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Titel Åldersintegrerade klasser 
- En studie om hur pedagoger, elever och föräldrar upplever åldersintegrering.   
 
Title Non graded classes 
- A study how teachers, pupils and parents think about non graded classes. 
    
Författare Tove Hagerstål & Anna Svernell. 
 
Sammanfattning  
Syftet med denna uppsats var att synliggöra hur pedagoger och elever upplever att arbeta och ingå i en 
åldersintegrerad klass samt hur föräldrarna till de elever vi har intervjuat, ser på denna organisationsform. I vår 
undersökning intervjuade vi tio elever och två pedagoger i årskurs 1-3 och 2-3. För att få uppfattningar om hur 
föräldrarna tycker det är att ha sitt/sina barn i en åldersintegrerad klass, skickade vi ut 36 enkäter med sju 
frågor. Studiens resultat visar att såväl elever som pedagoger och föräldrar upplever det som positivt att arbeta 
åldersintegrerat. Fördelarna upplevs vara större än nackdelarna.  
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1. Inledning 
Författare till denna uppsats är två lärarstudenter på Campus Norrköping. Idén till att skriva 

om åldersintegrering väcktes då vi kom i kontakt med denna typ av klass under våra vfu-

perioder, det vill säga den verksamhetsförlagda utbildningen. Tankar och funderingar växte 

fram utifrån detta och samtidigt slogs vi över att vi under vår utbildning inte får någon 

kunskap om hur pedagoger, elever och föräldrar uppfattar arbetssituationen i en 

åldersintegrerade klass. Då vi snart är färdigutbildade pedagoger, anser vi det angeläget och 

betydelsefullt att lära oss mer om denna organisationsform. Då barn tillbringar en stor del av 

sin tid i skolan är det av yttersta vikt att denna tid blir så trygg och tillfredställande som 

möjligt för dem. I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 

fritidshemmet (LPO 94) lyfts det fram att;  

 
”en likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma 

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

olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen.”1

 

Ovanstående citat påvisar den frihet pedagogerna har då det gäller att välja arbetssätt i den 

egna klassen. I de svenska skolorna finns det både åldersintegrerade och åldershomogena 

klasser representerade.2 Det råder delade meningar om vilken arbetsorganisation som är mest 

lämplig, när det gäller elevers optimala inlärning och sociala utveckling. I Finspångs kommun 

infördes på 1990- talet ett åldersintegrerat arbetssätt för elever i åldrarna 6-9 år och det har 

funnits ett samarbete mellan förskola och fritidshem. Vi vill därför undersöka hur pedagoger, 

elever och föräldrar upplever organisationsformen i dag 15 år senare.  

 

Eftersom det förekommer många begrepp kring åldersintegrering, kommer vi i fortsättningen 

mestadels använda oss av termerna åldersintegrerad klass respektive åldersintegrerad 

undervisning. En klass som består av elever i samma ålder kallar vi för åldershomogen 

klass/undervisning.  

                                                 
1 Utbildningsdepartementet (2006). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet Lpo 94. Stockholm: Fritzes AB. Sid. 4. 
2 Med åldersintegrerad klass menar vi en klass med elever i olika åldrar. I en åldershomogen klass ingår det 
elever av samma ålder. 
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Definition av olika begrepp i ämnet  
Bb-form/B-form är en gammal etablerad benämning. Där förekommer ofta åldersintegrerade 

klasser på grund av ekonomiska skäl och lågt elevantal. Pedagogen har genomgångar med en 

årskurs elever i taget, medan de övriga eleverna arbetar självständigt.3

  

Åldersblandad klass är den term som anses vara mest neutral. Denna form rymmer både 

barn som är samansatta på grund av litet elevantal samt barngrupper, där pedagogiska fördelar 

sätts i fokus.4

 

Åldersintegrerad klass/Åldersintegrerad undervisning/Årskurslös undervisning är 

benämningar på klasser, vilka är formade utifrån pedagogiska motiv. Här sker ett samspel 

mellan eleverna över åldersgränserna.5  

 

Åldershomogen klass/Åldersindelad klass/Aa-form. Dessa tre benämningar har gemensamt 

att de består av elever i endast en åldersgrupp. I dessa klasser kan det förekomma elever som 

har gått om en klass eller tidigarelagt skolstarten.6  

 

För att kunna skilja på åldersintegrering gentemot åldersblandning menar Karin Sandqvist att 

det ”räcker inte med att barnen sitter i samma klassrum av allmänt pedagogiska skäl för att det 

ska vara ‘riktig’ åldersintegrering, utan detaljerna i undervisningsmetodiken måste stämma”. 

Det betyder att i en åldersblandad klass finns det elever av olika åldrar som oftast arbetar med 

olika saker, medan i en åldersintegrerad klass, jobbar elever i olika åldrar med samma saker, 

men på olika nivåer. Detta arbetssätt förekommer ofta i ämnena svenska och matematik. Till 

skillnad från åldershomogen undervisning, är den åldersintegrerade undervisningen utformad 

mer av pedagogiska skäl.7

 

 

                                                 
3 Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin, (1994). Blanda och ge - En bok om åldersintegrerad undervisning. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell. Sid. 6. 
4 Sundell, Knut, (1995). Åldersindelat eller åldersblandat? Forskning om ålderssammansättningens betydelse i 
förskola och grundskola. Lund: Studentlitteratur. Sid. 18. 
5 Vinterek, Monika, (2003). Åldersblandade klasser. Lund: Studentlitteratur. Sid. 30-31. 
6 Sundell, (1995). Sid. 18. 
7 Sandqvist, Karin, (1994). Åldersintegrerad undervisning. Stockholm: HLS förlag. Sid. 13. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår uppsats är att ta reda på hur elever och pedagoger i Finspång upplever att 

arbeta och ingå i en åldersintegrerad klass. Vi vill också undersöka hur föräldrar ser på denna 

organisationsform.  

 

Våra frågeställningar är följande: 

 

• Hur upplever pedagoger att arbeta och ingå i en åldersintegrerad klass? 

• Hur upplever elever att arbeta och ingå i en åldersintegrerad klass? 

• Hur upplever föräldrar att ha sitt/sina barn i en åldersintegrerad klass? 

 

2.1 Disposition 
I inledningen förklarar vi centrala begrepp och utifrån ett historiskt perspektiv tar vi upp olika 

orsaker till införandet, förekomsten och spridningen av åldersintegrerade klasser i Sverige. 

Vidare redogör vi för hur olika förespråkare förhåller sig till denna organisationsform. 

Därefter förklarar vi vad kvalitativ respektive kvantitativ metod står för och klargör hur och 

varför vi har använt oss av dessa metoder i vår undersökning. Avslutningsvis har vi gjort en 

sammanställning av de resultat undersökningen visar. Därefter ges förslag på vidare forskning 

inom detta område.    
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3. Litteraturgenomgång 

 

3.1 Historik 
Redan när folkskolan infördes i Sverige år 1842 vistades barn i olika åldrar i samma klassrum 

med en pedagog. Duktiga elever fick ofta agera lärare för andra barn, vilket kom att benämnas 

växelundervisning. Denna undervisning var inte uppdelad utefter elevernas ålder, utan istället 

efter de kunskaper de hade inom ett visst område. Då växelundervisningen tenderade att bli av 

mer ”härmingskaraktär”, försvann denna metod och pedagogen tog istället på sig hela 

ansvaret för undervisningen. Monika Vinterek menar att villkoren som rådde i skolan under 

denna tid tvingade fram nya lösningar och uppdelningar av klasser främst av ekonomiska 

orsaker. De stora klasserna med vitt skilda kunskapsnivåer hos elever samt trånga lokaler, 

gjorde situationen ohållbar för pedagogen.8 Kring 1860-talet blev åldersrelaterade klasser en 

norm men begreppet ”årskurs” togs inte i bruk förrän 100 år senare. En flexibilitet rådde 

under denna tid och eleverna kunde vid behov hoppa över eller gå om en klass, vilket kunde 

medföra stor åldersspridning inom samma klass. I takt med grundskolans införande blev dock 

kravet på sammanhållna klasser starkare.9  

 

Större delen av 1900-talet låg fokus i att kunskaperna hos eleverna i klassen skulle vara så 

homogena som möjligt. Detta kan ses i relation till dagens ideal, då det gäller att ta vara på 

elevers olika erfarenheter och se dessa som en resurs.10 Dagens undervisningsmetodik bygger 

på ett Vygotskianskt synsätt, vilket präglas av att ”det eleven lär i samspel med andra, utför 

den senare på egen hand.”11   

 

De första åldersintegrerade klasserna kom till stånd i slutet av 1970-talet, där idén utvecklades 

i Stockholmsområdet.12 Enligt Sandqvist var det främst influenser från pedagoger i England 

tillsammans med engagerade svenska skolpsykologer som bidrog till denna utveckling. 

                                                 
8Vinterek, (2003). Sid. 14.  
9 Sandqvist, (1994). Sid. 10-13. 
10 Ibid.  
11 Vygotskij ansåg att det sociala samspelet människor emellan, är en förutsättning för den enskilda individens 
inlärning och utveckling. Han menade att all intellektuell utveckling och tänkande, har sin utgångspunkt i den 
sociala aktiviteten. Intresset låg inte i att mäta vad barnet klarar av i nuet, utan att stimulera, arbeta aktivt 
tillsammans med andra och ge barnet hjälp och stöd. Detta gör att barnet framöver kommer att få det lättare att 
klara en uppgift på egen hand. Lindqvist, Gunilla, (1999). Vygotskij och skolan. Texter ur Lev. Vygotskijs 
Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur. Sid. 278. 
12 Persson, Tore, (2002). Åldersblandat – hur kul är det? Skolvärden, (17), sid. 2-4. 
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Pedagogen Henry Plockrose,13 verksam i London, blev en stor inspirationskälla. Hans film 

om åldersintegrerade klasser visades flitigt vid olika lärarutbildningar.14 Jan-Erik Östmar var 

under denna tid skolpsykolog i Huddinge kommun och blev en av eldsjälarna i 

genomförandet av åldersintegrering. Han fick även i uppdrag av den dåvarande 

Skolöverstyrelsen att utvärdera och följa upp verksamheten.15

 

Under 1990-talet blev det alltmer vanligt att homogena klasser övergick till åldersintegrerad 

undervisning.16 Då skolan blev kommunaliserad i kombination med stora besparingskrav 

ansågs åldersintegrering vara en tilltalande åtgärd.17 Det blev vanligt att blanda elever i 

åldrarna sju till nio år i en och samma klass.18

 

3.3 Motiv till åldersintegrerad organisation i svenska skolor   
Det finns flera aspekter som ligger till grund för varför en skola inför en åldersintegrerad 

undervisningsform. Nedan förklarar vi de olika motiven. 

 

Ekonomiska: Här kommer oftast direktiven från kommun och skolledning. Under 

1980-talet blev barnkullarna mindre. Skolans resurser minskade under 1990-talet, 

vilket ledde till krav på omorganisationer. Detta skäl är särskilt påtagligt på 

landsbygden där det kan finnas färre elever.19   

 

• Pedagogiska: I detta fall är det ofta lärarna som är initiativtagare och ser fördelarna 

med arbetsformen. Elevers olikheter ses som en tillgång där den sociala och 

känslomässiga utvecklingen sätts i fokus. Detta kan leda till att kunskapsinhämtningen 

                                                 
13 Henry Plockrose var verksam rektor vid Prior Weston School i London.  Sedan 1976 har han föreläst i många 
kurser för förskollärare, fritidspedagoger och lärare vid svenska universitet. Ca 15000 pedagoger har tagit del av 
hans fortbildning. Han ägnade hela sitt yrkesverksamma liv åt att utforma en skola anpassad för undervisning av 
elever i åldrarna 5-12 år. Hans tankar och idéer blev åter aktuella då svenska barn har möjligheten att börja 
skolan vid sex års ålder. 
14 Sandqvist, (1994). Sid. 12.  
15 Östmar, Jan-Erik, (1981). Årskursintegrerade klasser på lågstadiet. Stockholm: Skolöverstyrelsen och Liber 
UtbildningsFörlaget. Sid. 7. 
16 Mattsson, Susanna, (2002). Åldersblandade klasser döms ut. Hämtat 16 februari 2007, från 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=24826  
17 Persson, Tore, (2002). 
18 Vinterek, (2003). Sid. 6. 
19 Nandrup & Renberg, (1994). Sid. 7. 
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gynnas. Dessutom förbättras arbetsmiljön för pedagogerna, då det blir ett delat ansvar 

för eleverna inom arbetslaget.20 

 

• Organisatoriska: Under 1970-talet fanns det ett intresse av att samarbeta mellan 

förskola, skola och fritidshem. Detta samarbete utvecklades under 1990-talet och är nu 

en vanlig organisationsform i de svenska skolorna.21 År 1991 beslutade även 

regeringen att det blev frivilligt för föräldrar att bestämma om deras barn skulle börja i 

sexårsverksamhet, så kallad ”flexibel skolstart”. Detta medför att sexåringarna 

kommer in i skolverksamheten och kan ingå i en klass bestående av elever i olika 

åldrar. Denna reform anser Vinterek ha bidragit till att åldersspridningen har ökat i 

klasserna.22  

 
3.4 Vad säger forskningen om åldersintegrering 
 
3.4.1 Influenser från USA 
Eftersom vi har haft svårt att finna olika forskningsresultat inom Sverige, har vi studerat 

internationell litteratur. Idén med åldersintegrerade klasser växte ursprungligen fram mot 

slutet av 1950-talet i USA. Upphovsmakarna I. John Goodlad och Robert H. Anderson menar 

att denna organisationsform minskar elevernas och pedagogernas åldersförväntade 

elevprestationer sett utifrån en viss ålder. Redan år 1959 gavs ”The nongraded elementary 

school” ut av Goodlad och Anderson.23 Författarna belyser problemet med att alla elever i 

samma klass förväntas kunna lika mycket. Då elever inte når upp till de satta målen skapas 

frustration och besvikelse hos pedagoger och föräldrar. Konsekvensen av detta kan då bli att 

eleven tappar självförtroendet. Enligt Goodlad och Andersson har pedagoger länge ignorerat 

elevers unika och individuella kunskap. De motsätter sig starkt till betygsystemet och 

benägenheten att vilja stoppa elever i årskursfack. Skolstrukturen ska enligt dem sträva efter 

att tillgodose varje enskild elevs behov och inte tvärtom. Deras tankar ansågs av många som 

kontroversiella under denna tid.24

 
Professor Bruce A Miller, verksam vid universitet i Oregon har kartlagt hur införandet av 

åldersintegrerade skolor gick till vid olika grundskolor i delstaterna Oregon, Idaho och 

                                                 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22 Vinterek, (2003). Sid. 28.   
23 John I. Goodlad är professor och ledare för Centre for Educational Renewal, Collage of Education, University 
of Washington. Robert H. Anderson är professor of Education at Harvard University. 
24 Sundell, (1995). Sid. 46. 
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Washington. Detta skedde i början av 1990-talet. Han tar upp viktiga aspekter att reflektera 

över innan ett införande av en åldersintegrerad organisation äger rum. 

 

• Hur skall pedagogen genomföra sin planering och vilken kunskap krävs i 

pedagogteamet, för att maximal effektivitet ska uppnås? 

 

• Vilken typ av skola eller organisatoriskt klimat rymmer en framgångsrik integrerad 
verksamhet? 

 
 

• Hur ska föräldrar och kommuninvånare involveras i bestämmandet, planeringen och 
genomförandet då omorganisationen sker? 

 
 

• Hur ska ledarskapet se ut för att kunna genomföra en framgångsrik omorganisation? 
 
 
• Finns det andra skolor som genomfört liknande omorganisation och vilka lärdomar 

kan tas tillvara på utifrån detta? 
 
Miller menar att pedagogerna måste se till barnets sociala, psykologiska och fysiska 

förutsättningar likväl som deras skolkunskaper, där de ska sträva efter att skapa goda 

förutsättningar för att elever ska kunna utveckla lärandet på lång sikt.25  

 
3.4.2 Elevens trygghet och sociala utveckling 
De positiva mål som flera forskare lyfter fram kring åldersintegrering är främst att: 
 

• elevers sociala utveckling ska stimuleras 
• elevers kunskapsmässiga inlärning ska gynnas 
• elever med inlärningssvårigheter ska gynnas 
• tryggheten ska öka bland eleverna 
• en bättre arbetsmiljö ska skapas för pedagogerna26 

 
Några av de ledande forskarna inom området barns samlärande, menar att barn har olika 

erfarenheter av och sätt att se på omvärlden, oavsett vilken ålder de befinner sig i. De får 

                                                 
25Miller, Bruce A. (1994). Children at the center. Portland, Oregon: Northwest Regional Educational 
Laboratory, University of Oregon. Sid. 1-2.  
26 Sundell, Knut, (2002). Är åldersblandade klasser bra för eleverna? En jämförande studie av 752 elever i 
årskurs 2 och 5. FoU- rapport (2002: 7). Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och 
utvecklingsenheten. Sid. 8. 
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kunskaper av varandra genom imitation och samspel, vilket gynnar deras sociala utveckling 

och kunskapsinhämtning.27

 

Genom att eleven får iföra sig rollen som både yngst och äldst under sin skolgång, kan detta 

skapa medkänsla för varandra och även få gruppkänslan att öka. Inskolningen av nya elever 

anses bli lättare, då det endast är ett fåtal elever som börjar, vilka tas väl omhand av de äldre 

eleverna i klassen. Detta kan skapa trygghet hos de yngre eleverna. Elevens självkänsla 

förväntas stärkas, då den själv får vara den som förmedlar kunskap till en annan elev eller 

grupp, istället för på det mer traditionella sättet, då läraren är den enda 

kunskapsförmedlaren.28 Enligt förespråkarna bidrar gruppsammansättningen av elever i olika 

åldrar till att minska risken för konkurrens, mobbning och självhävdelse. En tolerans 

gentemot varandra och en öppenhet inför olikheter bör i stället växa fram hos eleverna. 

Läroplanen lyfter tydligt fram att ”Skolan skall sträva efter att vara en levande social 

gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära.”29   

 

Här skiljer sig dock Sundell från Nandrup och Renberg, Sandqvist och Vinterek, då han 

menar att det inte märks några tydliga sociala fördelar hos elever som ingår i en 

åldersintegrerad organisation. Tvärtom menar han att elever kan bli tillbakadragna, då äldre 

elever stundtals försöker att hävda sig på de yngres bekostnad. Sundells sammanfattande 

slutsatser visar att åldersintegrerad undervisning inte gynnar elevers sociala och emotionella 

utveckling. Då elever oftast föredrar att vara med jämnåriga kamrater i klassen, försvårar 

åldersintegrerade klasser detta, då färre jämnåriga kamrater finns att tillgå.30 Denna tes stärks 

även av en artikel från Dagens Nyheter 2002. Rektorn från en av de första åldersintegrerade 

skolorna, Tätorpsskolan i Stockholm ger även hon detta skäl som en av orsakerna till varför 

de går från åldersintegrerade klasser till homogena klasser. Dessutom har det varit svårt att få 

nyutbildade pedagoger att vilja undervisa åldersintegrerat, då det kräver flexibilitet och 

mycket tid till planering.31 Vidare menar Sundell att den sociala tryggheten minskar då 

klasskamraterna till viss del byts ut varje år. När han ser till pedagogen, får denne även 

svårigheter med att upptäcka avvikande utveckling hos elever, vilket kan ha att göra med den 

                                                 
27 Williams, Pia, Sheridan, Sonja, Pramling Samuelsson, Ingrid, (2000). Barns samlärande. Stockholm: Liber. 
Sid. 107-109. 
28 Nandrup & Renberg, (1994). Sid. 8-9. 
29 Lpo 94. Sid. 8. 
30 Sundell, (1995). Sid. 92-93. 
31 Mattsson, (2002).  
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kunskapsspridning som finns i klassen. Han anser att de duktiga eleverna missgynnas, då 

läraren lägger större vikt vid elever i behov av stöd.32

 

Delade meningar råder bland forskare angående arbetsron i klassrummet. En del menar att 

klassammansättningen inte har en väsentlig roll i frågan. Sundell ser åldersintegrerat som 

största orsak till högre ljudnivå, medan Vinterek respektive Sandqvist inte finner någon 

skillnad på arbetsron i en homogen respektive åldersintegrerad klass.33

 

3.4.3 Åldersintegration och elevers lärande 
Nandrup och Renberg34 anser att grundtanken för åldersintegrerad undervisning är att alla 

barn får möjlighet att medverka utifrån sina egna förutsättningar samt att lära av andra elever. 

Då en äldre elev förklarar något för en yngre klasskamrat krävs en välstrukturerad verbal 

förklaring för att tydliggöra sin kunskap, vilket medför att de själva befäster och fördjupar sin 

egen kunskap.35 Sundell kan se en risk för elever med inlärningsproblem, då de kan få 

prestationsångest i jämförelse med yngre duktigare klasskamrater.36 Eleverna ska även ha 

möjlighet att vara med och påverka sin egen planering. Enligt Sundell ska pedagogen framstå 

mer likt en handledare, uppmuntrare och bekräftare. Då blandningen i klassen fokuserar mer 

på elevernas mentala ålder än den biologiska, anses detta gynna elevernas inlärning. Tema 

och projektarbete är två arbetsformer som anses särskilt lämpade att utföra i en 

åldersintegrerad klass.37

 

I Lärarnas tidning från år 1999 uppmärksammade vi tre artiklar skrivna om åldersintegrerade 

klasser. I två av artiklarna möter vi pedagoger som arbetat åldersintegrerat i drygt tjugo år. 

Pedagogen Gunnel Sköldqvist var till en början positiv till att arbeta med elever i blandade 

åldrar men ser nu svårigheter i svenskundervisningen, då alla befinner sig på så skilda nivåer i 

en åldersintegrerad klass. Numer har hon gått över till en homogen klass och ser flertalet 

fördelar med detta, både socialt och kunskapsmässigt.38 Paradoxalt nog tar Anna Östberg upp 

                                                 
32 Sandqvist, (1994). Sid. 44-45. 
33 Ibid. 
34 Ingrid Nandrup och Karin Renberg är pedagoger med förflutet på Jurslaskolan i Norrköpings kommun. De 
började med årskursblande klasser år 1983. Fem år senare införde de åldersintegrerad undervisning på dåvarande 
låg- och mellanstadiet.  
35 Nandrup & Renberg, (1994). Sid. 10. 
36 Sandqvist, (1994). Sid. 44. 
37 Sundell, (2002). Sid. 9.  
38 Jacobsson, Eva, (1999). Pionjären besviken: Tvåorna förlorade mest. Lärarnas tidning, (5), sid. 38-39. 
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det motsatta, vilket gör att debatten blir mycket svårtolkad.39 Docent Karin Sandqvist 

kommenterar detta i en tredje artikel, då hennes forskningsresultat inte heller visar vilken 

klassform som är bäst. Hon anser istället att pedagogen skall få arbeta på det sätt han eller hon 

tror på och att beslut enbart tagna av politiker sällan ger goda resultat.40

 

3.4.4 Åldersintegration och individualiserat arbete
Sandqvist menar att hon kan se en tendens i dagens skolplaner att verksamheten bedrivs 

åldersblandat men anpassas efter varje elevs behov och förutsättningar, i form av individuellt 

arbetssätt. Hon anser att elevernas olika erfarenheter och kunskaper inte tas tillvara. 

Psykologer och pedagoger har sedan länge konstaterat att även barn i samma ålder bär på vitt 

skilda erfarenheter och kunskaper. För att göra detta hanterbart blev individualiseringen ett 

sätt att lösa detta. Eleven gör en egen planering i sin skrivbok, oftast vad det gäller svenska, 

matematik samt läsning. De arbetar sedan utifrån detta på förbestämda lektioner, vilket går 

under benämningen ”eget arbete”. Skrivboken fungerar även som en länk mellan skola och 

hemmet, där det framgår vad eleven förväntas göra under veckan för att uppnå de olika målen. 

Kritik har förts fram, då inte alla elever anses mogna för att ta eget ansvar. Denna kritik 

bemöter Nandrup och Renberg med att de elever som behöver hjälp givetvis får det av 

pedagoger och klasskamrater.41  

 

Syftet med den egna planeringen är att befästa elevers kunskaper innan de går vidare i sitt 

lärande. Ingen elev ska behöva känna att arbetstakten blir för hög eller det motsatta, att få för 

lite stimulans. Dagens skolform bygger till stor del på att eleven själv ska lära sig att inhämta 

relevant information för att få kunskap om det aktuella ämnet. Sandqvist kan se att 

individualiseringen inte blir lika märkbar i en åldersintegrerad klass som i en åldershomogen 

klass, där konkurrenssituationer lättare kan uppstå.42 Det blir i många fall svårt att jämföra sig 

själv med andra i en åldersblandad klass, eftersom eleverna arbetar med olika saker på skilda 

nivåer.43 Genom att undervisningen bygger på individualiserat arbete, där eleverna jobbar i 

sin egen takt, kan detta medföra ett ökat eget ansvar och därigenom skapa självständighet hos 

eleverna.44

 

                                                 
39 Jacobsson, Eva, (1999). Skeptikern omvänd: åldersblandat blev bra. Lärarnas tidning, (5), sid. 40-41. 
40 Jacobsson, Eva, (1999). Engagerad lärare viktigare än klassform. Lärarnas tidning, (5), sid. 40.  
41 Nandrup & Renberg, (1994). Sid. 74.  
42 Sandqvist, (1994). Sid. 27, 16-17. 
43 Vinterek, (2003). Sid. 41. 
44 Ibid. Sid. 42. 
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3.4.5 Åldersintegration och svagpresterande elever i behov av särskilt stöd
Sundell menar att elever i behov av särskilt stöd ofta blir gynnade i en åldersintegrerad klass. 

Det första argumentet till det är att pedagogen får mer tid att hjälpa dem, då de äldre eleverna 

anses vara mer självständiga och oftast arbetar på egen hand. Ett annat argument är tillgången 

på specialpedagoger i klassen. Dessutom kan elever få möjlighet till repetition inom vissa 

ämnesområden under nästkommande år. Då eleven tillhör samma klass som de yngre, känns 

denna upprepning inte så påtaglig. Något som också talar för elever i behov av stöd är att i en 

åldersintegrerad klass finns det alltid yngre elever att jämföra sig med, vilket kan bidra till att 

självkänslan stärks. Även det faktum att elever får chans att känna sig behövda genom att 

hjälpa yngre elever, skapar ett självförtroende med en insikt om att inte alltid själv vara den 

som behöver hjälp.45   

 

3.5 Pedagogens roll
Enligt en studie av Sundell beror den snabba spridningen av åldersintegrerad undervisning 

främst på att lärare vill utmana sig till något nytt. Han framhäver även att de ekonomiska 

besparingskrav som rådde under 1990-talet skulle ha varit en av orsakerna till viljan att byta 

organisationsform.46 I denna fråga ställer sig dock Sandqvist kritisk och menar istället att det 

finns en spontan, positiv inställning hos pedagogerna till att vilja jobba åldersintegrerat i de 

lägre åldrarna.47 Ann-Catrin Johansson48 betonar vikten av att inte förlita sig på en viss 

organisationsform, utan att pedagogerna själv måste välja hur de vill arbeta för att uppnå de 

uppsatta målen. Ett åldersintegrerat arbetssätt kräver flexibilitet, kreativitet samt att 

pedagogen besitter en välutvecklad planeringsförmåga. Ett nära samarbete mellan 

pedagogerna gör att idéer och tankar kan ventileras samt att de kan avlasta varandra.49

 

Nandrup och Renberg lyfter fram arbetslaget som resurs, då det kan skapa tätare 

vuxenkontakter och en större arbets- och värdegemenskap med andra pedagoger.  

De liksom Johansson nämner några nackdelar med åldersintegrerad undervisning. Arbetssättet 

kan upplevas tidskrävande för pedagogen, särskilt planeringen, schemaläggningen och 

utvärderingen. Då varje elevs studiegång noggrant måste följas i och med den individuella 

                                                 
45 Sundell, (2002). Sid. 9. 
46 Sundell, (1995). Sid. 19. 
47 Sandqvist, (1994).  
48 Pedagog med lång erfarenhet av arbete i åldersintegrerade klasser. Hon har även gett ut boken Elevmedverkan 
och åldersblandat i åk 4-6.  
49 Johansson, Ann-Catrin, (1995). Elevmedverkan och åldersblandat i åk 4-6. Sid. 90-92. Solna: Ekelunds Förlag 
AB. 
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planeringen, krävs det ett gott organisationssinne samt att ta de olika elevernas kursplaner i 

beaktande. De lyfter även fram att pedagogen måste vara uppmärksam på icke självgående 

elever, så att de inte ska missgynnas i sin planering och utveckling. En annan nackdel kan 

vara att pedagogerna i ett arbetslag inte har samma synsätt på hur pedagogiken ska bedrivas 

på bästa möjliga sätt, för att nå ett gemensamt mål.50  

 

Vinterek menar att de undersökningar som gjorts är svåra att jämföra, då de utförts under 

olika förutsättningar och att det tolkas utifrån undersökarens perspektiv. Skolan ses som ett 

ständigt forum för förändringar, där nya metoder prövas för att få en så bra undervisning som 

möjligt. Pedagogen lägger upp sin undervisning utifrån det sätt som passar just den 

pedagogen bäst. Temaarbeten och individualisering är ursprungligen begrepp från 

åldersintegrerade klasser vilket numer är lika självklara i homogena klasser enligt Vinterek.51  

 

3.6 Motiv för åldersintegrering i Finspång 
I början av 1990-talet blev samtliga skolor i landet kommunaliserade. Finspångs kommun 

införde år 1991 en organisationsplan för att skapa en samverkan och integration mellan 

lågstadium, deltidsförskola och fritidshem. Målsättningen med SKOBO- verksamheten blev 

således:  

 
 ”En integrerad verksamhet där kunskapssökande och färdighetsträning flätas 

samman med aktiviteter, lek och omsorg i en trygg och utvecklande vardagsvärld för 

barnet och som bygger på helhetssynen.”52  

 

En utvärdering gjord av två doktorander vid Linköpings Universitet från år 1995 visar att 

orsakerna till införandet av åldersintegrering i Finspångs skolor var främst ekonomiska men 

även pedagogiska fördelar fanns att vinna på omorganisationen Motiven för införandet 

byggde på att se till elevens mognad och intresse oavsett ålder. Samarbetet inom arbetslaget 

och dess kompetenser ansågs möjliggöra en gemensam helhetssyn vilket gynnar eleverna. 

Denna utvärdering visade att de genomförande direktiven kom från politikerna och inte 

utifrån pedagogernas önskan. Vissa föräldrar ansåg att införandet skedde för snabbt och att 

                                                 
50 Nandrup & Renberg, (1994). Sid. 73, 75. 
51 Vinterek, (2003).  
52 Pedagogiskt program för SKOBO, (1999). Sid. 7. 
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de fick bristfällig information.53 Det har inte gjorts någon senare utvärdering av den 

åldersintegrerade verksamheten i kommunen En förälder till barn som gått i åldersintegrerade 

klasser kräver i en artikel från Norrköpings Tidningar 2005-04-20 att en utredning görs för 

att visa varför kommunen valt att bedriva en åldersintegrerad undervisning. Peter Fransson, 

chef för Humanistiska nämnden, besvarar uppmaningen och menar att han inte fått några 

klagomål från pedagogerna och därför inte sett någon mening med att göra en utvärdering. 

Lise-Lotte Larsten, områdeschef för grundskolan menar att det viktigaste är att 

personalen och barnen trivs, inte vilken organisationsform som bedrivs.54

 

4. Metod 

 

4.1 Intervju  
För att få svar på våra frågeställningar har vi använt oss av olika metoder. Utifrån vårt läsande 

av forskningsmetodisk litteratur beslöt vi oss för att använda oss av intervju beträffande 

pedagoger och barn. Intervjuerna byggde på en kvalitativ metod. Jan Trost, forskare inom 

sociologi och socialpsykologi, menar att denna metod är att föredra, när det är enskilda 

människors personliga erfarenheter undersökaren vill ta reda på. Fokus ligger således inte på 

hur något är, utan på den enskilda individens tolkning av ett visst fenomen. Ur svaren kan 

intressanta mönster och åsikter sedan urskiljas  Detta synsätt benämns som fenomenografi och 

blev en aktuell intervjumetod under 1970-talet.55

 

 Steinar Kvale, verksam vid psykologiska institutionen på Århus universitet, tar upp vikten att 

intervjuaren måste lyssna utan förutfattade meningar och inte avbryta när intervjupersonen 

berättar om sina upplevelser.56 Därför är det viktigt att intervjuaren är insatt i ämnet för att det 

ska finnas en ömsesidig förståelse. De frågor som ställs kan se ut på två olika sätt: I en 

intervju med strukturerade frågor är det till största del slutna frågor, där respondenten väljer 

mellan förutbestämda svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju ställer intervjuaren frågor av 

mer spontan karaktär, dock väl medveten om att de ska rymmas inom det valda ämnet. För att 
                                                 
53 Bergeling, Ann- Sofie & Gustavsson, Maria, (1995). Samling på mattan. En utvärdering av integrerad 
skolbarnomsorg (SKOBO) inom Finspångs Kommun. (LIU-PEK-R-189) Linköping: Linköpings universitet, 
Institutionen för pedagogik och psykologi. 
54 Johansson, Anna Karin. (2005). ”Åldersblandat bör redas ut.” Hämtat 8 maj 2007, från 
http://www.nt.se/nyheter/artikel.aspx?ArticleId=195514&showsearch=yes#åldersblandat  
55 Trost, Jan, (2005). Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur. Sid. 7 ff. 
56 Kvale, Steinar, (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. Sid. 126. 
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få respondentens uppfattning används ofta följdfrågor. Dessa kan således anpassas utefter 

varje individ och intervjusituation, vilket kan göra att det blir ett mer personligt och utförligt 

svar. Vi använde oss av det sistnämnda alternativet, då vi tog del av pedagogernas och 

elevernas upplevelser. Efter de genomförda intervjuerna  transkriberades svaren, det vill säga 

vi skrev rent dem ordagrant och sedan analyserade vi dessa, för att finna mönster, likheter och 

skillnader.57 Vid bearbetningen av intervjusvaren finns det enligt Bo Johansson och Per-Olov 

Svedner tre alternativ att välja mellan. Intervjusvaren kan; 

  

• grupperas efter respondenternas uppfattningar    

• beskrivas av de representativa individerna 

• grupperas av individerna58 

 

Vi grupperade svaren efter respondenternas uppfattningar. När intervjuer görs, är 

trovärdigheten enligt Trost ett av de största problemen för intervjuaren att konfronteras med. 

All insamlad data måste kunna visa på seriositet och höra ihop med den aktuella 

problemställningen.59

  

4.2 Enkät  
För att få veta vad föräldrarna ansåg om åldersintegrering, kom vi fram till att enkät var en 

lämplig metod. I den kvantitativa metoden får forskaren fram mer generella svar, vilka saknar 

mer djupgående tankar. För att kunna nå så många människor som möjligt är därför 

användandet av enkät en relevant metod. Det skulle vara en praktisk omöjlighet för oss att 

intervjua så många föräldrar. Här ges en möjlighet att generalisera resultaten till skillnad från 

intervjuundersökningar, där det bara ingår några få personer. Enligt Henny Olsson, fil. dr och 

professor i omvårdnadsforskning och Stefan Sörensen, fil. dr och docent i medicinsk 

sociologi, är det viktigt att formulera frågorna på så sätt att de inte kan feltolkas. Språket i vår 

enkät var därför anpassat till mottagargruppen, det vill säga föräldrarna. Detta för att de skulle 

kunna svara på ett så verklighetsanknutet sätt som möjligt.60 En enkät måste noga granskas 

                                                 
57 Stukát, Staffan, (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. Sid. 38-
39. 
58 Johansson, Bo & Svedner; Per-Olov, (2001). Examensarbete i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och 
språklig utformning. Uppsala: Kunskapsföretaget AB. Sid. 40. 
59 Trost, (2005). Sid. 113.  
60 Olsson, Henny & Sörensen, Stefan, (2001). Forskningsprocessen – kvalitativa och kvantitativa perspektiv. 
Stockholm: Liber AB. Sid. 92. 
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innan den sänds ut. Staffan Stukat menar därför att en pilotstudie61 bör göras, vilket vi även 

gjorde. För att undvika ett större bortfall och för att få ett så bra resultat som möjligt, bestod 

vårt frågeformulär enbart av sju frågor (se bilaga 1). Fem av dessa hade fasta svarsalternativ. 

Vid tre av frågorna fick föräldrarna chans att skriva ned längre svar, vilket vi ansåg gav oss 

mer ur uppfattningssynpunkt.62

 

4.3 Val av undersökningsgrupp 
Vi avgränsade vår studie till att gälla Finspångs kommun, då de i dagsläget endast har denna 

organisationsform för elever i åldrarna 6-9 år. Det var dock uppdelat i flera konstellationer 

såsom förskoleklass (F) - år 1, år 1-2, år 1-3 eller år 2-3. Det fanns även klasser som var 

blandade i en F-3: a, det vill säga från sex till nio år. Av tidsmässiga skäl undersökte vi två 

klasser vid två olika skolor. Vår avsikt var inte att jämföra de olika åldersgrupperingarna, utan 

att få en överblick hur en åldersintegrerad organisation uppfattas. Vi intervjuade två 

pedagoger och fem elever i år 1-3 samt fem elever i år 2-3.  Eleverna vi intervjuade var redan 

innan vi kom utvalda av pedagogerna. Detta skedde utifrån elevernas 

egen vilja att medverka. Givetvis hade tillåtelse medgivits från föräldrar. Vi bör också tillägga 

att vi medvetet valde att inte intervjua de elever vi lärt känna under våra praktikperioder, då 

de kanske skulle ha svarat utifrån kunde svara utifrån vad vi ansågs vilja höra. Vi undersökte 

även hur de 36 föräldrarna från de båda klasserna såg på denna organisationsform.  

 

Skolorna valdes på grund av att det fanns en stor åldersspridning i en av klasserna. Den andra 

klassen tillhörde även en av de första skolorna som genomförde åldersintegrering i en 

SKOBO- 63 satsning, vilket skedde i kommunen under åren 1992-93.64 Vi har medvetet valt 

att inte namnge skolorna, ange pedagogernas kön eller använda oss av fiktiva namn för att det 

inte skulle vara möjligt att känna igen någon. 

 

                                                 
61 Med pilotstudie menas att intervjuaren testar frågorna på en försöksperson innan den riktiga intervjun 
genomförs.   
62 Johansson, & Svedner, (2001). Sid. 30.  
63 Med SKOBO menas skola och barnomsorg i en integrerad verksamhet. Tanken var att lågstadiet skapade ett 
nära samarbete med förskola och fritidshem, vilket resulterade i att F-3 enheter bildades. Fritidspedagoger fick 
härmed ett närmare samarbete med skolan och blev involverad i det dagliga skolarbetet. 
64 SKOBO – uppgifter lämnade av Kerstin Berg, rektor för Viggestorps rektorsområde i Finspång. Hon 
medverkade under hela omorganisationen. 
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Den första skolan vi besökte är belägen centralt i Finspångs kommun. Där intervjuade vi en 

pedagog och fem elever i år 1-3 bestående av 18 elever. Pedagogen har varit yrkesverksam i 

19 år, både i åldershomogena- och åldersintegrerade klasser.  

 
Den andra skolan vi besökte, har bedrivit åldersintegrerad undervisning i 15 år. Där 

intervjuade vi en pedagog i år F-1 och fem elever i år 2-3, som ingick i en klass bestående av 

19 elever. Pedagogen har arbetat som lärare i över 30 år, varav 15 år i en åldersintegrerad 

klass. 

 

4.4 Övrigt förberedelsearbete 
Innan vi intervjuade de två pedagogerna och några av deras elever, kontaktade vi två rektorer 

för deras tillåtelse. För att kunna utföra intervjuerna med eleverna samt få ett godkännande av 

föräldrarna, sände vi ut ett informationsbrev med tillhörande svarstalong, eftersom barnen var 

under 16 år65 (se bilaga 4). I brevet meddelades föräldrarna om att intervjun skulle spelas in 

på band och sedan förstöras efter bearbetning. Vi skrev även våra namn och telefonnummer 

om de ville kontakta oss angående frågor eller andra oklarheter. 

 

Före intervjun såg vi till att vi kunde sitta i ett lugnt och för respondenterna välbekant rum, 

avskilt från den övriga klassen. Detta kan bidra till att elevernas koncentrationsförmåga 

förbättras och därigenom skapas möjlighet till tydligare svar. Vi såg även till att vara väl 

förberedda med de frågor vi skulle ställa samt att ha allt material på plats. En av pedagogerna 

fick tid att läsa igenom frågorna, då de sändes på förhand. Det var meningen att även den 

andra pedagogen skulle ha fått frågorna på förhand men i ett stressigt skede glömdes detta 

bort. Risken med att få frågorna i förväg kan vara att svaren blir alltför genomtänkta. Vi 

frågade pedagogerna när på dagen de ansåg att eleverna var som mest piggast och villiga att 

svara på frågor. Detta för att vi skulle kunna få så bra förutsättningar som möjligt och 

utförliga svar i vår undersökning. 

 

4.5 Genomförandet av intervju och enkät  
Ingrid Pramling Samuelsson och Elisabet Doverborg anser att en enskild intervju är att 

föredra när intervjuaren vill ta reda på den enskilda individens åsikter och tankar kring ett 

                                                 
65Trost, (2005). Sid. 63.  
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visst fenomen.66 Eftersom denna uppsats skrevs i forskningssammanhang och för att vi ville 

få en ökad trovärdighet av resultatet, medverkade vi båda två under samtliga intervjuer. Trost 

ser detta som en stor fördel, då minnen och synintryck fyller en viktig funktion vid tolkning 

och analys. Vi använde oss av en bandspelare, vilket gjorde att vi i efterhand kunde lyssna till 

elevernas olika tonfall och ordval. Genom att lyssna på sin egen röst kan brister men även 

styrkor hos intervjuaren urskiljas. Nackdelen är dock att det är mycket tidskrävande, då alla 

samtalen ska transkriberas för vidare analys.67 Intervjutillfällena ägde rum på förmiddagen 

efter rekommendation från pedagogerna. Innan frågorna ställdes, förklarade vi för eleverna att 

de fick lov att avbryta intervjun om de så önskade och att det endast var vi som kom att ta del 

av svaren. Eleverna fick även veta vårt syfte med uppsatsen samt att de svar vi fick, inte 

bedömdes som rätt eller fel, utan att det var endast deras uppfattningar vi ville ta reda på. De 

intervjuades en och en, då de inte skulle kunna påverka varandras svar. För att eleverna skulle 

känna sig trygga, fick de välja hur de skulle sitta när de besvarade frågorna. En visad respekt 

och ett ömsesidigt förtroende vid intervjutillfället, anser Pramling Samuelsson och Doverborg 

vara av stor betydelse samt att kunna ha förståelse för om barnet inte vill svara på någon av 

frågorna.68 Då barn ofta kan bli otåliga vid för långa intervjusamtal, påpekade vi innan att det 

inte skulle ta så lång tid. Därmed anpassades intervjuerna till deras ålder och varade inte 

längre än tio minuter.  

 

Under pedagogintervjuerna fick vi utförliga svar, vilket gjorde att vi sällan behövde avbryta 

och ställa följdfrågor. De båda var kunniga inom området, vilket gjorde att de kände sig 

trygga att prata om våra frågeformuleringar. Vi hade vid samtliga intervjutillfällen förmånen 

att sitta i ett ostört och för dem välbekant rum. Under intervjuerna förde den ena av oss 

anteckningar, i fall det skulle ske tekniska problem med bandspelaren, medan den andre 

ställde frågorna. 

 

Enkäterna skickades hem till föräldrarna genom elevernas kontaktböcker. Då anonymitet 

skulle råda och för att vi skulle få in så många svar som möjligt, medföljde ett föraradresserat 

frankerat kuvert, som sedan skulle skickas hem till en av oss. För att få fram ett resultat av vår 

undersökning analyserade vi intervju- och enkätsvaren. Därefter klippte vi ut de olika svaren 

                                                 
66 Doverborg, Elisabet & Pramling Samuelsson, Ingrid, (2000). Att förstå barns tankar. Stockholm: Liber AB. 
Sid. 29. 
67 Trost, (2005). Sid. 54. 
68 Doverborg & Pramling, (2000). Sid. 29. 
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och placerade dem i olika kategorigrupper. Genom detta kunde likheter och skillnader lättare 

urskiljas. 

 

4.6 Reliabilitet och validitet 
För att läsaren ska kunna få ta del av och dra egna slutsatser om och hur sanna och pålitliga 

olika resultat är, anser Stukát att det är angeläget att förklara olika styrkor och svagheter. 

Därför är reliabilitet och validitet centrala i alla metoder för att visa kvaliteten i 

datainsamlingsmetoder samt i analysen av det insamlade materialet.  

 

Med reliabilitet menas mätnoggrannhet, tillförlitlighet. Den bedömer om våra valda 

datainsamlingsmetoder efter vårt utförande skulle ge samma svar vid två olika tillfällen.69 

Trost ifrågasätter dock reliabilitetens betydelsefullhet vid intervjuer, då människan är en 

deltagare och aktör i en process och således inte oföränderlig. För att vi skulle få en hög 

reliabilitet och så bred helhetssyn som möjligt i vår undersökning, samlade vi in data från 

pedagoger, elever samt föräldrar. 

 

Förutom reliabilitet är validitet mycket viktigt att ta upp vid utförandet av en undersökning, 

då det bygger på giltighet och mäter det som avses att mäta. Vissa frågor som ställs kan till 

exempel ligga till grund för det den intervjuade tror att jag som forskare vill ha svar på.70 

Svårigheten i vår undersökning kan därför ligga i om föräldrarna och eleverna endast har 

erfarenhet från åldersintegrerade klasser och inte kan relatera till något annat. Den enda 

referensramen föräldrarna kan tänkas ha är när de själva gick i skolan, vilket kan skilja sig i 

förhållande till hur dagens undervisning bedrivs i homogena klasser. 

  

4.7 Metoddiskussion 
För att kunna se och göra en bedömning av vårt frågeformulär innan intervjuerna, testade vi 

dessa på ett barn som inte ingick i den aktuella undersökningen. Detta ledde inte till någon 

förändring i utformningen av frågorna. Vi intervjuade fem barn per klass då det ansågs vara 

ett lämpligt antal att hinna med tidsmässigt. Vid intervjuerna kunde vi välja mellan en 

fokusgruppintervju eller använda oss av enskilda samtal. Vi valde det sistnämnda på grund av 

att barnen kunde påverka varandra. Kvale påtalar svårigheten för intervjuaren vid 

                                                 
69 Stukát, (2005). Sid. 128. 
70 Trost, (2005). Sid. 112. 
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gruppintervjuer, då det gäller att hålla kontrollen över respondentgruppen och systematiskt 

kunna analysera de svar som korsar varandra.71 Det är också viktigt att ta hänsyn till elevens 

egen vilja.  

 
 ”Alltför ofta tar vi förgivet att föräldrarna bestämmer över barnet medan vi 

samtidigt förbiser att barnet faktiskt också har rätt till egen vilja och till egen 

integritet.”72  
 

Då vi endast ville ta del av elevernas uppfattningar och inte några skillnader utifrån deras 

åldrar, anser vi undersökningen vara trovärdig. Tidpunkten för intervjuerna ägde rum tidigt på 

morgonen, vilket kan ha påverkat vårt resultat. Dessutom kan pedagogernas sätt att förbereda 

eleverna inför vår ankomst haft en inverkan på deras svar vid intervjuerna.  

 

Hur vana eleverna var att bli intervjuade, kan också spela stor roll och påverka svaren de gav. 

Vi strävade efter att utforma tydliga frågor för att förhindra feltolkningar samt använda oss av 

liknande frågor till alla intervjugrupper. Endast en fråga blev otydlig, när vi frågade om de 

skulle vilja gå i en klass med barn i samma ålder eller med blandade åldrar. Då uppfattade 

några elever att två tredjedelar av klassen skulle plockas bort, vilket gjorde att vi fick 

förtydliga frågan. 

 

Den största svårigheten var att få in så många svar som möjligt från föräldrarna. Utav de 36 

enkäter besvarades 24 stycken. En bidragande orsak till att vi inte fick in fler, kan bero på att 

sportlovet inföll vid denna tidpunkt. Vi skickade ut en påminnelse för att om möjligt få in fler 

enkäter, då vi endast fått in 16 stycken under sportlovet. Detta medförde att vi till slut fick in 

cirka 67 procent av dem. Denna svarsfrekvens anser vi därmed styrker trovärdigheten i vår 

undersökning.   

 

                                                 
71 Kvale, (1997). Sid. 97. 
72 Trost, (2005). Sid. 64. 
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5. Resultat  

 

5.1 Pedagogerna 
Pedagogerna arbetade på två olika skolor i Finspång. Den ena pedagogen (A) i år 1-3 har varit 

yrkesverksam under 19 år, varav tre år i en åldershomogen klass. Den andra pedagogen (B) i 

år F-1 har arbetat över 30 år, varav hälften av åren i åldersintegrerade klasser.  

 
5.1.1 Samarbetet inom arbetslaget 
De båda pedagogerna framhävde betydelsen av ett väl fungerande arbetslag för att nå 

framgång i en åldersintegrerad verksamhet. På den ena skolan har arbetslaget arbetat 

tillsammans i över tio år, vilket resulterade att kollegorna kände varandra väl. Den andra 

pedagogen ingick också i ett väl fungerande arbetslag, där öppenhet och rakhet rådde. 

Olikheter inom arbetslaget sågs inte som ett problem, utan ansågs istället föra arbetsprocessen 

framåt.   

 

5.1.2 Elevernas samanhållning i klassen 
Pedagogerna upplevde att det var en god samanhållning bland eleverna i klasserna. De var 

båda eniga om att dispyter alltid förekom oberoende av om det var en homogen eller en 

åldersintegrerad klass. I en av klasserna ansågs det dock att samanhållningen blivit bättre, då 

endast två årskurser var samansatta. Tidigare innehöll klassen elever i åldrarna 6-9 år. I citatet 

nedan påpekade en pedagog att det inte ses som något negativt om eleven leker med barn från 

andra klasser. Det behöver inte påverka samanhållningen i den egna klassen. 

 
”… om jag säger att de e nej ibland så är det inte alltid av ondo tycker jag, för de 

kan ju också va att dom har ju kompisar lite överallt i huset eller me barn i andra 

huset o de e ju heller inte bara dumt att man vidgar sina vyer lite.” (Pedagog B). 

 

 

5.1.3 Åldershomogen- eller åldersintegrerad undervisning? 
Här fann vi att pedagogernas åsikter gick isär, då en av dem såg både för- och nackdelar med 

de olika organisationsformerna. Enligt en av pedagogerna spelade elevernas olika åldrar 

mindre roll, det väsentliga var istället hur pedagogerna valde att lägga upp sin undervisning. 

Den andra pedagogen föredrog däremot den åldersintegrerade undervisningen, med 

motiveringen att det var lättare att se de enskilda individerna. 
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5.1.4 Pedagogernas inställning till en åldersintegrerad undervisning 
Enligt en av pedagogerna låg vinsten med åldersintegreringen i inskolningen av eleverna i år 

ett. Den ena pedagogen upplevde att många av de äldre barnen är till stor hjälp, då de sågs 

som förebilder av de yngre och även visade hur alla ska uppföra sig i klassrummet. 

Pedagogen menade att;   

 
”Har man fungerande åldersintegrerade klasser har man allt gratis. Första gången de 

kommer in tar de efter de äldre barnen. Man behöver aldrig visa hur det ska vara i ett 

klassrum.” (Pedagog A). 

 

Detta kan ge motsatt effekt om vissa elever visar ett dåligt beteende inför de nya eleverna. 

Den största fördelen med att arbeta åldersintegrerat låg i att elevens ålder inte sätts i fokus på 

samma sätt som i en homogen klass. Eleverna tenderade att värdera varandra efter 

personlighet istället för att se till en viss ålder, detta var de båda pedagogerna överens om. 

Under en skolavslutning visades detta tydligt när några elever förvånades över att några 

klasskamrater skulle börja en årskurs högre. Detta ansåg pedagogen var ett gott betyg, då 

eleverna inte reflekterade över varandras ålder. 

 

En negativ aspekt med åldersintegrering var främst att det krävdes mycket tid till noggrann 

planering, då alla befann sig på så olika nivåer. Tre årskurser kräver tre gånger så mycket 

planeringstid. Det lades även stor vikt vid att försöka undvika rörighet i klassrummet. 

 

Det fanns delade meningar om hur det skulle vara att undervisa som nyexaminerad pedagog i 

en åldersintegrerad klass. Den ena pedagogen ansåg att arbetet kan upplevas som svårt, särskilt 

om den inte undervisat i en homogen klass tidigare. Det är även mycket mer tidskrävande att 

läsa in flera kursplaner, genomgångar samt läroböcker samtidigt. Den andre pedagogen 

menade att det inte skulle vara svårare som nyexaminerad att finna sig tillrätta i en 

åldersintegrerad organisation, då personen inte har något att jämföra med.      

 

5.1.5 Pedagogernas sätt att tillgodose elevernas behov av hjälp i undervisningen och 
synen på elevernas individuella arbetsgång 
För att kunna arbeta framgångsrikt krävs enligt en av pedagogerna två klasser med parallella 

genomgångar i svenska och matte. De båda klasserna hade hjälp av en specialpedagog, för att 

kunna ha olika nivåer på undervisningen. Kunskap och intresse styr för vilken genomgång 

eleverna hamnar i, inte deras ålder. Enligt den ena pedagogen minskar denna arbetsform 
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risken för rörighet, eftersom alla elever vet var de skulle vara. De ansåg även att det är lättare 

att tillgodose elevernas behov i en åldersintegrerad klass. Konkurrensen mellan eleverna 

minskar och det ses som något naturligt att alla elever befinner sig på olika kunskapsnivåer. 

 

De båda pedagogerna var överens om att det är väldigt lätt att undervisa åldersintegrerat, 

förutsatt att det finns ett väl uppbyggt system samt ett fungerande arbetslag. Det är även 

viktigt att ha ett brett material, för att kunna tillgodose elevernas behov vid rätt tidpunkt. 

Detta medför att ingen elev behöver känna att den arbetar med för lätta eller svåra uppgifter. 

Fördelen med individuell arbetsgång var enligt pedagogerna att alla elever kan lyckas utifrån 

sina egna förutsättningar och därmed skapa ett bra självförtroende.    

 

5.1.6 Lek över åldersgränserna 
Båda pedagogerna uppfattade att eleverna leker oftare med kamrater över åldersgränserna än 

då de undervisade i homogena klasser. En nackdel de kunde se är att antalet elever i en viss 

årskurs kan ha en ojämn fördelning av flickor och pojkar. Detta medför stundtals att tänkbara 

lekkamrater blir begränsade.  Ett av arbetslagen arbetade medvetet med temaarbeten och 

dylikt, då de försökte bryta de åldersindelningar, vilka många elever ofta kommer i kontakt 

med under sina fritidsverksamheter, såsom bandy- eller fotbollsträningar. 

    

5.1.7 Pedagogernas syn på föräldrarnas inställning till åldersintegrerad undervisning 
 

”Föräldrarna vet väldigt mycket om skolan och de har många åsikter om skolan för 

de har själva gått där. Och det ska man vara medveten om som lärare.” (Pedagog A). 

 

Enligt pedagogerna var föräldrarnas inställning till åldersintegrerad undervisning positiv. De 

har mött ytterst få kritiska röster och påtalade vikten av att ge tydlig kontinuerlig information 

om hur undervisningen är upplagd. Föräldrarna var överlag positiva till att deras barn får 

undervisning utifrån deras egen nivå. På skolorna kände även pedagogerna tillit från 

föräldrarna, vilket gav ett bra och ömsesidigt utbyte.   
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5.2 Eleverna 
De tio eleverna vi intervjuade representerar två olika skolor i Finspångs kommun. Det var 

fyra nioåriga flickor, två åttaåriga flickor samt fyra nioåriga pojkar.  

 
5.2.1 Olika åldrar i klassen 
Av de tio elever vi intervjuade hade mer än hälften en positiv inställning till 

åldersintegrering, flera med motiveringen att det fanns fler barn i olika åldrar att 

leka med.  
 

”Bra, man kan träffa andra, det är lite roligare. De små är roliga, ja menar de andra 

är roliga också. ” (Pojke 9 år). 

 

Något vi kunde urskilja var att de äldre ansågs sig vara duktiga och därigenom 

kunde hjälpa de yngre barnen. De var ingen som såg några direkta nackdelar med 

att ingå i en åldersintegrerad klass. Det fanns olika uppfattningar i frågan 

angående valet av att vilja gå i en åldersintegrerad eller i en homogen klass. Fem 

av tio elever föredrog att gå i en klass med barn i samma ålder. Vi vill tillägga att 

ingen av barnen vi intervjuade hade någon tidigare erfarenhet av att gå i en klass 

med barn i samma ålder. 

 
5.2.2 Fler pedagoger gynnar eleverna 
Gällande hur elevernas behov av hjälp tillgodosågs, fann vi två olika system i klasserna. I 

den ena klassen använde de sig av ett kösystem, där eleverna fick gå till pedagogen när de 

behövde hjälp. Detta upplevdes frustrerande av flertalet elever men då fler pedagoger 

vistades i klassrummet förkortades väntetiden, vilket upplevdes som positivt av eleverna. 

 
”De e bra… jo för då slipper man gå o stå i en lång kö så man liksom kan gå över en 

annan.” (Pojke 9 år). 

 

Eleverna i den andra klassen ansåg att de fick fortare hjälp när de hade flera 

pedagoger närvarande i klassrummet. Istället för ett kösystem, gick pedagogerna 

runt till de elever som behövde hjälp. Detta minskade rörigheten i klassrummet.  
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5.2.3 Rastrelationer 
Under rasterna umgicks en majoritet av eleverna med jämnåriga kamrater, några 

få lekte med barn som var ett år yngre. Det var särskilt påtagligt att åtta- och 

nioåringarna lekte tillsammans, medan sjuåringarna var mest ihop. En av flickorna 

berättade att då det endast fanns pojkar i ettan gjorde detta att hon inte lekte med 

dem.   

 
5.2.4 Individuell planering och elever i behov av stöd  
Angående den individuella planeringen, tyckte samtliga elever att den fungerade 

mycket bra. Då det fanns många valmöjligheter, kunde alla elever arbeta i sin 

egen takt. Några upplevde också att det var lagom mycket arbete under veckan. 

 

Hur eleverna gick tillväga när de behövde hjälp varierade. Det var i första hand deras 

lärare de vände sig till. Sex av tio elever brukade också ta hjälp av någon i gruppen 

eller en klasskamrat som satt bredvid. De ansåg också att de fick den hjälp de behövde.   

 

 

5.3 Föräldrarna 
I detta avsnitt lyfter vi fram några av frågorna som vi tycker är relevanta för vår undersökning 

(se bilaga 4). Av de 36 enkäterna vi skickade ut fick vi in 24 stycken. Detta representerar mer 

än hälften av alla utskick och utgör således 67 procent. Samtliga föräldrar utom en ansåg att 

det rådde ett gott samarbete mellan pedagogerna i arbetslaget. Beträffande elevernas 

sammanhållning i klasserna, upplevde 17 av 24 föräldrar att den var bra. 

 

5.3.1 Föräldrarnas positiva åsikter med åldersintegrering 
Föräldrarna hade liknande åsikter gällande klassens samansättning. De främsta positiva 

faktorer var att eleverna kunde jobba efter sin egen förmåga och hade möjlighet till 

nivågrupperingar, där barnen inte blev lika utpekade om de låg före eller efter 

kunskapsmässigt. Dessutom upplevde många att barnens ålder fick mindre betydelse. De 

äldre eleverna sågs som förebilder av de yngre. Föräldrarna menade också att de äldre barnen 

växte som individer genom att lära sig ta hänsyn och hjälpa de yngre barnen. Samarbetet över 

åldersgränserna och elevernas eget ansvar för skolarbetet upplevdes positivt. Många tyckte 

även att det var en god arbetsro i klassen. Några föräldrar ansåg att de yngre hade lättare att 

lära sig nya saker då de redan kommit i kontakt med det tidigare genom de äldre eleverna. 
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Den höga personaltätheten bidrar till att eleverna fick effektivare hjälp. Detta medförde också 

att det var lättare att upptäcka en elev i behov av särskilt stöd. 

 
5.3.2 Föräldrarnas negativa åsikter med åldersintegrering 
En del föräldrar ansåg att pedagogen hade stora krav på sig. De tänkte främst på svårigheter 

vid planering och att kunna nivåanpassa undervisningen för att kunna tillgodose barnens olika 

sociala behov. En förälder såg en risk med åldersintegrerade klasser att undervisningen låg på 

för låg nivå jämfört med homogena klasser. Många av föräldrarna tyckte att det var för stor 

åldersskillnad mellan en sjuåring och en nioåring, både socialt och kunskapsmässigt. De 

yngre barnen upplevdes ta mycket av pedagogens tid på bekostnad av de äldre. För få 

jämnåriga barn samt en ojämn fördelning av flickor och pojkar, var även en negativ 

invändning från föräldrarnas sida. Dåliga egenskaper från de äldre eleverna anammades av de 

yngre, såsom språkbruk och beteende. Vad gäller arbetsmiljön i klassrummet kunde den 

ibland upplevas stökig och rörig med mycket spring. 

 

5.3.3 Föräldrars önskan om elevsamansättning i klasserna 
 

Diagram 5:1 Föräldrars önskan. 
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Av ovanstående diagram framgår det att 8 av de 24 svarande föräldrar önskade att eleverna 
gick i en klass med samma åldrar. Det var två färre än de som ansåg att en åldersintegrerad 
klass vore att föredra.  
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5.3.4 Lekkamrater 
 
Diagram 5:2 Föräldrars uppfattning om barnens lekkamrater i skolan. 
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Diagrammet visar att hälften av eleverna lekte med jämnåriga kamrater. 
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6. Analys och diskussion 
Vår studie visar att såväl elever som pedagoger och föräldrar upplever det som positivt att 

ingå i en åldersintegrerad verksamhet. Fördelarna upplevs vara större än nackdelarna. De 

positiva aspekterna pedagogerna lyfter fram, är främst att det är lättare att kunna se varje 

enskild elev utifrån dess sociala och kunskapsmässiga förutsättningar. I en integrerad klass 

blir det naturligt att befinna sig på olika nivåer, vilket gör att eleverna inte blir lika utpekade 

om de ligger före eller efter i undervisningen. Detta gör också att åldern får mindre betydelse 

eftersom barnen värderar varandra mer efter personligheten.  

 

Pedagogers engagemang och tron på det han/hon gör, är det vi och flertalet föräldrar främst 

anser styr tilltron till idén och vilket arbetssätt som känns mest lämplig att använda sig av i 

undervisningen. Ett välfungerande arbetslag med bred kompetens, där öppenhet råder och där 

olikheter inte ses som något negativt, är också av stor betydelse för eleverna. Pedagogen har 

stora krav på sig i en åldersintegrerad klass, då eleverna ligger på så olika nivåer och där 

pedagogen måste kunna utforma lektioner, så de inte blir för lätta eller för svåra för vissa 

elever. Det går därför åt extra mycket tid till planeringen. För att kunna tillgodose elevers 

sociala behov och där alla känner sig sedda, anser vi att det krävs en flexibilitet, lyhördhet och 

kreativitet hos pedagogen.  

 

Det råder delade meningar kring uppfattningen om elevers optimala inlärning och sociala 

utveckling. Av de forskningsresultat vi tagit del av kan vi konstatera att Sundell73 är den som 

är mest kritisk till åldersintegrerad verksamhet, medan Sandqvist74 och Vinterek75 har en mer 

positiv framtoning. De sistnämnda såväl de intervjuade pedagogerna förespråkar att elevers 

sociala utveckling stimuleras där tryggheten ökar mellan eleverna. Vad gäller elever med 

inlärningssvårigheter anser Sundell76 åldersintegreringen som missgynnande, till skillnad från 

Sandqvist77 och Vinterek78, som menar att svaga elever gynnas genom nivågrupperingar samt 

upprepade inlärningstillfällen. Enlig oss är det snarare en lugn, stimulerande arbetsmiljö och 

hur pedagogen organiserar undervisningen, som ligger till grund för den enskilda elevens 

                                                 
73 Sundell, (1995). 
74 Sandqvist, (1994). 
75 Vinterek, (2003). 
76 Sundell, (1995). 
77 Sandqvist, (1994). 
78 Vinterek, (2003). 
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utveckling. Sundell79 hävdar att det råder en högre ljudnivå i en åldersintegrerad klass. Detta 

kan vi inte hålla med om, då dispyter och höga röster alltid förekommer, oberoende om det är 

en homogen eller integrerad klass. 

 

Något vi finner intressant är Sundells80 och några föräldrars åsikter om de äldsta eleverna. De 

anser att de yngre barnen gynnas av att gå i en åldersintegrerad klass då de upptar mer av 

pedagogens tid, vilket gör att de äldre åsidosätts. Den största fördelen om vi ser till de yngre, 

är deras inskolning. Vi tänker främst på att de tar efter mycket från de äldre och får därför in 

mycket gratis, då de äldre oftast vet rutinerna och var olika material finns på skolan. Däremot 

påpekar Sundell81, Vinterek82 och några föräldrar en nackdel med detta, då de yngre eleverna 

kan ta efter dåligt beteende och språk. Samspelet inom gruppen anser vi gynna den sociala 

utvecklingen mer än kunskapsinhämtningen. Många av de elever vi intervjuade ansåg sig få 

den hjälp de behövde och samtidigt kände sig ha betydelsefulla kunskaper att dela med sig av 

till de övriga klasskamraterna. De tyckte också att pedagogen anpassade undervisningen 

utifrån deras egen nivå. 

 

Något vi uppmärksammade var att pedagogerna trodde att eleverna lekte mer med 

klasskamraterna över åldersgränserna. I vår studie kom vi fram till att de flesta eleverna hellre 

leker med jämnåriga kamrater. Hälften av svaren på föräldraenkäterna visar också på detta 

faktum, vilket även Sundell stärker i sina studier.83 I frågan till eleverna om det fanns något 

dåligt med att gå i en klass med blandade åldrar, fick vi få negativa svar. Anmärkningsvärt är 

att hälften av eleverna skulle vilja gå i en klass med barn i samma ålder om de fick välja. Vi 

anser att det kan vara svårt för barnen att svara på den frågan, då de inte har något att jämföra 

med. Eftersom eleverna förhåller sig på olika sätt i och utanför klassrummet kan vi se att 

barnens ålder är av stor betydelse vid rastrelationerna då många föredrog att leka med 

jämnåriga. I klassrummet får åldern mindre betydelse då elevernas tidigare erfarenheter och 

kunskaper sätts mer i fokus. 

 

 

                                                 
79 Sundell, (1995). 
80 Ibid. 
81 Ibid. 
82 Vinterek, (2003). 
83 Sundell, (1995). Sid. 92-93. 
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Föräldrar har och kommer alltid att ha synpunkter på skolan när det gäller det bästa för sina 

barn. Utifrån våra undersökningar fann vi att den största fördelen med åldersintegrering är att 

undervisningen är nivåanpassad efter elevernas mognad. I vår studie framhålls det också att 

föräldrarna värdesätter ett lågt elevantal i klasserna och att en F-3: a innehåller en för stor 

åldersspridning både socialt och kunskapsmässigt. Det kan även uppstå en ojämn fördelning 

av flickor och pojkar i samma ålder. Vi håller med den ena pedagogen och de föräldrar som 

tror på två blandade årskurser. Många föräldrar vill även att deras barn ska gå i en homogen 

klass trots att pedagogerna mött få kritiska röster från föräldrar. Här kan vi se att det saknas en 

öppenhet ifrån föräldrarnas sida gentemot pedagogen hur de upplever klassammansättningen. 

  

Genom att eleverna kan lyckas efter sina egna förutsättningar, anser vi att detta kan skapa 

trygghet hos dem och därmed stärka självförtroendet. I en klass där barnen finner sig väl 

tillrätta, är chansen större att de trivs ihop med andra! Vi tycker det ska vara en självklarhet 

att nivåanpassa undervisningen och kunna samarbeta årskursvis, oavsett om det är en 

integrerad eller en homogen klass. Ett varierat arbetssätt och en ömsesidig respekt samt tillit 

mellan föräldrar och pedagoger, tror vi också är avgörande faktorer för hur pedagoger, elever 

och föräldrar ser på åldersintegrering. 

 

Vi kan se en utveckling i samhället där media allt mer tar uppmärksamhet från barns 

fritidsaktiviteter, då många väljer att sitta inne och spela tv- eller dataspel i stället för att leka 

ute. Här anser vi att de åldersintegrerade klasserna kan fylla en funktion att kunna hjälpa 

elever att fungera socialt över åldersgränserna.  

 

Skolan strävar ständigt efter att hitta så lyckosamma vägar som möjligt, för att eleverna ska 

befästa sin kunskap. Det blir därför lätt att vissa kommuner tar efter trender inom 

skolområdet, utan att tänka över om det är rätt modell för just dem. Då vi läst en utvärdering 

hur genomförandet av åldersintegrering i Finspångs kommun skedde, ifrågasatte pedagoger 

och föräldrar politikers sätt att genomföra omorganisationen. De beskriver att de inte kände 

sig delaktiga i beslutsfattandet. Därför tycker vi att de aspekter Miller tar upp, om hur en 

åldersintegrerad organisation ska planeras och genomföras, är en bra modell att utgå ifrån.84  

 

                                                 
84 Miller, Bruce A. (1994). Sid. 1-2. 
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Finspång är kanske inte representativ som ”normalkommun” i Sverige, med tanke på att de 

haft SKOBO sedan år 1991. Skälet till att vi fann Finspångs kommun intressant var att de 

enbart hade åldersintegrerade klasser i de lägre skolåren då vi gjorde denna undersökning. Vi 

följer nu skolpolitiken i kommunen med nyfikenhet och det ska bli spännande att se om 

årskursindelningen kommer att förändras under de närmaste åren. 

 

Vi tycker trots allt att det bör vara politiker tillsammans med rektorer och pedagoger som ska 

utveckla en så bra och trygg skola som möjligt för eleverna. Hur insatta är föräldrarna 

egentligen om åldersintegrering, och hur relaterar de till dagens skola som är så totalt 

annorlunda än när de själva gick där? Skolan ska fostra och utbilda dagens elever till att 

kunna verka på ett så bra sätt som möjligt i ett samhälle cirka 15 år fram i tiden och vilken 

kunskap värdesätts då? Information, kommunikation och uppföljning är några viktiga begrepp 

som måste finnas oavsett organisationsform i skolan.  

 

Nu när vi tagit del av relevant litteratur och fått olika uppfattningar ifrån pedagoger, föräldrar 

och föräldrar, känner vi att området är väldigt komplext. Därför har vi nedan angivit förslag 

på fortsatt forskning.  

 
 
Förslag på fortsatt forskning: 
 

• Hur förberedda är nyexaminerade lärare att undervisa åldersintegrerat? 

• Hur besvarar kommunpolitikerna föräldrars, elevers och pedagogers åsikter om 

åldersintegrering? 

• Hur ställer sig olika rektorer till våra valda frågeställningar, de som valt eller inte valt 

att bedriva åldersintegrering? 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 

Intervjufrågor till dig som pedagog: 

 
1. Vilka åldrar undervisar du i?  

2. Hur många år har du varit verksam i yrket? 

3. Hur länge har du arbetat åldersintegrerat? 

4. Hur upplever du samarbetet inom ditt arbetslag? 

5. Hur upplever du elevernas samanhållning i klassen? 

6. Om du fick välja, skulle du föredra att undervisa en klass med barn i samma 

ålder (åldershomogen) eller med barn i olika åldrar (åldersintegrerad)? Varför?  

7. Vad anser du är bra respektive dåligt med att arbeta i en åldersintegrerad klass? 

8. Hur tillgodoser du elevernas behov av hjälp i undervisningen och hur upplever 

du elevernas individuella arbetsgång?  

9. Hur ser elevernas kamratrelationer ut på rasterna ur ett åldersintegrerat 

perspektiv? 

10. Hur upplever du föräldrarnas inställning till åldersintegrerad undervisning? 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till elever: 
 

1. Hur gammal är du? 

2. När tycker du det är bra att ni är olika gamla i klassen? 

3. När tycker du inte det är bra att ni är olika gamla i klassen? 

4. Hur tycker du det är att ha flera lärare i klassen? 

5. Hur gamla är de barn som du leker med på rasterna? 

6. Om du fick välja, skulle du vilja gå i en klass med barn i samma ålder eller i en 

klass med barn i olika åldrar? Varför?  

7. När du behöver hjälp med en uppgift, vad gör du då? Känner du att du får den 

hjälp du behöver? 

8. Hur tycker du att den egna planeringen fungerar? Varför? 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Bilaga 3 

 

Hej du som är pedagog i en åldersintegrerad klass! 

 

Vi heter Tove Hagerstål och Anna Svernell och går tredje och sista året på lärarprogrammet i 

Norrköping, inriktat mot grundskolans tidigare år (1-6). Under en tio veckors period skriver vi 

ett examensarbete på C- nivå, om åldersblandad/åldersintegrerad undervisning. Målet för oss 

är att ta reda på hur, lärare, elever och föräldrar ser på en klass där elever i olika åldrar ingår. 

Vi undrar därför om vi skulle kunna få intervjua dig för att få en djupare insikt och förståelse 

om denna undervisningsform. Vi vill fråga dig vad som är bra respektive dåligt med att arbeta 

åldersintegrerat. Frågorna vi tänker ställa är medskickade för att du ska få chans att läsa 

igenom dem innan intervjun. 

  

Svaren vi får in kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast vi som kommer att 

samanställa och analysera materialet för att kunna se vad det finns för olika uppfattningar om 

detta. Intervjuerna kommer att spelas in på band. Banden kommer efter vår bearbetning att 

raderas. Om Ni undrar över något är ni välkomna att höra av Er till oss. Vi skulle vara väldigt 

tacksamma om Ni kunde hjälpa oss med att svara på dessa frågor! 

 

Ett varmt tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tove Hagerstål  Anna Svernell 
Hem: XXXX-XXX XX  Hem: XXX-XXX XX XX 

Mobil: XXX-XXX XX XX  Mobil: XXX-XXX XX XX 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Bilaga 4 

 

Hej alla föräldrar med barn i en åldersblandad klass! 

 

Vi heter Tove Hagerstål och Anna Svernell och går tredje och sista året på lärarprogrammet i 

Norrköping, inriktat mot grundskolans tidigare år (1-6). Under en tio veckors period skriver vi 

ett examensarbete på C- nivå, om åldersblandad/åldersintegrerad undervisning. Målet för oss 

är att ta reda på hur, lärare, elever och föräldrar ser på en klass där elever i olika åldrar ingår. 

Vi undrar därför om vi skulle kunna få intervjua ditt barn för att få en djupare insikt och 

förståelse om denna undervisningsform. Vi vill fråga era barn vad som är bra respektive dåligt 

med att gå i en åldersintegrerad klass. Vi sänder även med en enkät till dig som förälder för 

att vi ska kunna få en uppfattning om hur Ni upplever det är att ha ert barn i en åldersblandad 

klass.  

 

Svaren vi får in kommer att behandlas konfidentiellt. Det är endast vi som kommer att 

samanställa och analysera materialet för att kunna se vad det finns för olika uppfattningar om 

detta. Intervjuerna kommer att spelas in på band. Efter vår bearbetning kommer dessa att 

förstöras. 

 

Om Ni undrar över något är ni välkomna att höra av Er till oss. 

Vi skulle vara väldigt tacksamma om Ni kunde hjälpa oss med att svara på dessa frågor! 

 

Ett varmt tack på förhand!  

 

Med vänliga hälsningar 

 

Tove Hagerstål  Anna Svernell 
Hem: XXXX-XXX XX  Hem: XXX-XXX XX XX 

Mobil: XXX-XXX XX XX  Mobil: XXX – XXX XX XX 

 

 

 

 

 

 



 

Härmed godkänner jag att mitt/mina barn får medverka vid intervjun. 

 

 
Barnets namn och 

klass:…………………………………………………………………………………………….  

 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

 

OBS! Talongen lämnas till klassläraren senast måndagen den 26 februari 

2007. 
 

 



 

Enkät till föräldrar  
 
Sedan början av 1990-talet har endast åldersintegrerade klasser 
förekommit i år F-3 i Finspångs kommun. Vi skulle därför vilja ha dina 
åsikter som förälder, vad du anser om denna organisationsform.   
 
 
Ringa in ditt svarsalternativ! 
 

Jag är förälder till: Pojke       Ålder:  6   7   8   9       Flicka        Ålder: 6   7   8   9 

 

1. Anser du att samarbetet fungerar bra mellan lärarna i ditt/dina barns klass? 

Ja       Nej       Vet ej 

 

2. Upplever du att eleverna har en bra samanhållning i klassen? 

Ja       Nej       Vet ej 

 

3. Om du fick välja, skulle du föredra att ditt barn gick i en klass med barn i 

samma ålder (åldershomogen) eller med barn i olika åldrar (åldersintegrerad)? 

Samma åldrar       Olika åldrar       Spelar ingen roll 

 

4. Vad anser du är bra med åldersblandade klasser? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Vad anser du är dåligt med åldersblandade klasser? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6. Anser du att ditt barn/dina barn får den hjälp den/de behöver i undervisningen? 

Ja       Nej       Vet ej 

Varför?_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Varför inte?_____________________________________________________________ 

 



 

________________________________________________________________________ 

7. Vilka klasskamrater leker ditt barn oftast med? 

      Yngre       Jämnåriga       Äldre Blandat       Vet ej  

 

 
Vänligen skicka snarast möjligt din ifyllda enkät i det medskickade 

frankerade svarskuvertet.  Vi vill att Ni återsänder enkäten även om den 

inte är ifylld eller bara delvis ifylld.  

 

 

Ett stort TACK för att ni medverkade! 
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