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SAMMANFATTNING  

 
Arbetet har som ambition att försöka belysa lärarnas, elevernas och föräldrarnas attity-
der till åldersintegrerad undervisning, år 4-6,  vid Hagaskolan. Mitt syfte är också att 
visa på hur skolan arbetar med åldersintegrering.  
 
Vid Hagaskolan har det förts diskussioner kring den åldersintegrerade pedagogikens för 
och nackdelar och organisationsformen har ifrågasatts av delar ur föräldragruppen. Det 
har framförts önskemål om att en utvärdering ska göras för att utröna om denna organisa-
tionsform verkligen är kvalitativt i samma nivå som den traditionella skolans. Hagasko-
lan har dock inte gjort en sådan utvärdering, men däremot sammanställt en attitydunder-
sökning bland personalen. Där framkommer lärarnas åsikter och attityder till undervis-
ningsformen, men saknas gör fortfarande föräldrarnas och elevernas attityder – föräldrar 
och elever är enligt mitt förmenande mycket viktiga intressenter.  
 
Skolans intressenter; personal, föräldrar och elever får i undersökningen komma till tals; 
elever och personal, genom intervju och föräldrar har givits tillfälle genom enkätunder-
sökning. Nedanstående frågor har varit utgångspunkten i mitt arbete: 
 
• Vilka attityder har Hagaskolans intressenter; elever, föräldrar och personal till den 

åldersintegrerade undervisningen? 
 
• Hur arbetar Hagaskolan med åldersintegrering? 

 
Till resultatet av undersökningen är en teoretisk genomgång av litteratur kopplad. Denna 
litteraturgenomgång ska försöka belysa frågor kring åldersintegrerad undervisning och 
åldersintegrerat ur forskarnas perspektiv – för och nackdelar med åldersintegrerad un-
dervisning.  
 
 
Resultatet visar att föräldrar till barn i år 4 totalt och föräldrar till flickor i år 6 är något 
mer kritiska till skolans arbete och åldersintegrering som organisationsform än övriga. 
Intressant är också att föräldrarnas delvis negativa attityd till åldersintegrering inte behö-
ver föranleda att man samtidigt värderar det pedagogiska arbetet lågt.  
 
Eleverna i år 4 och i år 5 är mest positiva till åldersintegrering medan eleverna i år 6 gär-
na vill gå i en klass med enbart jämnåriga. Motsägelsefullt i den negativa attityden från 
de äldre eleverna är att många trots allt ändå är tillsammans med yngre elever på raster 
och på fritid.  
 
Vid intervjuerna med lärarna framkommer att de har ett gemensamt sätt att undervisa; lä-
rarna lägger en gemensam kunskapsgrund vid varje arbetsområde, sedan arbetar eleverna 
med samma saker men med olika krav och svårighetsgrad, beroende på förmåga och ka-
pacitet. Detta är utmärkande för Hagaskolans arbetssätt.  
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BAKGRUND 

 
Prolog: Den undersökta skolan har beslutat att dess namn inte får anges i arbetet. När 
det i texten syftas på den aktuella skolan kommer den att benämnas Hagaskolan. 
 
 
Åldersintegrering som pedagogisk undervisnings- och organisationsform, har alltsedan 
den introducerades i slutet av 1970-talet berört och givit diskussioner omkring dess posi-
tiva och negativa sidor. Vissa pedagoger förespråkar åldersintegrering som organisations-
form medan andra är starkt kritiska. 
 
Även vid Hagaskolan som examensarbetet har som mål att undersöka, förs diskussioner 
kring den åldersintegrerade pedagogiken. Åldersintegrering har som organisationsform 
ifrågasatts av delar ur föräldragruppen. Det har framfört önskemål om att en utvärdering 
ska göras, för att utröna om denna organisationsform verkligen är kvalitativt i samma 
nivå som den traditionella skolans. Hagaskolan har dock inte gjort någon sådan utvärde-
ring, men däremot sammanställt synpunkter från personalen.1 Där framkommer lärarnas 
åsikter och attityder, men saknas gör fortfarande föräldrarnas och elevernas attityder –
föräldrar och elever är enligt mitt förmenande mycket viktiga intressenter. Min förhopp-
ning är att ämnet för arbetet kommer att ge Hagaskolans personal, föräldrar och elever en 
intressant läsning och möjligen bidra till reflektioner över verksamheten – detta höjer na-
turligtvis värdet på undersökningen. Min förhoppning är att examensarbetet ska bli så 
pass intressant att det engagerar framtida presumtiva läsare att deltaga i debatten kring 
åldersintegrerad undervisning.  
 
Examensarbetet var i inledningsskedet tänkt att verka som en målrelaterad utvärdering av 
verksamheten. Detta kom att medföra problem, eftersom Hagaskolan inte hade några di-
rekt utsatta mål för den åldersintegrerade undervisningen. Jag hade även en ambition att 
genomföra en kvalitetsundersökning avseende elevernas kunskaper, men även detta fick 
skrinläggas p g a problem med att som utomstående genomföra ett sådan undersökning. 
Möjligen kan en frustration infinna sig hos de föräldrar som hade hoppats på en i alla de-
lar framtagen utvärdering, men tyvärr var det alltså inte genomförbart.  
 
 
Definition av begrepp 
 
Organisationsformen har många olika benämningar och termerna används ofta syno-
nymt: årskurslöst, årskursintegrerat, åldersblandat och åldersintegrerat. Det finns ändå 
en viss skillnad i användandet av termerna. Somliga pedagoger anser att åldersintegre-
ring innebär att man inte endast sitter i samma klassrum och arbetar, utan man använder 
sig av åldersspridningens fördelar – man arbetar med samma saker fast på olika nivåer. 
Åldersblandad undervisning skulle då betecknas av att elever ur olika åldrar arbetar i 
samma klassrum fast med olika saker.2  

                                                 
1 Bilaga 4 
2 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 13 
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I arbetet har jag valt att genomgående använda begreppet åldersintegrering, även i for-
men åldersintegrerad undervisning och åldersintegrerade klasser. Anledningen är att 
dessa begrepp är väl använda och invanda på Hagaskolan. Men också att undervisningen 
bedrivs på så sätt att eleverna arbetar med samma saker fast på olika nivåer och det sker 
en samverkan mellan eleverna. Vid litteraturgenomgången används emellertid flera av 
ovanstående begrepp.  
 
Monika Vinterek (2002) tar i sin doktorsavhandling upp problematiken kring de skif-
tande begreppen: 

 
”Termerna är förknippade med en åldersmässigt heterogen klassorganisation och 
motsvarande ord finns för en åldershomogen organisering av skolklass. Skulle vi 
stanna upp en stund och fråga vad uttrycken står för blir svaren med all sanno-
likhet inte entydiga. Det som oftast ändå bildar en kärna i dessa definitioner är 
att det handlar om att barn med olika födelseår sätts samman i klasser, där en el-
ler flera lärare ansvarar för dessa elever under skoldagen och kontakten mellan 
hem och skola.”3 

 
Min användning av de olika begreppen kan måhända, i vissa delar och situationer, te sig  
vidlyftig och t o m vårdslös, men för läsaren tror jag att min ambition med en kontinui-
tet i användningen av åldersintegrering som begrepp, gör det lättare att läsa arbetet. 
Även Hagaskolan är inte konsekvent i sin begreppsanvändning och detta visas i arbetet 
främst vid olika citat av skolans styrdokument. 
 
Vilket ställningstagande man intar till olika forskningsresultat har betydelse av hur man 
ställer sig till ämnets skiftande begrepp som t ex: åldersintegrering, årskurslöst eller ål-
dersblandat. Det är viktigt att man för en diskussion om samma saker. Även begrepp 
som klass och årskurs är viktiga att definiera när man försöker granska forskningsresul-
tat. Problematiken kring begreppsfloran visar Monika Vinterek (2002) när hon väljer att 
använda begreppet åldersblandad klass för att undvika termer som inte kan lova mer än 
de kan hålla. 
 

”Mitt val av att använda begreppet ’åldersblandad klass’ i beskrivningen av mina 
syften och resultat är ett försök att undvika termer som utlovar mer än just tala 
om att det är klasser med elever i olika åldrar som avses.”4 

 
Möjligen skulle jag i arbetet också ha använt åldersblandad som begrepp, men jag har 
alltså valt åldersintegrering p g a dess etablering som begrepp på Hagaskolan. 
 
 
Beskrivning av Hagaskolan 
 
Hagaskolan är en F-6 skola men har även särskoleverksamhet. Särskolan består av 3 trä-
ningsklasser med sammanlagt 14 elever. Inom grundskolan har man idag en förskole-

                                                 
3 Vinterek, Monika (2002), Åldersblandning i skolan, elevers erfarenheter, Doktorsavhandlingar i Peda-
gogiskt arbete Nr:1, Umeå Universitet, sid 13 
4 Vinterek, Monika (2002), Åldersblandning i skolan, elevers erfarenheter, Doktorsavhandlingar i Peda-
gogiskt arbete Nr:1, Umeå Universitet, sid 33 
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klass, där tre förskollärare arbetar. År 1-3 består av fyra klasser; en klass år 1 och tre ål-
dersintegrerade klasser år 2-3. År 1-3 disponerar fyra lärare och en specialpedagog. År 
4-6 består av tre åldersintegrerade klasser med totalt fem lärare, därav en lärare som arbe-
tar 80 %. Inom år 4-6 disponeras ingen särskild specialpedagog utan det finns en utökad 
grundbemanning av lärare. Dock finns specialpedagogisk kompetens inom lärargruppen. 
Åldersintegrerad undervisning sker år 2-3 och år 4-6. På skolan går för tillfället 197 ele-
ver, varav 14 stycken går i träningsskola. 
 
På Hagaskolan finns alla socialgrupper representerade, den ligger mitt emellan ett villa-
område och ett stort hyreshusområde tillhörande allmännyttan. Skolan har tidigare varit 
mycket invandrartät (ca 20 % med annan kulturell bakgrund), men p g a utflyttning har 
idag skolan endast ca 8 % med annan kulturell bakgrund. 
 
Hagaskolan påbörjade sitt arbete med åldersintegrerad undervisning 1995. De elever som 
började i år 1 integrerades med år 2. År 1997, då de elever som gått integrerat från år 2 
skulle börja i år 4, splittrades dåvarande femmor och sexor och hela steget var utbyggt 
från år 1-6. Senare har dock integreringen på det lägre stadiet omformats och idag är för-
skoleklassen och år 1 integrerade, samt år 2 och 3. I skrivandes stund är en remiss ute 
från skolkontoret i den berörda kommunen på en tänkt framtida organisation. I vilken 
omfattning en sådan organisationsförändring kommer att påverka Hagaskolans möjlighe-
ter att bedriva en åldersintegrerad undervisning även i framtiden, återstår att se. 
 
En viktig fråga är om det vid introduktionen av det nya arbetssättet sattes upp några di-
rekta mål för vad man ville uppnå med den åldersintegrerade undervisningen. Vad var 
syftet? Var det ett pedagogiskt syfte eller var det enbart resursmässiga motiv bakom infö-
rande av åldersintegrerade klasser? Jag har inte lyckats med att finna några direkta mål, 
men i skolkatalogen för läsåret 1996/97 står att läsa: 
 

Skälen till en övergång till åldersblandad undervisning är framför allt pedago-
giska. Bl a: 
• Eleverna får träna sig i att samverka med och respektera äldre, yngre och 

jämnåriga kamrater. De utvecklas från att vara den som är minst och omhän-
dertagen till den som tar mera ansvar. 

 
• Det är naturligt att man arbetar med olika saker, på olika nivåer. Vi tänker 

att det blir mindre revirtänkande och mindre konkurrens i den åldersblanda-
de gruppen. 

 
Hagaskolan har även sammanställt en redovisning av sitt utvecklingsarbete fr o m 1995 
t o m 1998 som omnämner vissa syften med den åldersintegrerade undervisningen: 

 
• Vi har under 1996 infört årskurslös undervisning för årskurs 1 - 3 i 

grundskolan, i syfte att skapa en mer individanpassad lärsituation. 
 
• Vi har under 1997 infört åldersintegrerad undervisning för år 4 - 6 i grund-

skolan. Syfte: Att individualisera undervisningen och öka den sociala trygg-
heten. Få eleven att ta större ansvar för sitt lärande. 

 
Utifrån denna information får antagandet bli att det var pedagogiska skäl som var avgö-
rande vid införandet av den åldersintegrerade undervisningen på Hagaskolan. 
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SYFTE 

 
Syftet är att försöka belysa lärarnas, elevernas och föräldrarnas attityder till åldersinte-
grerad undervisning, år 4-6, vid Hagaskolan. Mitt syfte är också att visa på hur skolan 
arbetar med åldersintegrering som pedagogisk undervisningsform.  
 
 
 
 
 

FRÅGESTÄLLNINGAR 

 
De frågeställningar som jag utgått ifrån är följande: 

 
• Vilka attityder har Hagaskolans intressenter; elever, föräldrar och personal till den 

åldersintegrerade undervisningen? 
 
• Hur arbetar Hagaskolan med åldersintegrering? 
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UPPLÄGGNING OCH GENOMFÖRANDE 

 
Undersökningen har genomförts under vecka 2 t o m vecka 9, 2002, på en skola i en 
mellansvensk kommun med ca 25 000 invånare. Hagaskolan är en F-6 skola och under-
sökningen genomfördes i tre åldersintegrerade klasser, år 4-6. Undersökningen har fokus 
på år 4-6 och vill lyfta fram elever, föräldrar och lärare och dess attityder till åldersinte-
grerad undervisning. Klasserna bestod av ca 23 elever/klass, totalt 70 elever. Undersök-
ningen utgjordes av intervjuer med elever och lärare, samt enkäter till föräldrarna. 
 
En svårighet i arbetet är att min egen roll inte är helt objektiv. Detta beror på att jag är en 
av intressenterna, nämligen förälder till barn i skolan - både nu i skrivande stund och ti-
digare. Det finns därför en risk att jag i alla lägen inte klarar att vara helt objektiv, utan 
att mina egna åsikter understundom kan framskymta. Vidare har jag slutfört en sex veck-
or lång praktik på skolan, samt till viss del vikarierat. Allt detta sammantaget gör att jag 
upplever mig ha en personkännedom och personliga relationer som stundtals gör mig 
hämmad i min beskrivning av skolans verksamhet. Min ambition är dock att försöka ge 
en så rättvisande bild av skolan som är möjlig. 
 
 
Enkät till föräldrar 
 
Enkäten till föräldrarna genomfördes vecka 6 och 7, 2002. Jag informerade föräldrarna 
genom ett informationsblad med nedanstående text: 
 
 
 
Undersökningen ingår som en del av det examensarbete som jag genomför i slutet av 
min utbildning till grundskollärare vid Universitetet i Linköping. Examensarbetet ska 
innehålla både teori och en undersökande fältstudie. Fältstudien kommer att bestå av 
intervjuer med elever och lärare samt en enkätundersökning riktad till föräldrarna. Ar-
betets mål är att lyfta fram elever, lärare och föräldrars åsikter och attityder om ålders-
integrerad undervisning. Till detta kommer en ambition att beskriva hur Hagaskolan 
arbetar med åldersintegrering som pedagogisk metod.  
 
Undersökningsgruppen är; lärare och elever år 4-6 på Hagaskolan, samt barnens för-
äldrar. 
 
Till föräldrarna: 
• Frågorna är gjorda som värderingsfrågor, vilket innebär att Du får ta ställning 

till i vilken grad påståendet överensstämmer med din åsikt. Siffran 5 överens-
stämmer helt med din uppfattning och siffran 1 överensstämmer inte alls. 
Ringa in den siffra som bäst speglar din uppfattning. I slutet av enkäten finns det 
utrymme för att skriva egna kommentarer – gör gärna detta. Glöm inte att kryssa 
i vilken årskurs ditt barn går i, och om det är pojke eller flicka. 
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Avslutningsvis lät jag meddela, att hade föräldrarna några synpunkter eller frågor angå-
ende undersökningen var de välkomna att kontakta mig via telefon eller mail. Jag gav 
också ett sista datum för enkäten, vilket är viktigt för att påskynda inlämnandet av enkä-
ten. Enkätens frågor finns som bilaga.5 
 
Enkäten skickades hem till alla föräldrar som hade barn i år 4-6. Totalt var det föräldrar 
till 70 barn som gavs möjlighet att ge uttryck för sina åsikter om skolan och dess verk-
samhet. Av totalt 70 enkäter besvarades 46 stycken, vilket ger en svarsfrekvens på ca 
66  %. Den höga svarsfrekvensen är mycket positiv och visar på ett stort engagemang 
från föräldrarna.  
 
Frågorna i enkäten var gjorda som värderingsfrågor. Varje fråga skulle graderas i förhål-
lande till i vilken utsträckning föräldrarnas åsikt överensstämde med det aktuella påstå-
endet, och graderingen skedde utifrån en skala från ett till fem. Det innebar att svarade 
man siffran 5, överensstämde man helt med påståendet, och svarade man siffran 1, över-
ensstämde man inte alls. I slutet av enkäten fanns det utrymme för att skriva egna kom-
mentarer. Föräldrarna skulle också kryssa i vilken årskurs deras barn går i, och om det är 
pojke eller flicka. Anledningen var att jag ville se om det fanns någon skillnad i svaren 
från föräldrarna beroende på vilket kön barnet har och vilken årskurs det går i. Det går 
dock inte att läsa ut könsrelaterade svar ur de diagram som presenteras i resultatdelen. 
När det funnits anledning har jag gjort kommentarer omkring skillnaden av hur föräldrar 
till pojkar och flickor svarat. 
 
Genom ett förbiseende hade fråga 11 och fråga 14 i enkäten till föräldrarna, i det när-
maste samma innebörd. Resultatet av de två frågorna överensstämde identiskt och jag 
har därför gjort en sammanslagning av resultat och tolkning för dessa frågor och de re-
dovisas därför inte åtskilt.  
 
 
Intervjuer med elever 
 
Vid första kontakten med eleverna gick jag ut i varje klass och presenterade mig och re-
dogjorde för att jag skulle göra ett större arbete om deras skola och att arbetet skulle 
handla om åldersintegrering. Jag informerade också om att jag önskade genomföra in-
tervjuer med några av eleverna, att ett deltagande var frivilligt, men att intervjuerna var 
betydelsefulla för arbetet. Var det någon som inte blev uttagen till intervju och mycket 
gärna ville delta, så mötte det inget hinder, utan alla som ville, fick bli intervjuade. Vi-
dare informerade jag om att allt som framkom i intervjuerna inte skulle föras vidare och 
att deras uppgifter skulle behandlas anonymt. Intresset för att bli intervjuad var stort och 
det var inga problem att finna intresserade. De som valdes ut var en kombination av 
mina egna observationer av eleverna och genom en diskussion med lärarna. Utöver de 
som jag valde ut tillkom flera intresserade elever som absolut ville bli intervjuade.  
 
Antalet elever som intervjuades var 24 stycken, vilket innebär ca en tredjedel av alla 
elever år 4-6 (totalt 70 elever). Mitt mål var att intervjua två elever ur varje årskurs och 
klass. Detta skulle betyda en undersökningsgrupp på 18 elever från år 4-6. Nu blev det 
alltså något fler och det beror på det stora intresset från elevernas sida. Fördelningen av 

                                                 
5 Bilaga 1 
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intervjuade elever var följande: fyra flickor och tre pojkar i år 4, fyra flickor och tre poj-
kar i år 5, samt sju flickor och tre pojkar i år 6. Den större andelen flickor kan förklaras 
av deras stora intresse av att medverka i undersökningen. Intervjufrågorna till eleverna 
finns som bilaga.6 
 
Intervjuerna genomfördes enskilt med varje elev och tiden som åtgick var ca 15 minuter 
per elev. Vid intervjun talade jag åter igen om mitt syfte med undersökningen, nämligen 
att jag är i slutet av min utbildning och att jag då måste göra ett större ”fördjupningsar-
bete”, och att jag gärna vill veta hur elever ”tycker” det är, att gå flera årskurser i samma 
klass. Jag gjorde också klart för mig att eleven hade en förståelse för vad åldersintegre-
ring innebär - alla elever var dock väl insatta eftersom de oftast gått i denna skolform 
sedan år 1.  
 
 
Intervjuer med lärare 
 
Alla fem lärarna som undervisar i år 4-6 intervjuades. Det undervisar också två slöjdlä-
rare i år 4-6 men dessa intervjuades inte, förutom ett ostrukturerat samtal som redovisas 
under diskussionen. Intervjuerna genomfördes med ett diskussionsunderlag som grund. 
Det är inte givet att alla frågor bearbetades vid intervjuerna med samtliga lärare, och det 
beroende på att vissa frågor inte var relevanta för den specifika intervjun. Vidare ute-
slöts några frågor vid intervjuerna ju längre jag kom i processen. Detta eftersom jag re-
dan fått en klar bild av det eftersökta och därför inte behövde bearbetas mer. 
 
Inför intervjun informerades lärarna om min sekretess och att det inte på något sätt skul-
le gå att få fram i arbetet vilken lärare som hade sagt vad. Detta var viktigt, eftersom jag 
genom mitt sätt att redovisa resultatet skulle ha kunnat avslöja en lärares åsikter, t ex att 
en manlig lärare tycker si eller så, när det endast finns en manlig lärare i undersöknings-
gruppen. Jag har även förbundit mig att det som berör intervjuerna ska delges lärarna för 
korrekturläsning. Intervjufrågorna till lärarna finns som bilaga.7 
 
 
Tolkning och redovisning av materialet 
 
Sammanställningen av enkäten till föräldrarna var relativt enkel att genomföra. Detta ef-
tersom den grundade sig på i förväg givna svarsalternativ och tolkningen i huvudsak be-
stod i en matematisk summering, samt ett framtagande av ett genomsnittligt värde för 
varje påstående. Resultatet delades upp på föräldrar till pojkar och till flickor i varje 
årskurs. Därefter gjorde jag en summering för varje årskurs och tog sedan fram ett totalt 
genomsnittligt värde för alla som svarat. För att lättare ta del av resultatet har jag valt att 
presentera materialet med hjälp av stolpdiagram och med korta efterföljande kommenta-
rer i anslutning till varje påstående. De könsrelaterade svaren redovisas endast när de är 
av ett större intresse. 
 
Vid intervjuerna gjorde jag anteckningar som jag sedan har renskrivit. Därefter sam-
manställde jag alla svaren på varje fråga, var för sig,  för att sedan försöka gruppera lik-

                                                 
6 Bilaga 2 
7 Bilaga 3 
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nande svar och på så sätt få en överblick av vad de intervjuade hade svarat. Denna grup-
pering av svaren gjorde att det var lättare att göra jämförelser och generella tolkningar. 
Eftersom jag intervjuade ett stort antal elever underlättade detta tillvägagångssätt fram-
förallt tolkningen av elevintervjuerna.  
 
Metoden användes även vid intervjuerna med lärarna. Dessa intervjuer var emellertid 
mer komplicerade eftersom jag hade som ambition att både få fram lärarnas attityder 
och försöka beskriva hur de arbetar med åldersintegrerad undervisning. 
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LITTERATURGENOMGÅNG 

 
Historik 
 
Flera olika åldrar i ett klassrum med en gemensam lärare var den modell som var vanli-
gast förekommande vid folkskolans införande år 1842. Speciellt på landsbygden med ett 
svagt elevantal blev denna form, där klass och ålder inte kopplades till varandra, mycket 
vanligt. Denna form kallades för Bb-form och innebar en fysisk integrering och inte en 
pedagogisk. Denna organisationsform grundar sig inte på pedagogiska fördelar utan är 
helt styrd av för dåligt elevunderlag. Det är alltså inget revolutionerande i sig att barn av 
olika åldrar med en gemensam lärare undervisas i samma klassrum. Enligt Edholm & 
Sundell (1999) uppskattade Statistiska Centralbyrån (SCB) år 1992 att 10 % av eleverna 
år 1-6 har åldersintegrerad undervisning som pedagogisk form (inklusive den verksamhet 
som bedrivs i Bb-form).8 
 
Monika Vinterek (2002) uppskattar (m h a SCB) i sin forskning att år 2001 går drygt en 
av tre elever i de lägre åldrarna i åldersblandad klass, och i år 4-5, ca en av fyra, samt av 
elever i år 6, går ca en av sex i åldersblandad klass. Däremot i de senare skolåren, år 7-9, 
går inte fler än en eller två av hundra, i åldersblandad klass.9 
 
Åldersintegrerad undervisning i modern tappning började redan i slutet av 1970-talet. 
Under åren 1984-1986 gav Skolstyrelsens stöd till försöksverksamhet inom år 1-3 och 
senare även inom år 4-6. Stödet användes ofta av skolorna för att skapa åldersintegrerade 
klasser och organisationsformen fick i och med detta en möjlighet att öka i omfattning. 
Lärare har oftast varit mycket positiva till införandet av åldersintegrerad undervisning 
men man inte är lika klar över föräldrarnas ståndpunkt eftersom det inte gjorts några om-
fattande studier omkring detta. Denna fråga har inte varit lika het som den mer inflamme-
rade debatten omkring betygsfrågan.10 
 
Åldersintegrering är enbart en organisationsform precis som den vanliga traditionella 
skolan är det (A-form). Det är ett sätt att organisera sin verksamhet och hur väl detta slår 
ut är endast beroende av hur det pedagogiska arbetet praktiseras.11 Det finns tre motiv till 
att skolor inför åldersintegrerad undervisning: antingen enbart pedagogiska, enbart re-
sursmässiga (ekonomiska), eller en kombination av pedagogiska och resursmässiga mo-
tiv. Av de klasser som införde åldersintegrerad undervisning under tidsperioden år 82/83 
t o m år 92/93 gjordes detta i 43 % av fallen med pedagogiska motiv som grund och i 
29 % med resursmässiga och i 28 % av fallen var det en kombination av pedagogiska och 
resursmässiga motiv.12 
 

                                                 
8 Edlund, Ann-Charlotte, Sundell, Knut (1999), Åldersintegrerat eller åldersindelat?, FoU-rapport 
1999:9, Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, sid 7 
9 Vinterek, Monika (2002), Åldersblandning i skolan, elevers erfarenheter, Doktorsavhandlingar i Peda-
gogiskt arbete Nr:1, Umeå Universitet, sid 36 
10 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 10 f 
11 Johansson, Ann Catrin (1995), Elevmedverkan och åldersblandat i åk 4-6, Ekelunds Förlag AB, sid 72 
12 Sahlin, Birgitta & Öberg, Gunilla (1995),  Åldersintegrerade klasser i grundskolan, förekomst och 
spridning. Lärarhögskolan i Stockholm, Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap, sid 11 ff 
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Vad är åldersintegrerad undervisning? 
 
Åldersintegrerade klasserna brukar utgöras av elever från tre årskurser. Vanligtvis brukar 
benämningen vara 1-3, eller 4-6. Det förekommer även andra konstellationer av åldersin-
tegrering inom år 1-6. Åldersintegrering år 7-9 finns endast undantagsvis på mindre orter 
där elevunderlaget är begränsat. I varje grupp skall det finnas elever från varje årskurs 
och eleverna placeras oftast blandade i klassrummet och i grupper om fyra eller sex 
stycken. Det är viktigt att det finns tillgång till grupprum i skolan eftersom inte alla ele-
ver alltid arbetar med samma saker kan det vara bra att kunna sitta ostört och arbeta, t ex 
när läraren skall ha en genomgång för en del av klassen. 
 
Klassens sammansättning förändras varje år eftersom alltid en tredjedel försvinner. Van-
ligtvis brukar man vid en övergång från lågstadiet till mellanstadiet organisera det så att 
barn som gått tillsammans i de lägre årskurserna åter möts i år 4-6.13 
 
 
För och nackdelar med åldersintegrering 
 
Karin Sandqvist (1994) gör en sammanfattning av vad som upplevs som bra och dåligt 
med åldersintegrerad undervisning. Den visar att lärarna oftast är positivt inställda innan 
arbetssättet genomförs och förväntningarna infrias oftast och då speciellt de sociala för-
delarna för eleverna. Eleverna uppskattar att de får både äldre och yngre elever. Föräldrar 
däremot är ofta negativa, men blir positivare med tiden. Detta åtminstone vad skolled-
ningen och lärare erfar.14  
 
En nackdel med åldersintegrering kan t ex vara; att har en grupp skaffat sig låga normer 
och värderingar ärvs dessa till de nya eleverna som kommer in varje år. Vidare kan ele-
verna i år 6 känna en frustration över att behöva gå i samma klass som de små fyrorna. 
Årskursbundna saker som inte styrs av den enskilda skolan kan förorsaka problem, t ex 
idrottsevenemang, filmförevisningar, inskolningar till de högre stadierna o s v.15 
 
 
Edholm & Sundell (1999) lyfter fram fyra fördelar med åldersintegrerad undervisning 
som forskning visat. 
 

1. Förmodas stimulera barnens sociala och känslomässiga utveckling. 
Elever i traditionella skolor presterar vanligtvis bra genom hela skolsystemet, medan 
elever som misslyckas i skolan också befäster sin roll som en gång misslyckad, alltid 
misslyckad. Vid åldersintegrerad undervisning kan detta mönster brytas eftersom den 
svagare elevens kunskaper ökar i takt med yngre tillkomna elever som behöver hjälp. På 
detta sätt utvecklas elevens självförtroende och ansvar.  
 
 
 

                                                 
13 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 29 ff 
14 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 93 
15 Johansson, Ann Catrin (1995), Elevmedverkan och åldersblandat i åk 4-6, Ekelunds Förlag AB, 
sid 76 f  
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2. Barnens kunskapsmässiga inlärning gynnas. 
Undervisningsformen underlättar inlärningen eftersom fokus ligger på barnens mentala 
ålder och inte på dess fysiska. Detta får till följd att det framtvingas en individualiserad 
undervisning. Elevernas får ett eget stort ansvar för sitt lärande. 
 

3. Elever med behov av särskilt stöd förväntas bli speciellt gynnade. 
Den individualiserade undervisningen frigör lärarens tid för att hjälpa dessa elever. Vis-
sa moment i undervisningen återkommer också med vissa mellanrum. 
 

4. Lärarna får en bättre arbetsmiljö 
Lärarens roll förändras från den traditionella läraren till att mer bli en handledare för 
eleverna. Läraren slipper var tredje år möta en helt ny grupp eftersom en tredjedel av 
eleverna byts ut varje år, och detta underlättar inskolningen. Vidare innebär åldersinte-
grering att det skapas tätare vuxenkontakter för läraren eftersom det finns en möjlighet 
att andra lärare kan undervisa inom klassen i olika grupperingar.16  
 
 
Attityder till åldersintegrerad undervisning 
 
Föräldrars inställning till åldersintegrering är inte i tillräcklig omfattning undersökt. Det 
finns enligt Karin Sandqvist (1994) stora skillnader på föräldrars reaktioner. De första 
försöken med åldersintegrering fick uppskjutas efter massiva negativa reaktioner från 
föräldrars sida. Som motpol till detta finns det rapporter från andra skolor att föräldrar 
utövat påtryckningar på skolledning för att införa åldersintegrerad undervisning. Föräld-
rar är oftast positiva även om Karin Sandqvist är förvånad till detta eftersom man bryter 
en mer än hundra år gammal tradition. Vidare har föräldrar i Sverige en mycket liten 
möjlighet att påverka vilken skola eller vilken inriktning skolan skall ha.17 
 
Föräldrarna har i jämförelse med lärarna inte samma homogena utbildning och är alltså 
inte en enhetlig grupp. Detta får till följd att det uppstår stora åsiktsskillnader bland för-
äldrarna. Föräldrarna är oorganiserade och det är därför svårt att med bestämdhet uttala 
sig om gruppens åsikter.18 
 
Edholm & Sundell (1999) visar på att lärares ofta positiva upplevelser av åldersintegre-
rad undervisning kan vara en följd av arbetsmiljövinster, som t ex ökat samarbete med 
kollegor och egna stora förväntningar på den åldersintegrerade undervisningen. Dessa 
egna positiva upplevelser får inte förväxlas med en positiv utveckling hos eleverna. Ed-
holm & Sundell (1999) menar att detta är viktigast att beakta när pedagogerna själva tagit 
initiativ till att genomföra åldersintegrerad undervisning. Denna positivism smittar ofta 
av sig både på elever och föräldrar.19  
 
 
 
                                                 
16 Edlund, Ann-Charlotte, Sundell, Knut (1999), Åldersintegrerat eller åldersindelat?, FoU-rapport 
1999:9, Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, sid 7 
17 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 13 ff 
18 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 73 
19 Edlund, Ann-Charlotte, Sundell, Knut (1999), Åldersintegrerat eller åldersindelat?, FoU-rapport 
1999:9, Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, sid 11 
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Mål med åldersintegrerad undervisning 
 
• Att respektera och samarbeta med andra över åldersgränserna. 
• Mindre konkurrens – man arbetar med olika saker på olika nivå. 
• Egen planering av det egna arbetet. 
• Naturliga repetitionstillfällen vid återkommande genomgångar. 
• Eleverna bidrar med sin egen tidigare förvärvad kunskap till yngre elever. 
• Färdigheter i kunskapssökande. 
• Eleverna får ett ökat självförtroende genom att tävlan och konkurrensen försvinner, 

man tävlar endast med sig själv. 
 
Med dessa mål framträder de förväntningar som skolorna har med åldersintegrerad un-
dervisning. Karin Sandqvist (1994) ställer dock frågan om denna tulipanaros är verklig 
eller om det blott är en önskedröm.20 
 
 
Forskning om basfärdigheter 
 
Edholm & Sundell (1999) och deras FoU-rapport visade på att det inte fanns några ge-
nomsnittliga skillnader i elevernas basfärdigheter på den undersökta gruppen, alltså skill-
nader mellan barn som gick i åldersindelad klass eller åldersblandad klass. Spannet var 
dock större mellan den duktigaste och svagaste i de åldersintegrerade klasserna. Resulta-
tet visade också att det fanns större andel svagpresterande elever i räkning och läsning i 
de åldersintegrerade klasserna. Det fanns alltså en större spridning kunskapsmässigt, men 
de genomsnittliga basfärdigheterna var samma i traditionell klass och åldersintegrerad 
klass. FoU-rapporten var en jämförande studie av 1 111 elever i årskurs 2.21  
 
 
 
Vad är attityder? 
 
Detta examensarbete har som en viktig ingrediens begreppet attityd. Vad är en attityd? 
Begreppet är inte helt enkelt att förklara, men begripligt kan man säga att en attityd är 
människors inställning till något. Det finns också en stor svårighet i att ställa de rätta 
frågorna eller framställa de påståenden som ger ett tolkbart resultat. Hur man ställer frå-
gor har stor betydelse, t ex i negativ eller positiv mening. Experiment har visat att inte 
alla i en undersökningsgrupp som svarar ja på en fråga att det är dåligt med krig, samti-
digt svarar nej på frågan att krig är bra. Detta fenomen beskriver sociologen Joachim Is-
rael, med hjälp av en undersökning av forskaren L Guttman. Problemet är alltså stort att 
de intervjuade misstolkar påståenden och att de intervjuade har olika referensramar.22  
 
 
 
 
                                                 
20 Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning, en kunskapsöversikt, HLS Förlag, sid 27 
21 Edlund, Ann-Charlotte, Sundell, Knut (1999), Åldersintegrerat eller åldersindelat?, FoU-rapport 
1999:9, Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, sid 27 f 
22 Israel, Joachim (1963), Socialpsykologi – teori problem forskning, sid 44 ff 
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Attityder anses bestå av tre olika komponenter: 
1. Kunskapsmässig – de kunskaper man har i en viss fråga t ex vid ett ställningsta-

gande till åldersintegrerad undervisning. Kunskaperna har vi fått genom egna 
och andras erfarenheter och är den komponent av attityden som är grunden för 
våra känslor till människor och saker. Kunskapen påverkar alltså känslan som i 
nästa steg kan bestämma hur vi handlar. 

2. Värderande känslomässig – de känslor som styr vårt ställningstagande i frågan, 
hur vårt barn trivs i skolan kan styra vår attityd till skolan.  

3. Handlingsmässig – hur vi verkligen agerar, vi tar hänsyn till vår kunskap och 
våra känslor för att handla på ett visst sätt. Möjligen handlar vi ändå mot vår 
kunskap och känsla och detta kan skapa dåligt samvete.  

 
Dessa tre komponenter är starkt förenade; kunskap föder vanligtvis en känsla eller 
ibland avsaknad av känsla, vidare kan detta leda till ett val att göra en specifik handling 
eller avstå från handlingen. 23 24 
 
Med denna grund finner jag det intressant och stimulerande att göra ett examensarbete 
omkring ämnet åldersintegrerad undervisning. Arbetets begränsningar är undersökning 
av attityder och åsikter från intressenter i skolan år 4-6. 
 
 

                                                 
23 Rosengren, Karl-Erik & Arvidsson, Peter (1992), Sociologisk metodik, sid 192 
24 Herbert Anna m fl (2001), Psykologi – Internetprojektet, Examensarbete, Lärarutbildningen i Malmö 
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RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 

 
Enkätundersökning riktad till föräldrar 
 
Värderingen av svaren är naturligtvis svår att göra men för att få mätbara svar är det en 
fördel att använda något som jag benämner värderingstal, i detta fall 1 till 5. Talen har 
sedan summerats och delats med antalet avlämnade svar för att få ett genomsnittligt 
värde. Värderingstal 3 utgör en vattendelare mellan mer eller mindre överensstämmelse 
med de olika påståendena i enkäten. Att omsätta värderingstal i ord kan vara vanskligt, 
men talen skulle kunna utgöras av följande verbala betydelse: 
 
 
Värderingstal 

1 Överensstämmer inte alls 
2 Överensstämmer inte 
3 Obestämd 
4 Överensstämmer delvis 
5 Överensstämmer helt 

 
 
 
 
 

De flesta föräldrar upplever att deras barn trivs mycket bra i skolan. Noterbart är att triv-
seln är högst i år 4 och sedan avtar för att ligga lägst i år 6. Det lägre värderingstalet i år 6 
har en förklaring i den stora skillnaden mellan svaren från dessa föräldrar. Föräldrar till 
flickorna svarade i genomsnitt, 3,9, medan föräldrar till pojkar 4,8. Sammanfattningsvis 
trivs barnen mycket bra, men med en liten reservation för flickor i år 6. 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Mitt barn trivs mycket bra i skolan

4,7 4,5 4,2 4,5

0
1
2
3
4
5

År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6
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Föräldrarnas svar visar på en viss skeptisk inställning till att barnen lär sig lika mycket på 
Hagaskolan som de skulle göra i en traditionell skola. I denna fråga avviker föräldrar till 
flickor i år 4. Denna grupp är den mest negativa gruppen med värderingstal 2,8.  
 

Föräldrarna känner relativt stort förtroende för det pedagogiska arbete som lärare och 
skolledning bedriver. Även här avviker föräldrar till barn i år 4 men ett lägre värderings-
tal.  

Om föräldrar hade givits möjlighet att välja skolform hade man enligt enkäten inte valt 
en skola med åldersintegrering. Återigen är det föräldrar till flickor år 4 som framträder 
med ett lågt värderingstal, 2,0.  
 
 
 

2.  Jag tror mitt barn lär sig lika mycket på en skola med 
åldersintegrering som i en traditionell skola

3 3,5 3,4 3,3
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4
5

År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

4.  Om jag hade kunnat välja skola till mitt barn, hade jag 
valt en skola som arbetar åldersintegrerat

2,3 2,7 2,5 2,5
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5

År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

3.  Jag känner fullt förtroende för skolans pedagogiska 
arbete

3,3 3,6 3,6 3,5
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6
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Föräldrar tycker att lärarna till stor del är entusiastiska och engagerade i sitt arbete. In-
tressant är att notera att föräldrar till barn i år 5 har ett lägre värderingstal och detta på-
verkas av föräldrar till pojkar år 5 som endast hade 3,2 som värderingstal. 

 

Både fråga 6, som berör informationen om vad som händer i klassen och fråga 7, som 
behandlar skolans information om åldersintegrering fick låga värderingstal av föräldrar-
na. Information upplevs av föräldrar som en bristvara. Bristen på informationen om det 
som händer i klassen upplevs som mest negativt. Även en grundlig information om vad 
åldersintegrering innebär efterfrågas. Föräldrar till flickor år 4 är mest negativa med ett 
värderingstal på 1,8, när det gäller information från skolan om det som händer i klassen. 

7.  Jag har fått tillfäcklig information från skolan om vad 
åldersintegrerad undervisning innebär

2,6
3,2 3,3 3
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

6.  Jag som förälder får bra information om vad som 
händer i klassen och vad man arbetar med 
(veckomeddelande, informationsblad o s v.

2,1 2,4
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5.  Lärarna är entusiastiska och engagerade i sitt arbete
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Föräldrarna upplever att deras barn har stor möjlighet att själva planera sitt arbete. För-
äldrar till barn i år 6 avviker med ett högre värderingstal.  
 

Undersökningen visar att föräldrarna upplever att barnen skapar sociala kontakter över 
åldersgränserna. Noterbart är att föräldrar till flickor år 6, vilket inte ses i detta diagram, 
avviker starkt med ett värderingstal på 3,5. Enligt dessa föräldrar har alltså inte flickor i 
år 6 samma positiva utbyte av andra åldersgrupper som övriga elever.  
 

I denna fråga finns det en stor avvikelse mellan föräldrar till flickor år 4 och föräldrar to-
talt år 6. Föräldrar till flickor år 4 har svarat med ett värderingstal på 2,9 och sammanta-
get år 6 har svarat 4,3.  

10.  Det är bra att eleverna får arbeta i egen takt, för vilket 
innebär att de inte behöver känna sig pressade i 

skolarbetet

3,4 3,6
4,3 3,7
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

9.  Åldersintegrering innebär att mitt barn har kamrater 
som är både yngre och äldre

4,3 4,9
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

8.  Eleverna får själva vara med och planera och påverka 
sitt arbete i skolan
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Föräldrarna sätter låga värden på hur undervisningen anpassas till varje elev. Vidare skil-
jer sig också uppfattningen åt kraftigt: föräldrar till pojkar i år 5, svarar 2,8 och föräldrar 
till flickor i år fyra 2,6.  
 

I grundmaterialet från föräldrarnas svar kan utläsas att föräldrar till pojkar totalt (4,1) är 
mer positivt inställda än föräldrar till flickor totalt (3,3).  
 

Föräldrarnas åsikt är att åldersintegrering främjar samarbete mellan elever. Föräldrar till 
pojkar totalt, 4,4 och föräldrar till flickor totalt, 3,5, skiljer dock väsentligt.  
 
 
 
 
 

11.  Jag tycker att undervisningen anpassas till varje elev
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12.  Det är bra för eleverna att hjälpa sina kamrater i 
skolarbetet
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13.  Åldersintegrering innebär att barnen i större 
utsträckning lär sig samarbete med varandra
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Föräldrarna tror inte att åldersintegrering underlättar för barn med inlärningssvårigheter. 
Därmed är naturligtvis inte givet att det försvårar för barn med inlärningssvårigheter men 
det ligger nära till hands att det sistnämnda är föräldrarnas åsikt. Att notera är att föräld-
rar till pojkar år 6, avviker med ett högt värderingstal, 3,4. 
 
 
 

Svaren i undersökningen tyder på att det pedagogiska arbetet som fråga 16 och fråga 17 
vill belysa visar att lärarnas arbete uppskattas av föräldrarna.  
 
 
 
 
 

16.  Barnens undervisning är omväxlande och 
stimulerande

3,6 3,7 3,6 3,6

0
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4
5

År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

17.  Jag tycker det finns stora inslag av undersökande och 
skapande arbete i skolan

3,7 4 3,7 3,8

0
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4
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6

15.  Åldersintegrerad undervisning underlättar för barn 
med inlärningssvårigheter

2,6 2,5
3 2,7
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År 4 År 5 År 6 Totalt år 4 - 6
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Egna synpunkter från föräldrarna 
 
Föräldrarna erbjöds att komma med egna synpunkter i slutet av enkäten. Jag redovisar 
nedan de synpunkter som framkom i punktform. En viss redigering av texten har skett för 
att t ex, i en del fall dölja namn på skolor och i vissa fall för att inte avslöja författaren.  
 
 

• Samtidigt som det är bra att barnen får jobba i egen takt, undrar man ju om 
de hinner lära sig det de ska? Eftersom läraren inte kräver lika mycket av 
4:or som 6:or -  läser de då samma sak varje år för att 4:orna ska lära sig 
lika mycket? Positivt att det är små klasser. 

 
• Vi tycker det är dåligt utvärderat hur barnen klarar sig i högstadiet, jämfört 

med andra elever. 
 

• Jag tror det krävs mycket av läraren när man undervisar i integrerad klass. 
Jag tror också att det är svårare än att undervisa i t ex bara åk 4. 

 
• Viktigt med lärare som bryr sig, det har vi i klassen, det finns inte i alla klas-

ser. Viktigt att lärarna håller koll på vad eleverna kan och inte kan, så de inte 
hamnar efter, de skall ju kunna vissa saker enligt skolplanen. Kontrollerar 
man att barnen kan vad de ska enligt läroplanen, när det inte förekommer 
prov? 

 
• Vet väldigt lite hur undervisningen egentligen fungerar - ska vi veta det? 

 
• Integreringen beror på att kommunen sparar pengar. Treårskullar med barn 

är inte bra. I stället år 4 och år 5 tillsammans i en klass och år 6 i en egen 
klass, för att klara högstadiet. 

 
• Jag skulle föredra åldershomogena klasser, då vi (av erfarenhet) upplevt ned-

tryckning, nedtystning av äldre elever. Ett helt läsår försvann med ”noll” 
kunskapsinhämtning. Sexor mot fyror, det klarar inte fyrorna av mentalt. 

 
• Jag anser att de lär sig mer i en åldersintegrerad klass. Den sociala biten är 

mycket värd (IQ bör mätas och tas hänsyn till också). 
 

• Svensk skolväsen står på låg nivå i hela landet. 
 

• Undervisningen är väldigt lika i tre år. Historia, religion m fl använder sam-
ma böcker i tre år. Vår flicka saknar flera jämnåriga och tycker det skiljer för 
mycket mellan år 4 och år 6. Om hon fått välja skulle hon valt vanlig klass. 

 
• Svenskt skolväsen står på en låg nivå i hela landet. 

 
• Jag tycker inte att åldersintegrerat behöver vara så dåligt som det är i den 

här klassen. Jag tror det handlar mycket om lärarnas engagemang. 
 

• Barnen får på ett naturligt sätt klart för sig att man ska lära sig mer och kla-
ra högre nivå och krav när man blir äldre. 
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Intervjuer med elever 
 
Intervjuerna redovisas med frågan först och sedan elevernas svar i löpande text. Jag har 
valt att i vissa fall lyfta fram citat från eleverna. När jag låter elevernas egna ord framträ-
da finns det ingen garanti för att jag har återgett den exakta ordalydelsen, detta eftersom 
jag inte bandade intervjuerna. I de fall elevernas svar citeras sker det med indrag och kur-
siv text. 
 
 
 

1. Vad tycker du är bra med att gå i en klass med blandade åldrar? 
 
Många elever lyfte särskilt fram de sociala fördelarna när det gällde det positiva med ål-
dersintegrering. Elever tyckte att det var bra med flera årskurser i samma klass eftersom 
de lärde känna kompisar ur andra årskurser och som de annars inte skulle ha varit till-
sammans med. Vidare påpekade några elever att de inte alltid behöver vara med samma 
grupp utan att det är en fördel att kunna vara med olika grupper. Några barn tyckte det 
var kul att vara med de äldre.  
 
Ytterligare fördelar som eleverna påpekade var att de yngre lär sig av, och kan få hjälp 
av, dem som är äldre – detta upplevde flera som mycket positivt.  
 
En elev menade att fördelarna var störst när hon var yngst och gick i år 4. Då får eleverna 
i år 4 samma läxor som de som går i sexan och lär sig därför mer än vad de skulle ha 
gjort i en traditionell klass. Men nu när hon går i sexan vill hon helst gå i en klass med 
bara sexor. Vidare fanns det elever som inte kunde se något, som skulle kunna tänkas 
vara bra med åldersintegrering. 
 
 
 

2. Vad tycker du är dåligt med att gå i en klass med blandade åldrar? 
 
Negativt med undervisningsformen är enligt eleverna att det bl a blir för mycket repeti-
tion, läxorna är inte anpassade till eleverna utan de upplevs som lagom för år 5, för svåra 
för år 4 och för lätta för år 6. Flera elever i år 6 menade att läxorna var alldeles för lätta. 
Några elever svarade att det repeteras för mycket, de får ständigt göra om det som de 
gjort tidigare.  
 

• När vi går igenom något i klassen säger sexorna ibland att det har vi gått 
igenom tidigare. Det kan vara så att man läser samma sak flera gånger. 
(flicka år 5) 

 
Fyrorna anses av vissa äldre elever som barnsliga och för små och att de behöver mycket 
hjälp och därför kommer i första hand av lärarna. En pojke i år 6 tyckte själv att sexorna 
var jobbiga när han gick i år 4. Några elever i år 4 upplevde att det ibland kan vara pro-
blem med att hinna med och att lektionerna är för svåra. Även elevernas arbetsro togs 
upp och några elever sa att det ibland var hög ljudnivå och att det lätt kan bli stökigt och 
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pratigt. En flicka i år 6 tog upp problemet med att börja i en åldershomogen skola på 
högstadiet: 
 

• Man har inga kompisar från andra sexor på Hagaskolan. Eftersom det inte är 
lätt med kompisar ur sexan kan det bli svårt när man kommer till högstadiet 
(som är åldershomogent). (flicka år 6) 

 
 
 

3. Får du ofta hjälp av någon äldre kamrat?  
 

4. Hjälper du ofta någon kamrat som behöver hjälp? 
 
Svaren på fråga 3 och fråga 4 är väldigt skiftande. Svaren pendlade mellan att man inte 
behövde någon hjälp alls till att man ofta fick hjälp av en kamrat, och mellan att man 
ofta hjälpte någon till att man aldrig hjälpte andra kamrater. En övervägande del av sva-
ren visar på att det är sexorna som hjälper de yngre barnen. Men det finns även de ur 
år 4 som svarar i intervjun att de hjälper både femmor och sexor. Noterbart är att 40 % 
av barnen sa att de aldrig fick hjälp av någon kamrat medan 92 % svarade att de hjälper 
andra kamrater i klassen. 
 
 
 

5. Arbetar alltid alla elever med samma uppgifter/jobbar med samma saker? 
 
På frågan om man arbetar med samma saker svarade genomgående barnen att så är fal-
let, men att det ställs olika krav på dem efter vilken årskurs de går i.  
 

• Alla jobbar med samma saker men det är olika svårt. Ibland gör alla i klas-
sen samma uppgifter – men inte jämnt. (flicka år 5) 

• Vi gör samma saker fast fyrorna får göra mindre än sexorna. I geografi 
skriver sexorna mer än fyror och femmor. Läxorna vi får är efter vilken 
årskurs vi går i. (flicka år 6) 

• Alla jobbar med samma saker fast det är olika krav på vad man gör. Sexorna 
får skriva mycket själva utan hjälp. Läxorna är olika efter vilken årskurs vi 
går i. (pojke år5) 

 
Tillfällen när man inte arbetar med samma saker är när man har något som kallas för 
egen planering (EP), vilket man har en gång i veckan (90 min, måndag förmiddag). Vid 
tiden för EP kan eleverna fritt välja bland ordinarie skolämnen, även om lärarna försö-
ker styra eleverna att arbeta med det som de behöver bäst. Det finns även ett inlagt pass 
på 60 min i veckan som heter elevens val (EV), där eleverna kan välja mellan t ex bord-
tennis, gott och blandat och lek och spel. Vid dessa båda tillfällen arbetar inte eleverna 
med samma saker.  
 
Matematik är ett ämne som eleverna påpekar att de inte arbetar med samma saker efter-
som alla är på olika ställen i boken. Eleverna tar även upp andra tillfällen, t ex när man 
forskar om andra länder i geografi. Slöjd är också ett ämne som eleverna nämner där de 
inte arbetar med samma saker utan sexorna får göra mer kvalificerade arbeten.  
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6. Hur trivs du i din klass?  
 
Eleverna trivs mycket bra i skolan och några säger även att de tycker det är kul. Det 
enda negativa som framkommer är att några flickor upplever pojkarna som bråkiga. 
 
 
 

7. Om du själv fick bestämma, skulle du vilja gå i en åldersintegrerad klass 
eller i en ”vanlig klass”? (Exempelvis som det är på engelskalektionerna) 

 
Hälften av de tillfrågade eleverna skulle välja, om det gavs möjlighet, att gå i en 
åldersintegrerad klass. Eftersom det var en stor del elever ur år 6 som intervjuades, och 
flertalet av dessa var negativa, är det fel att på det lilla urvalet dra slutsatsen att 50 % av 
Hagaskolans elever skulle vara negativa respektive positiva. Fördelningen mellan de 
som, om de själva fick bestämma, skulle välja åldersintegrerad klass eller traditionell 
klass var följande: 
 
 Åldersintegrerad klass Åldershomogen klass Osäker 
År 4 5   2 
År 5 5  1  1 
År 6 2  8  
 
Generellt visar elevernas svar att fyrorna är något tveksamma medan sexorna helt väljer 
bort åldersintegrering om de fick välja. Den grupp som till största delen väljer 
åldersintegrering är år 5. 
 
 
 

8. Tycker du att lektionerna ibland är för lätta eller för svåra? (För lätta för 
sexorna och för svåra för fyrorna?) 

 
Många elever tycker att lektionerna är det helsvenska ordet lagom – alltså inte för svåra 
och inte för lätta. Några elever tycker dock att de är för lätta och några alltför svåra. Fle-
ra elever upplever också att det skiljer i svårighetsgrad mellan de olika ämnena. Några 
äldre elever tyckte att lektionerna ibland var för lätta och detta för att anpassas till år 4. 
Ett par äldre elever reflekterade tillbaka när de gick i år 4, då de upplevde att lektionerna 
var för svåra.  
 

• Gymnastiken är för lätt, det är för vekt. Det skulle vara hårdare, mer fart. 
Svenska och geografi är för lätt och inget är för svårt. (pojke år 6) 

• Lektionerna är lagom för fyrorna men för lätta för femmor och sexor. Ibland 
tvärtom. (flicka år 6) 

• Ibland för lätta och ibland för svåra. NO är svårt och SO är lätt där behöver 
man bara lyssna. Annars är det ganska lagom. (flicka år 5) 

• Ibland är lektionerna för svåra, fast det var mer i början av fyran. Annars 
lagom. (pojke år 4) 
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9. Finns det några barn i klassen som bestämmer mer än andra? 
 
De flesta eleverna upplever inte att det är några som bestämmer mer än andra i klassen. 
Några svarar att det är elever i år 6 som är mer bestämmande än andra. 
 

• Killarna i sexan kontrollerar killarna i fyran. (flicka år 6) 
• Killarna i sexan bestämmer mycket. (flicka år 6) 
• Tjejerna i sexan bestämmer mycket. (flicka år 5) 
• Nej, men en del är ganska bestämmande. Alla törs inte säga ifrån. 

(flicka år 4) 
• Ja, det tycker jag. En flicka och en pojke i sexan. (pojke år 5) 
• Ingen bestämmer för mycket. (pojke år 6) 

 
 
 

10. När tycker du att det är bra med blandade åldrar i klassen? När skulle du 
vilja att det bara var elever ur en årskurs? 

 
Flera elever svarade att det är bra med blandade åldrar; på rasterna för man får mer 
kompisar, kul när någon äldre är med och leker, och i skolidrott när sexorna är med ef-
tersom de är lite duktigare. Eleverna tar vidare upp att det är en fördel med blandade 
åldrar t ex; när man vill ha hjälp och kan då fråga någon kamrat, vid grupparbete då de 
äldre eleverna kan hjälpa de yngre. I allmänhet har dock eleverna svårt att specificera 
tillfällen när det är bra att vara åldersblandat. 
 
Eleverna hade även svårt att visa på exempel när de skulle vilja att det bara var elever ur 
en årskurs. Några elever svarar att det vore bra att enbart vara en årskurs i matematik ef-
tersom det är lättare när alla börjar samtidigt och alla då kommer på samma nivå. Eng-
elska är ett ämne som många tycker är bra att det är årskursvis. En elev ur år 5 svarar att 
i slöjden skulle det vara bra med elever ur bara en årskurs, eftersom lärarna i stor ut-
sträckning måste hjälpa de som går i fyran. 
 
 
 

11. Vilka brukar du vara med på rasten – ur vilken årskurs? 
 
Elevernas svar visar att de flesta är med kamrater ur olika åldersgrupper på rasterna och 
alltså inte enbart är med jämnåriga. Enligt elevernas svar är fyrorna oftast med kamrater 
i år 4 och i år 5, inte så ofta med dem som går i år 6. De flesta elever som går i år 5 har 
däremot inget givet mönster utan är med både fyror, femmor och sexor. Det finns också 
svar som visar att femmor enbart är med jämnåriga. Eleverna i år 6 är mer trogna sina 
jämnåriga och det gäller framförallt flickorna. Pojkarna i år 6 är däremot mer med bar-
nen i de yngre åldrarna.  
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Det som framförallt förenar de olika åldrarna är aktiviteter på skolgården som t ex, 
smashboll och fotboll och det är då som den stora integreringen sker och alla är med 
alla.  
 

• Jag är med alla årskurser. Det skulle inte vara så om jag gick i en vanlig 
klass. Jag skulle troligen vara rädd för sexorna då. (pojke år 5) 

• Jag är med alla när vi spelar fotboll. Annars är jag med fyror och femmor, 
inte så ofta med sexor. (flicka år 4) 

• Jag är mest med sexor, men ibland när vi kör smashboll är jag även med fy-
ror och femmor. (flicka år 6) 

• Jag är oftast med sexor. Spelar vi fotboll är jag med alla åldrar. (flicka år 6) 
• Jag är med alla årskurser, det kvittar med vilka, inte med lågstadiet, men 

annars med alla jag känner. (pojke år 6) 
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Intervjuer med lärare 
 
Intervjuerna är redovisade i löpande text och ett sammandrag av vad som diskuterades. I 
vissa fall har jag låtit lärarnas egna ord framträda, men eftersom jag inte bandade inter-
vjuerna finns det ingen garanti för att jag har återgett den exakta ordalydelsen. I de fall lä-
rarnas svar citeras sker det med indrag och kursiv text. Lärarna har dock i efterhand god-
känt texten. Min ambition vid redovisningen av de olika intervjuerna med lärarna är att 
samtidigt också försöka ge en bild av hur Hagaskolan arbetar med åldersintegrering. 
 
Samtliga intervjuade, med undantag av en lärare som tog sin examen år 2000, har en lång 
erfarenhet som pedagoger. Tre av lärarna tog sin lärarexamen redan i början av 
1970-talet och en lärare i slutet av 1980-talet. Detta visar på en lång samlad erfarenhet 
som pedagoger, men även att det skett en viss nyrekrytering av personalen. 
 
Vad är åldersintegrering för lärarna? På denna fråga svarade lärarna följande: 
 

• Det är flera årskurser i samma klass och alla arbetar med samma saker fast 
det ställs större krav på de äldre eleverna. 

• Olika åldrar på olika nivåer samtidigt, i samma ämne, det är åldersintegre-
ring. 

• Åldersintegrering tvingar fram en individualisering och det är också lättare 
att individualisera. 

• Barn ur alla åldrar arbetar efter egen nivå, men med samma saker. Åldersin-
tegrering är mer en organisationsform än en pedagogisk form, det är dock 
lättare med individualisering. 

• Åldersintegrering är elever i olika åldrar, men inte lika med olika nivåer. 
Vilket kräver individualisering. En större bredd på utbudet från lärarens sida 
är en förutsättning. 

 
 
Motiven till införandet av åldersintegrering på Hagaskolan var från början organisatoris-
ka och därigenom givet ekonomiska / resursmässiga. Det var ojämna klassgrupperingar i 
åldersgrupperna på skolan och den direkta anledningen var att många barn skulle börja i 
år 1. Införandet av åldersintegrerad undervisning var ett sätt att jämna ut årskurserna och 
arbetsbelastningen. Det skulle nu finnas en möjlighet att skapa tre socialt fungerande 
grupper och det frambringade en större flexibilitet när klasser sattes samman och kanske 
undvika problem med elever som inte passar ihop. Även om det var skolledningen som 
var pådrivande till genomförandet, var inte mellanstadiets lärare negativt inställda till 
förändringen.  
 
Vid introduktionen av åldersintegrering hade Hagaskolan till en början åldersintegrering i 
vissa ämnen och en viss tid i veckan. Det skedde en mjukstart där man provade sig fram 
till det som skulle bli en fullt utbyggd åldersintegrerad skola. 
 
Den utbildning som erbjöds lärarna inför genomförandet av åldersintegrering var studie-
besök på skolor som redan var igång med åldersintegrering, vidare föreläsningar och rik-
tade studiedagar. Till det kommer den utbildning som lärarna av eget intresse tillägnat sig 
genom de möjligheter som finns med vidareutbildning. Det är mycket upp till den en-
skilde läraren hur den fortlöpande utbildningen skall ske. 
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Alla lärarna som var med vid starten var positiva till åldersintegrering och det är tvunget 
för att denna förändring av organisationen ska vara möjlig och bli positiv. Den positiva 
inställning har inte förändrats under de år som organisationen har fungerat, utan snarare 
har tron stärkts vad det gäller fördelarna med åldersintegrering. En av lärarna tycker att 
de egna personliga kraven ständigt ökar på arbetet med åldersintegrerad undervisning och 
detta samtidigt innebär att arbetet upplevs som svårare – kraven ökar på en själv.  
 
Det mesta av arbetet i de tre klasserna sker åldersintegrerat. Det ämne som idag inte är 
åldersintegrerat är engelska där man arbetar årskursbundet. Anledningen är att lärarna 
anser att det blir för stora kunskapsmässiga skillnader mellan eleverna, samt att engelska 
är ett ämne som till stor del grundar sig på tidigare erfarenhet och därför kan vara svårt 
att få att fungera vid åldersintegrering. Exempelvis vid konversation, som är en viktig del 
av undervisningen i engelska, mellan lärare och elever, och mellan eleverna själva, förut-
sätter det en någorlunda jämbördig erfarenhet. Skillnader i kunskapsnivå finns givetvis 
även vid årskursbunden undervisning, men skillnaderna blir inte lika påtagliga som vid 
åldersintegrering. Idrott är ett ämne som vissa skolor, som har åldersintegrering, undervi-
sar årskursbundet. På Hagaskolan har man valt att även ha idrottsundervisningen ål-
dersintegrerat och detta med mycket positiva resultat. Lärarna menar att idrotten som ti-
digare (vid åldershomogen undervisning) var ganska tuff och hård har blivit lugnare och 
mjukare och eleverna tar stor hänsyn till varandra. Det har dock förekommit att barns 
olika utveckling har skapat problem både i pojkarnas och i flickornas omklädningsrum. 
 
Förutom engelska bedrivs alltså all undervisning åldersintegrerat. I de övriga ämnena är 
arbetet i huvudsak upplagt med en gemensam grund för alla elever och sedan sker det 
fortsatta arbetet i olika svårighetsgrader. Några lärare menar att kraven ställs på indivi-
den och inte på i vilken årskurs eleven går. En lärare påpekar att: 
 

• åldersintegrering är elever i olika åldrar, men olika åldrar är inte lika med 
olika nivåer. 

 
 
Grundläggande för lärarna är att de ställer individuella krav på varje individ efter ele-
vens förmåga och kapacitet. Elevernas olika krav kan t ex bestå i att; alla elever inte be-
höver ge lika utförliga svar, eleverna svarar på antalet frågor efter förmåga, olika krav på 
stavning, olika svårighetsgrader på uppgifter som ska lösas, de äldre eleverna får ta större 
ansvar och kanske redovisar vid tavlan och detta ger de yngre eleverna ytterligare en 
genomgång av materialet. Eleverna får också ta ett större ansvar för sitt lärande och ål-
dersintegrering skapar en möjlighet för framförallt år 4 och år 5 att arbeta mer än vad 
som skulle ha varit fallet i en traditionell klass. Alla lärarna trycker på att åldersintegre-
ring skapar en individualisering av undervisningen och att det är en förutsättning för att 
arbetet skall lyckas. 
 
De arbetssätt som används är varierande och varierar efter grupp och ämne. Lärarnas 
mål är också att lära ut olika arbetssätt. I vissa fall är det inte stoffet som är det viktigaste 
utan arbetssättet. Grupparbete är ett sådant exempel där eleverna tränas i samarbete och 
social fostran. Grupparbete är ett arbetssätt som kräver mycket resurser för att det skall 
bli bra och därför har det till viss del fått ge vika för andra arbetssätt. Ytterligare arbets-
sätt som lärarna visar på är; muntligt från läraren, användning av video i undervisningen, 
praktiska experiment (learning by doing) och individuellt arbete, t ex forskning. Vidare 
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menar en lärare att när eleverna har svårigheter med att arbeta enskilt förekommer det 
mer lärarledd undervisning, där lärare och elever för en diskussion. Lärarna arbetar ock-
så med teman, däremot inte genomgående teman som kommer igen i alla ämnen utan te-
man som mer liknar arbetsområden. Tidigare har Hagaskolan bl a haft medeltiden som 
ett genomgående tema, och inte enbart i klassen, utan hela skolan var involverad i projek-
tet. De teman som lärarna nu nämner är t ex: naturtyper, vatten, människokroppen, läs-
ning av en viss författare och regnskogen.  
 
Eleverna planerar till viss del sitt eget arbete. Det sker framförallt i det som kallas ”egen 
planering” där tid finns avsatt med 90 min i veckan. Detta gäller två av tre veckor, den 
tredje veckan har man heldagsslöjd. Vid dessa tillfällen kan eleverna själva planera vad 
de vill arbeta med, men inom skolämnena. Det finns, som tidigare nämnts, även ett pass 
på 60 min i veckan som kallas ”elevens val”, då eleverna har möjlighet att välja mellan 
vissa givna aktiviteter. Eleverna ges också tillfällen att tidsplanerna: läraren talar om 
vad som ska göras och när det skall vara klart, men däremellan disponerar eleverna sin 
egen tid. En lärare svarade även att eleverna får vara med och bestämma hur de ska arbe-
ta med olika arbetsområden. I en av de tre klasserna på Hagaskolan är de som går i år 6 
tillsammans med lärare delaktiga vid planeringen av kommande vecka.  
 
Lärarna tyckte sig inte se någon risk att läsa - skriva, dominerar över, prata - lyssna. Någ-
ra svar från lärarna: 
 

• Det är viktigt att variera arbetssätt. Eleverna har ibland berättarläxa hem 
och berättar sedan inför en grupp. De olika årskurserna har olika berättar-
läxor fast om samma ämne. När vi ser film använder vi stödord och får sedan 
berätta för varandra. Vid klassrådet har vi ofta diskussionsfrågor. Jag tror 
inte läsa – skriva dominerar över prata – lyssna. 

• Det kan tänkas, men det kan även vara en risk vid traditionell skola. Det be-
ror på vilken grupp man har, just nu har jag mer katederundervisning. 

• Jag tror inte det finns någon sådan risk och det beroende på diskussionsin-
tresset i klassen. 

 
 
I en traditionell klass kommer t ex historiska händelser i kronologisk ordning och i geo-
grafi sker undervisningen så att man går från det lilla till det stora. Närsamhället behand-
las först och sedan världen. I debatten kring åldersintegrering återkommer ofta spörsmå-
let kring det lämpliga i att de historiska händelserna kanske inte kommer i kronologisk 
ordning eller att man i geografi läser om världen innan man har läst om Sverige. De lära-
re som undervisade i SO tyckte inte att detta var något större problem. 
 

• Historia som bland vissa upplevs som negativt anser jag inte är några pro-
blem. 

• Jag kan uppleva svårigheter med t ex historia och den kronologiska ordning-
en. För att komma förbi det har vi bland annat arbetat med något speciellt i 
historien, t ex kommunikationer. I geografi upplever jag inga som helst pro-
blem. 

 
 
I matematik arbetar eleverna inte med samma uppgifter utan undervisningen är fullt ut 
individualiserad. Det används två läromedel: år 5 och år 6 har Mattestegen, och år 4 har 
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Alma. Mattestegen är ett, till stora delar anpassat läromedel för åldersintegrerad under-
visning, men uppfattas av vissa lärare som något för svårt för en del av eleverna. Alma 
har då kommit att användas som ett alternativ till Mattestegen. I en av de tre klasserna 
används enbart Alma och framledes skall detta läromedel användas fullt ut i alla tre klas-
serna. 
 
Med den totala individualiseringen i matematik är det naturligtvis en stor spridning på 
vad eleverna arbetar med. Denna spridning försvårar gemensamma genomgångar och 
liknande, men endast en av lärarna tar upp det som ett problem. Lärarna ger genomgång-
ar när det behövs och då oftast i små grupper.  
 

• Vi använder Mattestegen och den passar bra för åldersintegrerad undervis-
ning. Arbetar eleverna med bråk, gör många det och därför går det bra att 
lägga in genomgångar. 

• Vi använder mattestegen. När det är en övergång till något nytt sker ibland 
en gemensam genomgång. När det kör ihop sig för några gör jag en genom-
gång för dessa. 

 
 
Många av läroböckerna som används på Hagaskolan är stadieböcker, alltså böcker som 
är anpassade till år 4-6. Läroböckerna är inte personliga utan finns tillgängliga för samt-
liga tre klasser, vilket förutsätter att lärarna planerar tillsammans för att det inte ska upp-
stå att böckerna behövs samtidigt av flera klasser. Flertalet av de intervjuade lärarna an-
ser att vissa läroböcker är för svåra, och framförallt nämner de några av läroböckerna i 
geografi. Lärarna försöker kringgå problemet genom att tillsammans med eleverna bear-
beta texten för att göra den mer förståelig – förklara, ta upp svåra ord, eller läsa texten i 
en liten grupp o s v. Det finns självfallet även bra böcker och de som nämns är läroböck-
erna i biologi. 
 
Några av lärarna uppger att de delvis tillverkar eget material eftersom det inte finns till-
gång till bra läroböcker eller för att vissa läroböcker är för svåra. 
 

• Vissa läromedel är för svåra för elever i de lägre årskurserna och för lätta 
för sexorna. En valmöjlighet är att använda flera olika läromedel. Har man 
svårt att läsa kan man läsa i en liten grupp. I ämnet svenska gör jag mycket 
eget material. 

• Det blir mycket klippa och klistra för att få det material man vill ha. I NO an-
vänder jag mycket eget material. I svenska har vi ingen direkt svensk bok. 

 
 
En klass med stor åldersmässig spridning från år 4 till år 6 ger också ofta en stor sprid-
ning på kunskapsnivån. En nivåspridning finns även i en traditionell klass, men möjligen 
blir den mer framträdande vid åldersintegrering. Ett sätt att underlätta för eleverna kan 
vara att införa någon form  av nivågruppering. Hagaskolan erbjuder viss nivågruppering 
i svenska och i matematik eftersom det där finns tillgängliga personella resurser. I eng-
elska gjorde eleverna i år 4 en egen utvärdering där eleverna själva fick säga hur svårt el-
ler lätt de upplevde engelskan. Man frågade dem bl a om de tyckte ämnet var svårt, svå-
righet med att läsa, hur det gick att göra läxor o s v. Utifrån denna information skapades 
sedan två grupper - en form av nivågruppering. 
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Utvärdering av skolarbetet görs av eleverna ofta efter att ett visst arbetsområde är ge-
nomfört. Utvärderingen sker ofta muntligt där eleverna får komma med förslag på för-
ändringar av undervisningen och vad man kunde ha gjort annorlunda. Utvärderingen kan 
också göras skriftligt. 
 

• Eleverna får skriva ner vad de tycker. De skriver i grupp eller själva. Jag ger 
frågor som t ex: vad har varit roligt, tråkigt, hur var läxorna och  vad kan gö-
ras för att det ska bli bättre?  

 
 
Ett par lärare svarar att det sker en kontinuerlig utvärdering från elevernas sida. Ofta ger 
eleverna direkt respons och det finns alltid möjlighet att komma med egna förslag på för-
ändringar. I ämnet slöjd sker en skriftlig utvärdering efter varje lektion. 
 
Under intervjuernas gång framkom det ofta för och nackdelar med åldersintegrering men 
jag bad ändå lärarna att försöka konkretisera för och nackdelar.25 
 
 
Fördelar 
 

• Den sociala inskolningen blir lättare när eleverna byts varje år. Det går att 
fördela elever efter hur de passar ihop. 

• Det kan vara svårt för fyrorna i början, men sedan är de de stora vinnarna. 
Kraven på sexorna smittar av sig på fyrorna och de lyfter. Det ger tidigare 
utveckling och en ökad stimulans. Åldersintegrering ger möjlighet att lättare 
individualisera och man behöver som lärare inte bromsa dem som är yngre. 

• Det blir mer harmoniska grupper och jämnare klasser. 
• Framförallt är det sociala fördelar. 
• Det är lättare med individuell studiegång. Duktiga och svaga elever utmärks 

inte. Det ger ett större eget ansvar hos eleverna att söka fakta och mer socialt 
ansvar. 

 
Nackdelar 
 

• Det blir mer uppföljningsarbete för mig som lärare. Det kan finnas en risk att 
man ställer för höga krav på fyrorna. T ex för mycket textmassa och kanske li-
ten stil. Föräldragruppen byts ut ofta och det innebär att man inte lär känna 
föräldrarna i samma utsträckning som man skulle göra vid en traditionell 
skola. 

• Det kan vara en nackdel för barnen att en tredjedel försvinner varje år. 
• Svårigheter för de mycket svaga eftersom mycket arbete sker individuellt. Det 

krävs mer av läraren, mer kontroll av elevernas inlärning. 
• Omklädning i idrotten. 

 
 
Hagaskolan har ingen särskild specialpedagog anställd i år 4-6, utan man tillämpar en 
metod med utökad bemanning på lektionerna. Det innebär att lärarna finns tillgängliga 
för fler elever än vad som skulle ha varit fallet om man hade haft en specialpedagog an-
ställd. Även om skolan inte har någon speciallärartjänst, finns den kompetensen inom lä-
                                                 
25 Personalen har gjort en sammanställning av synpunkter - finns som bilaga 4 
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rarlaget. Några lärare gav följande svar på frågan vilka möjligheter eller problem som ål-
dersintegrering innebär för barn med särskilda behov: 
 

• Barn med svårigheter behöver aldrig känna sig sämst och det skapar själv-
förtroende hos eleverna. Ambitionen är att inte särskilja de svaga eleverna. 

 
• Eleverna är mer toleranta mot varandra och med varandras olikheter. Det 

blir inte så uppenbart att någon får mer hjälp. När jag var på andra skolor 
var det svårt att få elever att gå till specialpedagog eftersom de upplevde det 
som utpekande. 

 
• Möjligen är det en större svårighet för de mycket svaga, men det är även lätt 

att plocka upp och se dem. 
 
 
Samtliga lärare lyfter fram att de gärna ser fler föräldrar i skolan för att de ska få möjlig-
het att se hur man arbetar med åldersintegrering. Information från skolans sida är också 
något som lärarna gärna vill lyfta fram som viktigt. En lärare menar att dagens arbetssätt 
i skolan är annorlunda än den skola många själv har gått i. Omkring frågor som rör sko-
lan har alla åsikter och detta eftersom alla har en erfarenhet från skolans värld. Det kan 
finnas en risk att åldersintegrering som organisationsform får ta smällar för skolans för-
ändring, en förändring som även sker i den traditionella skolan. 
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DISKUSSION 

 
Kommentar - enkät till föräldrar 
 
Föräldrarnas svar visar på att barnen trivs bra i skolan, men jag tror inte detta har något 
specifikt att göra med åldersintegrering utan elever trivs nog generellt mycket bra i 
svenska skolan oberoende av organisations- eller undervisningsform. 
 
Föräldrar till barn i år 4 och flickor i år 6 är de föräldragrupper som särskiljer sig något i 
undersökningen. Dessa föräldrar är något mer kritiska till skolans arbete och åldersinte-
grering som organisationsform. Föräldrar till de yngre barnen tror jag upplever stora ut-
vecklingsskillnader mellan egna barn och de större barnen i år 6. Föräldrarna till barn i 
år 6 tycker sig inte kunna se några direkta fördelar med åldersintegrering och eventuellt 
upplever de sina barn som understimulerade. Föräldrar till barn i år 5 är den grupp som i 
allmänhet är mest positiva till Hagaskolan.  
 
Intressant är också att föräldrarnas delvis negativa attityd till åldersintegrering inte behö-
ver föranleda att man samtidigt värderar det pedagogiska arbetet lågt. Detta visar på att 
även om föräldrar har ett lågt förtroende för organisationsformen och helst skulle vilja se 
att deras barn gick i traditionell skola, uppskattar man till stora delar det pedagogiska ar-
betet.  
 
Det i undersökningen som har det kraftigaste negativa utfallet är bristen på information, 
både från klassen och från skolledning. Föräldrarnas upplevda brist av information är nå-
got som Hagaskolan absolut måste prioritera. Avsaknaden av information har troligen en 
koppling till föräldrarnas negativa attityd till åldersintegrering som organisationsform. En 
bättre information till föräldrar om Hagaskolans arbete och om åldersintegrering som or-
ganisationsform, kan möjligen förändra föräldrars attityder. Det ligger naturligtvis även 
ett ansvar från föräldrar att till viss mån söka information och detta görs lämpligen ge-
nom att i större utsträckning besöka skolan och där ställa frågor. I Hagaskolans hand-
lingsplan finns beskrivet i vilken omfattning information ska delges föräldrar. Under ru-
briken ”Föräldrainflytande ska fungera genom”, finns bl a följande punkter upptagna: 
 

”Att lärare och/eller eleven ger skriftlig information till hemmet minst en gång 
per månad om vardagsarbetet i skolan.” 
 
”Att rektor ger skriftlig information till hemmet 2-3 ggr/termin om frågor som är 
gemensamma för hela skolan.” 
 
”Att information som är gemensam för hela skolan och samtal med det enskilda 
hemmet sker på det språk som är möjligt för föräldern att förstå.” 

 
Föräldrar till elever i år 6 upplever att barnen i större utsträckning är med och planerar, 
samt att de kan påverka sitt arbete i skolan – en förklaring kan vara att i en av klasserna 
medverkar alltid sexorna vid veckoplaneringen. 
 



 36 

Att eleverna inte ska uppleva en press i skolarbetet borde vara en självklarhet, men sam-
tidigt måste ändå eleverna lockas till en strävan mot en kunskapsutveckling. Föräldrar till 
flickor i år 4 tycker att det ställs för lite press på deras barn i skolarbetet. Möjligen menar 
de att barnen är för små i år 4 att ta ett större ansvar för sitt skolarbete och att det därför 
krävs en större övervakning från skolans sida. Alternativt tycker föräldrarna att deras 
barn får för liten stimulans till att öka sina prestationer. Det är dock osäkert om föräld-
rarna och jag syftar på samma sak när gäller press i skolarbetet. Att föräldrarna till ele-
verna i år 6 nu känner att deras barn har en större press på sig i skolan att prestera, kan 
bero på det stadiebyte som ligger nära förestående.  
 
Individualisering, att man möter varje elev där den befinner sig, är en förutsättning vid 
åldersintegrerad undervisning. Med detta i beaktande är värderingstalen mycket låga och 
borde ha varit högre på frågan om föräldrarna tycker att undervisningen anpassas till 
varje elev. Som tidigare nämnts skiljer sig också föräldrars upplevelse kraftigt åt. För-
äldrar till pojkar i år 5, svarar 2,8 och föräldrar till flickor i år fyra 2,6.  
 
Problematiken kring att eleverna ska agera hjälplärare är ofta diskuterad. Å ena sidan kan 
man se detta som att eleverna blir störda i sitt arbete, och å andra sidan, att eleverna ge-
nom att hjälpa andra befäster sin kunskap. Det kan finnas en fara i att dessa hjälplärare 
lär ut felaktigt, men fördelarna är att det i större utsträckning finns hjälp att få, torde tro-
ligen överväga de negativa effekterna. Det finns en stor skillnad i svaren från föräldrar 
till flickor totalt (3,3) och till pojkar totalt (4,1). Kan detta ha sin förklaring i att det oftast 
är flickorna som hjälper och pojkarna som tar emot hjälpen och att pojkar därför upple-
ver det mer positivt? 
 
På frågan om åldersintegrering påverkar samarbetet i skolan skiljer sig resultatet avse-
värt mellan föräldrar till pojkar totalt (4,4), och flickor totalt (3,5). En spekulation om 
nämnda resultatet är att det kan bero på att pojkar behöver en större stimulans för att 
samarbeta, medan det hos flickor faller sig mer naturligt och att man därför inte ser ål-
dersintegrering som en påverkande faktor. 
 
Föräldrarna upplever att undervisningen är omväxlande och stimulerande (3,6), samt att 
den har stora inslag av undersökande och skapande arbetet (3,8). Svaren på dessa frågor 
visar att det pedagogiska arbetet uppskattas av föräldrarna. En del av omväxlingen ligger 
naturligt i att man har en cirkulation av lärare i klasserna och att det därför inte alltid är 
samma lärare som undervisar. Eget arbete i form av forskning och undersökande arbete i 
skolan är något som främjas av de styrdokument som skolan har att rätta sig efter. 
 
Föräldrarna tror inte att åldersintegrering underlättar för barn med inlärningssvårigheter. 
Därmed är naturligtvis inte givet att det försvårar för barn med inlärningssvårigheter men 
det ligger nära till hands att det sistnämnda är föräldrarnas åsikt. Deras åsikt kan ha sin 
grund i att de har en ganska svag värdering i att sitt barn lär sig lika mycket i en åldersin-
tegrerad klass som i en traditionell klass. Ytterligare en orsak kan vara att Hagaskolan 
har valt att inte ha någon anställd specialpedagog i år 4-6 och föräldrar därigenom inte 
tycker att barnen får det stöd de borde ha. Det finns dock sådan kompetens bland de fem 
lärare som arbetar år 4-6. 
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Kommentarer - intervjuer med elever 
 
Generellt kan man utifrån intervjumaterialet dra slutsatsen att eleverna i år 4 och i år 5 är 
mest positiva till åldersintegrering medan eleverna i år 6 gärna vill gå i en klass med en-
bart jämnåriga. Möjligen är det så att de yngre eleverna har mest utbyte av åldersintegre-
ring som organisationsmetod. Motsägelsefullt i den negativa attityden från de äldre ele-
verna är att många trots allt ändå är tillsammans med yngre elever på raster och på fritid. 
Anledningen till att eleverna i år 6 har en markant negativ inställning till åldersintegre-
ring, beror säkerligen på många olika faktorer; det sker en stor kroppslig utveckling hos 
de äldre eleverna och som nu börjar bli påtaglig, de känner sig understimulerade i skolar-
betet, har nu börjat fundera på nästa skolstadie och vill därför ha en större kontakt med 
jämnåriga, samt att de upplever att det sker mycket repetition i undervisningen. Eftersom 
eleverna i år 6 redan idag har språkvalet gemensamt inom åldersgruppen har de därige-
nom också redan provat på att enbart vara med jämnåriga.  
 
Elevernas önskan om en större gemenskap med jämnåriga kan eventuellt lösas med mer 
gemensamma aktiviteter och kanske under viss tid ha gemensam undervisning med bara 
år 6. Metoden skulle vara mest värdefull under vårterminen i år 6. En mer drastisk lös-
ning är att Hagaskolan inför en annan gruppering av eleverna än den nuvarande år 2-3 
och år 4-6. Lösningen skulle bestå i att år 4-5 är integrerade och att man sedan låter samt-
liga elever i år 6 utgöra en egen klass. Ytterligare ett alternativ är att skolan gör en total 
omorganisation och ser över hur man skall arbeta med åldersintegrering ända från år 1. 
Ett förslag skulle kunna vara att år 1-2, år 3-4, och år 5-6 bildar integrerade klasser. Båda 
dessa lösningar tar hänsyn till missnöjet från eleverna i år 6. Min undersökning grundar 
sig på en relativt liten del av eleverna i år 6, men jag tycker ändå man kan utläsa klara 
linjer att dessa elever helst vill gå med jämnåriga. Lösningen att eleverna i år 6 skall gå i 
en egen klass skapar naturligtvis diskussioner omkring hela tanken med åldersintegre-
ring. Jag tycker att en bättre framkomlig väg vore att försöka tillgodose de äldre elever-
nas behov med mer gemensamma aktiviteter. 
 
Ett problem som ofta förekommer i debatten kring åldersintegrerad undervisning är det 
årliga bytet av kamrater i klassen (en tredjedel byts varje år) och dess eventuella negativa 
påverkan på eleverna. Det ständiga bytet av kamrater kan skapa en otrygghet, men en 
fördel kan vara att det ständigt tillförs nya eventuella kamrater. Är det ett barn som inte 
har någon att vara tillsammans med, så kan den situationen vara i tre år, medan om det 
tillförs nya kamrater varje år har man varje år en ny chans att lyckas hitta någon som man 
finner en gemenskap med. Denna problematik är som med mycket annat vid åldersinte-
grering situationer som har två sidor en negativ och en positiv. Det svåra är att avgöra 
vilken sida som överväger – det handlar mycket om subjektiva åsikter.  
 
Det var ingen elev i som vid intervjun tog upp ovanstående problem. Monika Vinterek 
som nyligen kommit med doktorsavhandling om åldersintegrering fick ett annorlunda re-
sultat, nämligen att elever i allmänhet upplever det negativt och ger en otrygghet att varje 
år byta ut en tredjedel av klassens elever.26 En orsak till att Hagaskolans elever inte säger 
sig uppleva detta som ett stort problem, kan t ex vara att de tre integrerade klasserna har 
relativt mycket aktiviteter tillsammans och att man har raster samtidigt. Detta innebär att 

                                                 
26 Vinterek, Monika (2002), Åldersblandning i skolan, elevers erfarenheter, Doktorsavhandlingar i Peda-
gogiskt arbete Nr:1, Umeå Universitet, sid 171 f 
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eleverna, även om årskurserna är uppdelade på tre klasser, har stor möjlighet att träffas 
och socialt vara tillsammans med jämngamla. De tre klasserna är också placerade rums-
ligt i klassrum som samtliga har utvägar till ett gemensamt s k komplement, där elever 
kan gå ut och sätta sig för att arbeta eller läsa. Allt detta skapar en större gemenskap som 
jag tror överbygger problemet med otrygghet och att byta en tredjedel av kamraterna var-
je år. 
 
Hagskolans elever år 4-6 har en relativt stor grupp kamrater att känna gemenskap med 
vilket kan ha viss påverkan på tryggheten i skolan. Vid en skola där man inte har gemen-
samma aktiviteter med andra klasser och den rumsliga gemenskapen saknas, kan elever-
na uppleva en större otrygghet. Dessa spekulationer är inte på något sätt bevisat utan en-
dast funderingar efter diskussion med en av lärarna vid Hagaskolan.  
 
 
Kommentarer - intervjuer med lärare 
 
Lärarna som undervisar vid Hagaskolan har en gemensam positiv syn på åldersintegre-
ring som undervisningsmetod. En positiv syn som har stärkts under de år som organisa-
tionsformen har funnits. I stort har lärarna i arbetslaget år 4-6 ett likartat sätt att undervi-
sa. Lärarna lägger en gemensam kunskapsgrund vid varje arbetsområde och sedan arbetar 
eleverna med samma saker men med olika krav och svårighetsgrad, beroende på förmåga 
och kapacitet. Detta är utmärkande för Hagaskolans arbetssätt.  
 
Av olika anledningar skedde inga intervjuer med de båda lärarna i slöjd. Slöjdlärarna är 
endast på skolan en dag i veckan och har då ett pressat program. Men vid ett mer spon-
tant och ostrukturerat samtal med en av slöjdlärarna framkom att den läraren har en mer 
tveksam inställning till de eventuella fördelarna med åldersintegrering i ämnet slöjd. Lä-
rarens grundinställning till formen är ändå positiv, men ser vissa svårigheter, eftersom 
slöjd är ett ämne som bygger på tidigare erfarenheter och att det skall ske en utveckling 
från år 4 till år 6 - eleverna skall klara mer och mer avancerade moment i undervisning-
en. Läraren måste ha många olika projekt igång samtidigt och detta skapar svårigheter 
t ex när en grupp behöver genomgång av ett nytt moment, samtidigt som de övriga ele-
verna fortsätter att arbeta. För att klara av att instruera den lilla gruppen behöver läraren 
skapa ett lugn vilket är svårt när övriga elever arbetar i salen. Ett separat grupprum be-
hövs som ger läraren en möjlighet instruera den lilla gruppen men ändå ha uppsikt på öv-
riga klassen. 
 
 
Avslutning 
 
I arbetet har jag valt att inte ta någon öppen ställning för åldersintegrerad undervisning 
och dess vara eller icke vara, men självfallet kan den uppmärksamme läsaren se att mina 
subjektiva uppfattningar stundtals kommer fram. En anledning till att jag inte propagerar 
för en det ena eller det andra är att jag överlämnar till läsaren att ta del av undersökning-
en och sedan själv bilda sig en uppfattning.  
 
Speciellt för debatten kring åldersintegrering är att de situationer som debatteras (som 
jag tidigare varit inne på) ofta har två sidor en negativ och en positiv. Det blir ens per-
sonliga subjektiva åsikt som blir avgörande vilken sida som överväger. De fördelar som 
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Edholm & Sundell (1999) lyfter fram och som forskning visar (se litteraturgenomgång-
en) kan man även se ur ett negativt perspektiv. Exempelvis menar forskare att elever 
med behov av särskilt stöd gynnas eftersom den individualiserade undervisningen frigör 
lärarens tid för att hjälpa svaga elever, vidare att vissa moment i undervisningen åter-
kommer med vissa mellanrum. Kritikerna menar att det sker alldeles för mycket repeti-
tion vid åldersintegrerad undervisning eftersom det ständigt är nya elever och att elever-
na i allmänhet inte klarar av att ta ansvar för det fria egna arbetet.  
 
Upphovet till examensarbetet var, som jag tidigare berört, den föräldradiskussion som 
förts omkring åldersintegrering som undervisningsmetod på Hagaskolan. Jag tror att 
mycket av kritiken hade undvikits om man från skolans sida gjort den utvärdering som 
många föräldrar önskade. En utvärdering kunde ha ålagts hela eller delar av skolrådet att 
genomföra tillsammans med personalen. Beslut om en utvärdering kan möjligen påverka 
föräldrarnas attityd till åldersintegrerad undervisning. 
  
Några föräldrar har tagit kontakt med mig angående frågan om hur de elever som idag 
går år 7-9 uppfattar den åldersintegrerade undervisningen, när de ser tillbaka på sin tid på 
Hagaskolan. Naturligtvis tycker jag det är ett mycket intressant område att studera, men 
jag har inte själv någon utsikt att klara en sådan arbetskrävande studie. Förhoppningsvis 
kan skolledningen ta initiativ till detta. 
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Bilaga 1 
 

Enkätundersökning riktad till föräldrar 
 
 
 
 

1. Mitt barn trivs mycket bra i skolan.    
 

2. Jag tror mitt barn lär sig lika mycket på en skola med åldersintegrering som i en 
traditionell skola. 

 
3. Jag känner fullt förtroende för skolans pedagogiska arbete. 

 
4. Om jag hade kunnat välja skola till mitt barn, hade jag valt en skola som arbetar 

åldersintegrerat.     
 

5. Lärarna är entusiastiska och engagerade i sitt arbete. 
 

6. Jag som förälder får bra information om vad som händer i klassen och vad man 
arbetar med. (veckomeddelande, informationsblad, o s v) 

 
7. Jag har fått tillräcklig information från skolan om vad åldersintegrerad undervis-

ning innebär. 
 

8. Eleverna får själva vara med och planera och påverka sitt arbete i skolan. 
 

9. Åldersintegrering innebär att mitt barn har kamrater som är både yngre och äldre. 
 

10. Det är bra att eleverna får arbeta i egen takt för, vilket innebär att de inte behöver 
känna sig pressade i skolarbetet. 

 
11. Jag tycker att undervisningen anpassas till varje elev. 

 
12. Det är bra för eleverna att hjälpa sina kamrater i skolarbetet. 

 
13. Åldersintegrering innebär att barnen i större utsträckning lär sig att samarbeta 

med varandra. 
 

14. Undervisningen anpassas till varje elev. 
 

15. Åldersintegrerad undervisning underlättar för barn med inlärningssvårigheter. 
 

16. Barnens undervisning är omväxlande och stimulerande. 
 

17. Jag tycker det finns stora inslag av undersökande och skapande arbete i skolan. 
 



 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till elever 
 
 
 
 
 

1. Vad tycker du är bra med att gå i en klass med blandade åldrar? 
 

2. Vad tycker du är dåligt med att gå i en klass med blandade åldrar? 
 

3. Får du ofta hjälp av någon äldre kamrat?  
 

4. Hjälper du ofta någon kamrat som behöver hjälp? 
 

5. Arbetar alltid alla elever med samma uppgifter/jobbar med samma saker? 
 

6. Hur trivs du i din klass?  
 

7. Om du själv fick bestämma, skulle du vilja gå i en åldersintegrerad klass eller i 
en ”vanlig klass”? (Exempelvis som det är på engelskalektionerna) 

 
8. Tycker du att lektionerna ibland är för lätta eller för svåra? (För lätta för sexorna 

och för svåra för fyrorna?) 
 

9. Finns det några barn i klassen som bestämmer mer än andra? 
 

10. När tycker du att det är bra med blandade åldrar i klassen? När skulle du vilja att 
det bara var elever ur en årskurs? 

 
11. Vilka brukar du vara med på rasten – ur vilken årskurs? 



 

Bilaga 3 
 

Diskussionsfrågor till lärare 
 
 
 
 
Historia 
 
! Din bakgrund som lärare – utbildning, tidigare erfarenheter? 
! Vad är åldersintegrerad undervisning för Dig? (Hur definierar Du åldersintegre-

rad undervisning?) 
! Varför tror Du man införde åldersintegrerad undervisning på Hagaskolan? (Om-

sorg om elever med svårigheter, för att låta eleverna utvecklas i egen takt, re-
sursbrist, eller vad?) Vem var den drivande kraften? (Skolledning eller lärare, el-
ler?) 

! Vilken utbildning fick Du som lärare för att börja arbeta åldersintegrerat – hur 
gav Dig skolan stöttning? Hur sker fortlöpande utbildning och stimulanskurser? 
Hur introduceras nya lärare? 

! Hur var din inställning till åldersintegrerad undervisning när den infördes? Har 
den förändrats under tidens gång och i så fall, hur och varför? 

 
 
Hur arbetar man idag 
 
! Hur mycket av arbetet i klassen sker åldersindelat? Vilka ämnen är inte integre-

rade?  
! I vilka ämnen arbetar man årskursbundet, men kanske ändå i egen takt? 
! I vilka ämnen arbetar man årskurslöst och i egen takt? Gör alla elever samma 

uppgifter? Olika svårighetsgrad? 
! Vilka olika arbetssätt tillämpar ni? 
! Arbetar man tematiskt? Kan Du ge exempel? 
! I vilken utsträckning planerar eleverna sitt eget arbete?  
! Vilka risker se Du med det åldersintegrerade arbetssättet? (Kan läsa – skriva, 

dominera över, prata - lyssna vid alltför mycket eget arbete?) 
! Hur sker undervisningen i oä/so? Problem – möjligheter? Årskurslöst och efter 

egen nivå? 
! Matematikundervisningens uppläggning? Finns det planlagd tid för speciella 

områden? T ex vikter eller överslagsräkning, volym? 
! Är litteraturen anpassad efter åldersintegrerad undervisning, t ex stadielitteratur 

eller måste Du tillverka mycket eget material? 
! Sker det någon nivågruppering i något ämne? 
! Görs någon utvärdering i klassen – t ex hur eleverna upplever skolarbetet och 

ges möjlighet att komma med egna förslag? 
 
 
 



 

Fördelar/nackdelar 
 
! Vilka speciella fördelar ser Du med åldersintegrerad undervisning? 
! Vilka speciella nackdelar upplever Du med åldersintegrerad undervisning? 

 
 
Barn med särskilda behov 
 
! Barn med särskilda behov – problem, möjligheter? 

 
 
Föräldrarna 
 
! Det har funnits en viss misstro till åldersintegrering från vissa föräldrahåll – var-

för tror Du att denna misstro finns? Vad kan skolan göra för att dämpa denna 
misstro? 

! Vilken information får föräldrarna om vad åldersintegrerad undervisning är? 
 
 
Övrigt 
! Anser Du att lokalerna är anpassade efter att arbeta åldersintegrerat? I vilken ut-

sträckning finns det tillgång till grupprum? 
! Är det något Du tycker att Hagaskolan måste bli bättre på och arbeta vidare 

med? 
! Egna synpunkter som inte kommit fram? 



 

Bilaga 4 
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