olika innan undersökningen genomfördes. 
Dessutom bör man ta hänsyn till lärarens förmågor i sin undervisning, så att man kan 
utesluta att skillnader i resultaten beror på lärarens engagemang, utbildning och erfaren-
het. Man bör också göra fler longitudinella studier av ålderssammansättningens påver-
kan, eftersom det är väldigt få undersökningar som har gjort det hittills. Därutöver bör 
man komplettera kvantitativa studier, som mäter rena skolprestationer, med kvalitativa 
intervjuundersökningar där eleverna får uttrycka sin uppfattning om att gå i åldersblan-
dade klasser. Båda dessa delar är viktiga i utvärderingen av den åldersblandade klassen. 
Att granska olika klassformer är naturligtvis viktigt för att man så långt det är möjligt 
ska kunna sörja för att eleverna får en god skolgång. Undersökningar av denna typ är 
särskilt angelägna i dagsläget när allt fler privatskolor uppstår, där annorlunda under-
visningsformer inte är helt ovanliga.  
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