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Sammanfattning
Syftet med examensarbetet har varit att ta reda på motiven till att arbeta åldersintegrerat och
jämföra om motiven skiljer sig åt beroende på om man är skolledare eller om man jobbar som
lärare i år 1-3 eller år 4-6. Dessutom ville jag försöka få svar på varför åldersintegrerade
klasser har blivit så populärt.

Inledningsvis valde jag att fördjupa mig i den litteratur som finns inom ämnet. Därefter
gjorde jag en mindre undersökning baserad på intervjuer med tre lärare i år 1-3 och tre lärare
i år 4-6 samt en rektor och en enhetschef från två olika enheter i en kommun i Mellansverige.
Aspekterna jag har valt att fokusera på är om motiven har varit av pedagogisk-, ekonomisk-
eller organisatorisk karaktär samt varför de tillfrågade trodde att åldersintegrerad
undervisning har blivit så populärt.

Undersökningen visar att det huvudsakliga syftet enligt såväl lärarna som skolledare är rent
pedagogiskt, hit hänförs barnens sociala utveckling. Samtliga intervjuade framhäver just
barnens sociala utveckling som det mest positiva med åldersintegrerad undervisning.
Däremot trodde samtliga intervjuade lärare att det bakomliggande syftet kring införandet av
åldersintegrerad undervisning, där beslutet var taget på politisk nivå, var att man såg
ekonomiska vinster. Detta bekräftades inte av skolledarna som starkt tog avstånd från det
ekonomiska motivet, de menade tvärtom att det är dyrare att bedriva åldersintegrerade klasser
jämfört med åldershomogena. Det jag kom fram till i min undersökning var att det inte
förekom några uttalade skillnader i motivet till åldersintegrerad undervisning. Däremot var
lärarna i år 1-3 odelat mer positivt inställda till åldersintegrerad undervisning än sina kollegor
i år 4-6.

De tillfrågade trodde också att åldersintegreringens ökade popularitet, i de fall där beslutet till
införandet var taget på politisk nivå, hänger samman med förväntade ekonomiska vinster. Det
kan också bero på ett utbrett intresse hos lärarkåren, att prova på något nytt när man tycker att
man inte har lyckats med det gamla.
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Inledning/Bakgrund
Under en av mina praktikperioder tillbringade jag några veckor på en mindre skola där
undervisningen bedrevs i åldersintegrerade grupper. Möjligheten att få göra praktik i en
åldersintegrerad klass såg jag som mycket positiv. På så vis fick jag möjlighet att följa
undervisningen på nära håll, det var också då som många av mina frågor och funderingar tog
fart.
En av mina funderingar handlade om vilket/vilka motiv man hade för att bedriva
åldersintegrerad undervisning och huruvida dessa motiv eventuellt skiljde sig åt inom olika
grupper. Här syftar jag främst på skolledare och pedagoger inom olika stadier. Förutom de
pedagogiska, organisatoriska och sociala vinster som framfördes av handledaren på min
praktikskola kunde jag inte låta bli att undra över om det inte också har funnits ett
ekonomiskt intresse bakom ökningen av antalet klasser som bedriver åldersintegrerad
undervisning. Eftersom denna ökning i huvudsak ägt rum samtidigt som skolan har drabbats
av kraftiga nedskärningar och att det svenska skolsystemet, enligt pedagogiska forskare
(Sandqvist, 1995), inte tidigare gjort sig känt för att vara speciellt välvilligt inställd till
förändring gjorde det extra intressant tyckte jag.
En debattartikel (bilaga 1) som jag nyligen läst i ämnet ökade ytterligare mitt intresse.
Artikelförfattaren Björn Cobdal tar upp just motiven bakom 90-talets ökning av
åldersintegrerade grupper och klasser. Han hävdar att det inte finns några vetenskapliga
undersökningar som visar på pedagogiska vinster med åldersintegrering utan att det snarare
skulle finnas andra skäl.
Åldersintegrerade klasser är idag en realitet i svenska skolan. År 1982/83 gick en procent av
eleverna i låg- och mellanstadiet i åldersintegrerade klasser och fyra procent år 1987/1988.
Utifrån de resultat som går att utläsa från enkäter som samlats in av Statistiska Centralbyrån
(SCB) går idag ungefär en tredjedel av alla elever i lågstadiet och en femtedel av eleverna i
mellanstadiet i åldersintegrerade klasser (Sundell, 2002). Vad beror då denna ökning på?
Vilka är de huvudsakliga motiven till att införa åldersintegrerad undervisning?

Syfte
Syftet med detta arbete är att genom intervjuer med skolledare och lärare undersöka deras
uppfattningar om motiven till att bedriva åldersintegrerad undervisning. Vidare att jämföra
om skolledare och lärare i år 1-3 respektive lärare i år 4-6 har olika motiv. Dessutom vill jag
försöka få svar på varför undervisning i åldersintegrerade klasser har blivit så populärt.
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Litteraturstudie

Historik

I och med 1842 års folkskolestadga blev kommunerna skyldiga att ordna undervisning för
alla barn i kommunen. För att lösa detta åtagande ställdes man inför en rad problem såsom
svårigheter att få fram lokaler och lärare. Detta medförde att man endast kunde ta in elever
vartannat år vilket ledde till att åldersspridningen inom klassen blev stor (Nandrup &
Renberg, 1992).

När vi för snart 150 år sedan beslutade om en obligatorisk folkskoleundervisning i
Sverige var den åldersblandade undervisningsgruppen en helt naturlig företeelse
(Thelin, 1991, sid 3).

För att kunna undervisa många elever på samma gång använde man sig i början av ett system,
”Lancastermetoden”, som innebar att de duktiga eleverna fick agera lärare. Denna metod
övergavs dock ganska snart och lärarna rekommenderades istället att undervisa barnen själva
och att dessa skulle indelas i klasser. I och med detta blev klassindelningen mera permanent.
Eftersom de flesta barnen började i skolan vid ungefär samma ålder kopplades även ”klass
och ålder” till varandra (Sandqvist, 1995).

Efter indelningen i småskolor och folkskolor blev åldersgrupperna mer sammanhållna, men
fortfarande kunde åldersspridningen vara ganska stor eftersom flera åldersklasser ofta
undervisades tillsammans och skolstartsåldern kunde variera från sex till nio år. Rena
”årskursklasser” blev en mer allmän företeelse omkring 1940. Det faktum att Sverige är ett
glesbefolkat land bidrog till att förekomsten av enbart åldershomogena klasser var en praktisk
omöjlighet. Det var också, och är fortfarande, vanligt att man på landsbygden och i
glesbefolkade områden tvingas organisera klasser med elever från olika skolår, så kallad Bb-
form (Vinterek, 2001).

Under en lång period i den svenska skolans historia eftersträvade man att göra
undervisningsgrupperna så homogena som möjligt. Idén med reformarbetet var att man ville
samla elever med likartade förutsättningar i samma klass och skolform. Detta ledde till en
ökad klyfta mellan barn från olika samhällsklasser och två helt eller delvis parallella
skolsystem (Skolöverstyrelsen, 1985).
Strävan att homogenisera undervisningsgrupper upphörde i och med enhetsskolans,
nuvarande grundskolan, införande 1962. Målet var nu att eleverna inte längre skulle skiljas åt
utan med sina olikheter berika varandra. Elevens behov skulle sättas i centrum och man
började tala om individualiserad undervisning som en lösning på de pedagogiska problem
som uppkom i en heterogen undervisningsgrupp.
I Lgr 80 blev integrationstanken ännu tydligare. För första gången i läroplanens historia
förordades ett samarbete mellan elever i olika åldrar inte bara av ekonomiska skäl (Nandrup
& Renberg, 1992).

Som inspirationskälla till åldersintegrerade klasser av idag kan nämnas den engelske
pedagogen Henry Pluckrose. Tillsammans med samtida forskare, vid 1970-talets mitt, gjorde
han oss bekant med det synsätt som dagens förespråkare för åldersintegrerad undervisning
har tagit fasta på. Nämligen att olikheterna mellan eleverna inte skall ses som ett problem,
utan som en fördel som skall tas tillvara i undervisningen. Med hjälp av forskare, främst vid
Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm, samt av skolpsykologer som tidigt agerade som
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eldsjälar och Skolöverstyrelsens stöd till försöksverksamhet på lågstadiet 1984-86 ökade
intresset ånyo för åldersintegrerade klasser (Sandqvist, 1995).

Under 1990-talets första hälft övergick många klasser i grundskolan från att vara
åldershomogena till att vara åldersintegrerade. Detta ägde rum över hela Sverige och
initiativet kom ofta från skolledare eller kommunpolitiker (Sundell & Edlund, 1999).

Efter ett riksdagsbeslut som togs den 1 juni 1991 har numera föräldrarna rätten att själva välja
om barnet skall börja skolan under sitt sjätte eller sjunde levnadsår. Denna reform, även
kallad ”flexibel skolstart”, har ytterligare bidragit till att åldersspridningen i klasserna ökat
under senare år (Vinterek, 2001).

Vad är åldersintegrering?

Det förekommer en rad olika begrepp såväl i litteratur som i vanligt ordalag vad avser ämnet
åldersintegrering. Begreppen används idag lite slarvigt varvid jag tycker att det är på sin plats
att reda ut begreppsapparaten. För en novis kan begreppen te sig liktydiga men det finns en
klar och tydlig skillnad.
De vanligaste förekommande begreppen är åldersintegrerad, åldersblandad, årskurslös,
årskursintegrerad samt syskongrupp.

Definition av begreppet åldersintegrering:

Åldersintegrering kan definieras som ett samspel mellan barn i olika åldrar. Det
finns mer eller , mindre klart uttalade idéer om vilka möjligheter man har att
utnyttja detta samspel, t ex:

� Äldre och yngre elever kan arbeta och undervisas tillsammans då de
behöver lära sig och träna på samma saker. Möjligheterna att arbeta på
sin egen nivå ökar.

� Yngre elever kan lära sig av och få hjälp av äldre elever. De äldre kan
stimuleras av att dela med sig av sina kunskaper och att ta ansvar för de
yngre (Skolöverstyrelsen, 1985).

I Sundell (1993) kan man läsa att syskongrupp, för barn mellan tre och sju år, samt
småbarnsgrupp, för barn under tre år, kom till i och med barnstugeutredningen (SOU 1972:26
och 27). Nio år senare, i och med familjestödsutredningen (SOU 1981:25), omformades dessa
till åldersblandad grupp, senare kallad utvidgad syskongrupp. Dessa skulle innefatta barn
oavsett ålder. Eftersom dessa begrepp handlar om grupper i förskolan kommer de inte att
ytterligare beröras i denna uppsats.

I skolan är de vanligast förekommande begreppen åldersintegrerad samt åldersblandad. I
vissa fall förekommer även termen årskurslös undervisning, vilket åsyftar att stadiet ses som
en helhet och att ålder saknar betydelse för undervisningen. Åldersblandade klasser är det
mest neutrala uttrycket och har egentligen ingen pedagogisk betydelse utan innebär i stort sett
endast att barn i olika åldrar befinner sig i samma grupp (Nandrup & Renberg, 1992).
Åldersintegrerade klasser däremot går ett steg längre och förutsätter ett samspel mellan barn i
olika åldrar. För de lärare som gör en åtskillnad i betydelsen åldersintegrering ”räcker det
inte med att barnen sitter i samma klassrum av allmänt pedagogiska skäl för att det ska vara
‘riktig’ åldersintegrering, utan detaljerna i undervisningsmetodiken måste stämma”.
(Sandqvist, 1995, sid 13).  Det innebär att elever i olika åldrar som sitter i samma klassrum,
men arbetar med olika saker är åldersblandad medan elever i olika åldrar som arbetar med
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samma sak fast på olika nivåer arbetar åldersintegrerat. Åldersintegrering tillskrivs därmed en
större pedagogisk betydelse. Utifrån dessa definitioner kan man tänka sig att det vanligaste är
att man arbetar både åldersblandat och åldersintegrerat.

I sammanhanget bör vi också omnämna benämningen Bb-form som åsyftar den första formen
av åldersblandning som uppkommit av ekonomiska skäl då man varit tvungen att slå ihop
årskurser på grund av dåligt elevunderlag. Eleverna undervisas då inte som en hel grupp, utan
läraren vänder sig till en årskurs i taget.

”Om läraren vänder sig till en årskurs i taget har genomgångar med dem, medan
övriga elever arbetar självständigt årskursvis, arbetar han i Bb-form” (Nandrup
& Renberg, 1992, sid 6).

Fortsättningsvis i uppsatsen kommer termen åldersintegrerad klass att användas för såväl
åldersintegrerad- som åldersblandad klass. Motsatsen till åldersintegrerad klass kommer att
kallas åldershomogen klass.

Förekomst och spridning av åldersintegrerade klasser

Läsåret 1982/83 genomförde Skolöverstyrelsen i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm
en kartläggning i syfte att undersöka förekomsten av och planerna på att införa
åldersintegrerade klasser i den svenska skolan där det huvudsakliga motivet var pedagogiskt.
Den undersökningen visade att det fanns åldersintegrerade klasser av pedagogiska skäl i 70
av de svenska kommunerna, detta motsvarade cirka 25 % av kommunerna.
Dessa klasser fanns representerade i samtliga län. Och då precis som nu var de vanligast i de
lägre skolåren, med klasser som omfattade eleverna i årskurserna 1 till och med 3.
En ny kartläggning genomfördes läsåret 1987/88 av Lärarhögskolan i Stockholm och
Skolverket. Andelen kommuner med åldersintegrerade klasser hade då ökat till 206 stycken
vilket motsvarar cirka 75 % av alla kommuner, dock framgår det inte av denna kartläggning
hur stor andel av kommunerna som haft pedagogiska motiv till åldersintegreringen. Läsåret
1992/93 hade denna siffra stigit till 238 av landets 286 kommuner, vilket motsvarar 83 % av
alla kommuner och ytterligare 30 kommuner planerade att införa åldersintegrerade klasser
(Vinterek, 2001).

Vad avser fördelningen av åldersintegrerade klasser i de olika skolåren hänvisar Vinterek
(2001) till en undersökning som genomförs av SCB, ”Elevpaneler för longitudinella studier”
(Örebro: SCB publikation, 1999). Utifrån denna undersökning kan man se att
åldersintegrerade klasser är vanligast förekommande i de lägre skolåren men att det upp till
och med skolår 5 har skett en nästan 100 % ökning från början på 1990-talet till slutet av
1990-talet. Som exempel kan nämnas att 1997 gick 36 % av alla elever i skolår 3 i en
åldersintegrerad klass och 1999 gick fortfarande 23,5 % av dessa elever kvar i en
åldersintegrerad klass.
Ökningen av andelen elever som går i åldersintegrerade klasser är ganska konstant upp till
och med skolår 5, för att därefter öka endast marginellt. Denna minskade ökning kan
antagligen förklaras med att den nya läroplanen med sina avstämningsperioder för mål att
uppnå efter femte och nionde skolåret, organisatoriskt inneburit en tudelning av grundskolan
efter det femte skolåret, enligt Vinterek.
Andelen elever i skolåren 7 till och med 9 som går i åldersintegrerade klasser är fortfarande
relativt lågt och dessa utgör inte mer än cirka 2 % av det samlade elevantalet.



7

Motiv för åldersintegrerad undervisning

De motiv som oftast nämns i litteraturen vid införandet av åldersintegrerad undervisning är
pedagogiska, ekonomiska och organisatoriska (Nandrup & Renberg, 1992).

Pedagogiska motiv

Under 70-talet var det de pedagogiska motiven som var vanliga. Initiativtagarna var oftast
eldsjälar inom ett arbetslag som ansåg att de bättre kunde uppnå målet att skapa en skola för
alla vid åldersintegrerad undervisning. De såg olikheterna som en möjlighet och inte ett
hinder i barns utveckling och inlärning (Nandrup & Renberg, 1992).

Förespråkarna hävdar också att barnens sociala och känslomässiga utveckling stimuleras, att
den kunskapsmässiga inlärningen gynnas, att elever med inlärningssvårigheter gynnas samt
att lärarnas arbetsmiljö förbättras (Sundell, 1993). Dessa förväntade fördelar kommer jag att
gå djupare in på under respektive rubrik.

Elevens sociala och känslomässiga utveckling

En fördel som lyfts fram med åldersintegrerade klasser är att blandningen av flera årskurser
ger barnen ett tydligare perspektiv på den egna utvecklingen. De som förespråkar
åldersintegrerade klasser menar att elevernas inbördes positioner i förhållande till kamraterna
varierar över tiden till skillnad mot i åldershomogena klasser. Förespråkarna hävdar också att
elever i åldersintegrerade klasser har en betydligt större möjlighet att bryta sig ur en tidigt
intagen position. Däremot anser förespråkarna för åldersintegrerad undervisning att elever i
åldershomogena klasser som fått en dålig start lätt leder till fortsatt dåliga resultat dvs. man
behåller sin position. I den åldersintegrerade klassen däremot förändras den enskilde elevens
position varefter eleven blir äldre. Den inledningsvis lite svagare eleven, som i början
behövde hjälp och stöd från sina äldre kamrater, kommer med tiden att upptäcka att han själv
besitter kunskaper och färdigheter som de yngre eleverna inte ännu lyckats förvärva. Från att
ha haft en låg position inom gruppen finns då möjligheten att nå en högre position och att
själv bli den som hjälper sina yngre kamrater. Att få uppleva denna rollförändring anses ha
stor betydelse för en allsidig personlighetsutveckling. Genom att själv få uppleva olika
positioner och roller har man lättare att uppfatta den egna utvecklingen. Men det är inte bara
för de äldre eleverna som åldersintegrerade klasser är bra menar förespråkarna utan även det
faktum att ett mindre antal elever tas in i gruppen varje läsår är positivt. Att de nya eleverna
är färre än i en åldershomogen grupp gör att de snabbare lär sig de normer som arbetats in i
gruppen och att de därigenom snabbare känner sig trygga i den nya gruppen (Sundell &
Edlund, 1999).

Ovanstående förväntade fördelar med åldersintegrerad undervisning behöver inte ha någon
vetenskaplig grund utan kan tänkas hänga ihop med att uppgiftslämnaren, oftast läraren,
förväxlar sina egna positiva upplevelser av åldersintegrering med en positiv utveckling hos
barnen (Sundell & Edlund, 1999). Sundell (1993) hänvisar till en undersökning gjord av
Hemer (1991) som visar på att lärarna ställer sig mer positivt till åldersintegrerad
undervisning än föräldrar och elever. Av de tillfrågade 136 föräldrarna var det bara ungefär
hälften som var odelat positiva, 31 procent tog helt eller delvis avstånd från åldersintegrering
och 16 procent hade ingen uppfattning i frågan. Föräldrarnas kritik hängde ihop med om
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arbetsron i klassrummet var tillräcklig, om läraren hann med elever med inlärningsproblem
samt om de införvärvade kunskaperna var tillräckliga inför nästa stadium.
Sundell och Edlund (1999) redogör för två jämförande undersökningar om social och
känslomässig utveckling. Den ena är gjord av Hemer (1991) och bygger på de
undersökningar som gjorts på 145 elever i åldersintegrerade klasser och 64 åldershomogena
klasser i Norrköping. Samtliga elever, som alla hade liknande socio-ekonomiska bakgrund,
fick fylla i ett formulär om den egna självbilden. Den andra undersökningen (Sundell, 1993)
bygger på 80 elever i åldersintegrerade klasser och 276 i åldershomogena. Denna
undersökning behandlar mobbning i årskurs tre och registrerades med hjälp av en enkät som
eleverna fick fylla i anonymt. Dessvärre, stick i stäv med förespråkarna, visade ingen av de
båda undersökningarna några tydliga skillnader mellan åldersintegrerade och
åldershomogena klasser. Det framkom också utifrån det sociogram som utfördes på ett urval
av eleverna i Hemers undersökning att eleverna i åldersintegrerade klasser oavsett ålder
föredrog att arbeta med jämnåriga. Att svagpresterande elever med automatik får bättre
självförtroende i en åldersintegrerad klass bekräftades heller inte. Tvärtom hade de
svagpresterande i de åldersintegrerade klasserna i två av tre skolor sämre självförtroende
jämfört med de svagpresterande i de åldershomogena klasserna (Sundell & Edlund, 1999).

Sundell (1992:14) hänvisar till en annan undersökning gjord av Lagerkvist och Thinesen-
Grönmark (1990) där 26 lågstadieelever i fem lågstadieklasser testades. Denna undersökning
bekräftade inte heller ovanstående påstående om den förväntade sociala- och känslomässiga
utvecklingen. Tvärtom fann de att åldersintegrationen varken gynnade samarbete eller
minskade konkurrensen mellan elever. Undersökningen visade också att elever i
åldersintegrerade klasser är mycket väl medvetna om vilken position de har rent
kunskapsmässigt och hur långt man skall ha hunnit vid en viss ålder. Detta kan i sin tur leda
till att svagpresterande elever får sämre självförtroende när de märker att de yngre
skolkamraterna visar sig mer kunniga än vad de själva är. Toleransen mellan elever inom
åldersintegrerade klasser kan också ifrågasättas, då äldre elever oftast upplevde orättvisa i
och med att de yngre eleverna fick mer uppmärksamhet från läraren. Dessutom fann man att
gruppkänslan inom klasserna var mycket svag, vilket antas bero på att en tredjedel av
eleverna byttes ut varje år (Sundell, 1992:14).

Knut Sundell har i en jämförande studie av 1 111 elever i år 2 undersökt om de förväntade
fördelarna med åldersintegrerad undervisning stämmer. Undersökningen baserades på 17
åldersintegrerade och 46 åldershomogena klasser från 31 Stockholmsskolor. Undersökningen
resulterade i att eleverna i de åldersintegrerade klasserna, trots förekomsten av äldre och
yngre klasskamrater, föredrog att umgås med jämnåriga. Det fanns inte heller någon
genomsnittlig skillnad i elevernas självbild och skolanpassning (Sundell & Edlund, 1999).

Monika Vinterek har i sin undersökning (Vinterek, 2001) valt att fokusera på elevers
erfarenheter av åldersintegrerade klasser i jämförelse med åldershomogena klasser. I
undersökningen ingick sammanlagt 29 elever från tre olika skolor. Enligt Vinterek umgås
eleverna helst med kamrater som är födda ungefär samtidigt som de själva. Detta mönster såg
likadant ut oavsett om man går i en åldersintegrerad eller åldershomogen klass. De äldre
eleverna uttryckte också en viss irritation över att ständigt ha de yngre omkring sig.
Dessutom känner många elever en stor sorg och saknad när man förlorar kamrater vid de
årliga omgrupperingarna i den åldersintegrerade klassorganisationen. Detta sammantaget gör
att den sociala- och känslomässiga utvecklingen påverkas negativt.
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En annan omfattande utvärdering, hämtad ur Sundell (2002:7), av åldersintegrerade klasser i
årskurserna 3 – 5/6 i Kristianstad utförd av Christiansson-Banck och Svensson (2001)
bekräftar inte heller förväntningarna med åldersintegrerade klasser. Resultaten baseras på
intervjuer med 37 slumpvis valda elever, 37 slumpvis valda pedagoger och 19 skolledare
samt enkätsvar från 164 pedagoger, 2 237 elever i årskurs 3 – 5/6 samt 1 374 elever i årskurs
6 och 7. Den viktigaste fördelen med åldersintegrerade klasser som beskrivs av pedagogerna
är att den sociala utvecklingen anses gynnas. I undersökningen framkommer dock att
eleverna föredrar att arbeta med jämnåriga kamrater, att äldre elever visserligen hjälper yngre
men att få av de äldre tycker att det är roligt eftersom det tar tid ifrån deras eget arbete.
Dessutom upplever de äldre eleverna att de yngre i första hand söker lärarens hjälp och i
andra hand äldre kamraters (Sundell, 2002:7).

Sundells senaste studie (Sundell, 2002) av 752 elever i årskurs 2 och 5 kom fram till att
eleverna i årskurs 5 i de åldersintegrerade klasserna föredrog jämnåriga samt elever av
samma kön. Sammantaget visar resultaten att åldersintegrerade klasser inte tycks leda till
ålders- respektive könsblandat umgänge i klasserna.

Elevens inlärning

En annan fördel med åldersintegrerad undervisning, enligt förespråkarna för
åldersintegrerade klasser, är att den förväntas gynna elevers inlärning. Den biologiska åldern
tillmäts här inte samma betydelse som i en åldershomogen klass utan det är den mentala
åldern som är av betydelse.

Enligt förespråkarna antas också inlärningen underlättas i åldersintegrerade klasser genom att
elever hjälper varandra. De yngre eleverna gynnas eftersom det alltid finns äldre elever att
fråga. De äldre gynnas på så sätt att de tvingas verbalisera sin kunskap till de yngre. På så vis
befäster de och fördjupar sina egna kunskaper.

Dessa antaganden som beskrivs av Sundell & Edlund står i klar motsättning till det resultat
som Frits Wigforss (1933;1934) kom fram till i sina jämförande studier av den svenska
folkskolan under 1930-talet (Sundell, 1993). Enligt Wigforss minskade elevernas
räknefärdigheter med antalet årskurser i samma klass. De som hade bäst räknefärdigheter var
de som gick i åldershomogena klasser medan de som gick i Bb-form med tre eller fler
årskurser hade sämst. Sundell påpekar dock att de i undersökningen förekomna klasserna
handlade om en fysisk integrering och inte en pedagogisk.

Inte heller har de nyare jämförande undersökningarna som Sundell (1993) tar upp lyckats
bekräfta att åldersintegrering skulle gynna elevernas inlärning. Resultaten visar, tvärtemot
vad förespråkarna säger, att åldersintegreringen skulle missgynna inlärning. Resultatet av
Taubes undersökning av läsförmågan hos Stockholms nioåringar (1993; 1994; 1995; 1996;
1997; 1998) visade också på att eleverna i åldersintegrerade klasser läste något sämre än sina
jämnåriga kamrater i åldershomogena klasser.

Undersökningen gjord av Korse (1989); som presenteras i Sundell (1993), innefattade
samtliga elever som under en treårsperiod började i skolan i Uppsala. Sammanlagt 5 518
elever i 282 klasser; såväl åldershomogena, åldersintegrerade som Bb-form, ingick i
undersökningen. Några veckor efter skolstarten undersöktes elevernas läs- och
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räknefärdigheter med hjälp av standardiserade test. Ett antal klasser valdes ut för
specialanalys, men resultatet från samtliga 5 518 elever användes som index för att jämföra
de utvalda klasserna mot. Undersökningen visade att det inte fanns någon kunskapsskillnad
mellan de tre grupperna vid skolstarten. Vid den upprepade undersökningen som ägde rum i
år tre presterade dock eleverna i de åldershomogena och Bb-klasserna bättre i både räkning
och läsning jämfört med eleverna i de åldersintegrerade klasserna. Däremot fanns ingen
skillnad mellan Bb- och de åldershomogena klasserna.

Den mest omfattande och nyligen publicerade undersökningen av åldersblandade klasser i
Sverige har gjorts av Ann-Charlotte Edlund och Knut Sundell (Sundell & Edlund, 1999). I
den tidigare nämnda undersökningen har man jämfört resultatet av olika små undersökningar
i åldersintegrerade klasser med resultatet från åldershomogena klasser. Totalt i
undersökningen ingick 1 111 barn, varav 140 elever (13 %) kom från de åldersintegrerade
klasserna. Det som bland annat undersöktes var elevernas basfärdigheter i svenska (ordförråd
och läsförmåga) och matematik. Resultatet av jämförelsen visade att eleverna presterade i
genomsnitt lika bra oavsett vilken klassform de gick i. Slutsatsen att åldersblandade klasser
varken är sämre eller bättre än klasser sammansatta av barn i samma ålder drar även Sten
Wallmark i sin utredning som genomfördes i Kävlinge kommun hösten 2000. Studien består
av klassrumsobservationer, elevenkäter och lärarintervjuer i sju åldershomogena och sex
åldersintegrerade klasser. Eleverna har testats i bland annat läsförståelse och matematik.
Resultatet av kunskapstesterna påvisar inga synbara skillnader (Sydsvenskan, 23 mars, 2001).
Sundells (2002) studie påvisar att åldersintegrerade klasser innebär en negativ påverkan på
eleverna men att ålderssammansättningens betydelse är begränsad.

De slutsatser man kan dra utifrån undersökningarnas resultat kan vara många och skiftande.
Det är på sin plats att man som läsare förhåller sig kritiskt till hur respektive undersökning
har genomförts. Provresultaten påverkas av att det många gånger saknas information om
elevernas sociala bakgrund. Dessutom har det betydelse när på dagen eleverna testats och hur
vana de är vid testliknande situationer. Om detta tas i beaktande kanske eleverna i
åldersintegrerade klasser klarat proven väl (Sandqvist, 1995).
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Elever med särskilda behov

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov…Hänsyn
skall tas till elevers olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att
nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har
svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig
utformas lika för alla (Utbildningsdepartementet, 1994, sid 6).

Detta citat är hämtat från Läroplanen för de obligatoriska skolformerna, 1994 (Lpo-94). Häri
kan vi utläsa att det på skolan vilar ett speciellt ansvar att hjälpa barn med olika svårigheter
att ändå nå målen.

De som förespråkar åldersintegrerade klasser, enligt Sundell (1993), menar att barn med
särskilda behov är den grupp som är speciellt gynnade av åldersintegrerad undervisning. I
litteraturen anges flera skäl till detta menar Sundell (jfr Andræ Thelin, 1991; Nandrup &
Renberg, 1992; skolöverstyrelsen, 1985; Östmar, 1981). Ett av skälen är att den
individualiserade undervisningen frigör mer av lärarens tid, vilket gör att denne kan ägna mer
tid åt de elever som har större behov av stöd. Undervisningen bedrivs i högre grad i mindre
grupper, vilket också är gynnsamt för dessa barn. Eftersom det hela tiden kommer yngre
elever ges det också fler tillfällen att arbeta med sådana avsnitt som man inte har hunnit
tillgodogöra sig. Dessa ”repetitionstillfällen” kan ses som ett naturligt inslag i den
åldersintegrerade undervisningen (Sundell, 1993).

Ett annat skäl som förts fram enligt Sundell (1993) är att åldersintegrerad undervisning antas
ge ett ökat utrymme för samarbete mellan klasslärare och speciallärare och att detta skulle
gynna dessa elever. Enligt Östmar (1981), som Sundell refererar till, innebär det i praktiken
att specialläraren inte enbart blir förtrogen med vad klassen gör och skall göra, utan ges även
möjlighet att påverka planeringen och bidra med egna erfarenheter och idéer. Förespråkarna
menar också att åldersintegrering gynnar barn med särskilda behov för att de ges möjlighet
att jämföra sig med yngre barn som inte hunnit lära sig lika mycket och därmed slipper de att
alltid uppleva sig som sämst. Att dessutom kunna hjälpa yngre elever och inte alltid vara den
som behöver ta emot hjälp bidrar på sikt till ett ökat självförtroende (Sundell, 1993)

Det finns flera undersökningar som behandlar elever med behov av särskilt stöd. I Korses
(1989) studie, som man kan läsa om i Sundell (1993), kom man bland annat fram till att det
var framförallt elever med inlärningsproblem som missgynnades av åldersintegreringen.
Enligt hans studie ökade andelen med behov av särskilt stöd i läs- och räkneinlärningen i
åldersintegrerade klasser från en tredjedel vid skolstarten till mer än hälften i årskurs tre.
Motsvarande behov av särskilt stöd i åldershomogena och Bb-klasserna minskade något
under samma period. Tilläggas bör att andelen barn i behov av särskilt stöd var ungefär lika i
de olika undervisningsformerna när studien gjordes vid skolstarten. Sundell och Edlund
(1999) kunde i sin studie konstatera att det fanns fler svagpresterande elever i de
åldersintegrerade klasserna i räkning och läsning i jämförelse med de åldershomogena
klasserna. Det var dock vanligare att elever i de åldershomogena klasserna fick särskilt stöd,
14 % mot 2 % i de åldersintegrerade. I Christiansson-Banck & Svenssons (2001) utvärdering
hävdar de tillfrågade pedagogerna att det är framför allt elever med studiesvårigheter som
kommer i kläm i åldersintegrerade klasser. Skolledarna bekräftar också i samma utvärdering
att det efter införandet av åldersintegrerade klasser behövs fler specialpedagoger. Resultatet
av Sundells (2002) studie talar inte för några skillnader i förekomsten av svagpresterande
elever i åldersintegrerade klasser.
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Att svagpresterande elever med automatik skulle få ett bättre självförtroende bekräftas inte
heller i undersökningarna. Hemers (1991) forskningsresultat som Sundell redogör för visar
tvärtom på att elever med särskilda behov hade sämre självförtroende jämfört med
kamraterna i samma klass. Än värre var att i två av de tre undersökta skolorna hade de
svagpresterande sämre själförtroende jämfört med de svagpresterande i de åldershomogena
klasserna (Sundell, 1993). Sundell menar att även undersökningarna gjorda av Lagerkvist och
Thinesen-Grönmark (1990) och Lindberg, Leffler och Lindström (1992) antyder detta. Trots
individualiseringen är eleverna i en åldersintegrerad klass mycket väl medvetna om hur långt
de ”borde ha hunnit” i vissa böcker vid en viss ålder. Detta kan i sin tur leda till att
självförtroendet minskar hos de svagpresterande eleverna när de märker att de yngre
skolkamraterna kan mer än de själva kan. Det kan innebära att åldersintegrering stigmatiserar
svagpresterande elever.

I en åldershomogen klass kan barnet åtminstone leva med illusionen om att vara
duktigare än yngre kamrater. I en åldersintegrerad klass finns inte den möjligheten
(Sundell, 1993, sid 98).

Det finns olika förklaringar till att svagpresterande elever kan vara förlorarna i
åldersintegrerade klasser menar Sundell (1993). En förklaring kan vara att dessa barn har ett
större behov av en strukturerad undervisning för att lära sig än andra. I en åldersintegrerad
klass kan detta försvåras på grund de svårigheter som hänger ihop med lärarens planering av
verksamheten för flera åldrar. En annan förklaring är den dåliga arbetsro som även
förespråkarna för åldersintegrerade klasser nämner. Arbetet i en åldersintegrerad klass
karakteriseras ofta av ett konstant mummel och mycket rörelse. För en del elever, och kanske
främst de lågpresterande, kan det upplevas som mycket störande. Koncentrationen försvåras
och det påverkar eleven negativt (Sundell, 1993).
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Lärarnas arbetsmiljö

När man talar om hur åldersintegrering påverkar lärarens arbete är det just fördelarna i
samband med inskolningen av nya elever som omnämns. Inskolningen av nybörjare
underlättas med åldersintegrering i och med att det endast är ungefär en tredjedel av eleverna
som byts ut varje år. De äldre eleverna kan dessutom vara en resurs för läraren eftersom de
redan är insatta i de regler och normer som gäller på skolan. Åldersintegrering antas också
bidra till ett ökat samarbete mellan olika lärare, då det är vanligt att olika lärare undervisar
olika grupper inom den åldersintegrerade klassen. Häri ingår även ett förväntat större
utrymme för samarbete mellan klasslärare och speciallärare. Denna ökade arbetsgemenskap
ger också fler tillfällen till diskussioner av pedagogiska metoder (Sundell & Edlund, 1999).

Integreringen och därmed även de åldersblandade klasserna i de tre skolor
Kerstin Bergqvist studerat krävde nära samarbete mellan lärarna, vilket upplevdes
både stimulerande och avlastande (Vinterek, 2001, sid 70).

Förespråkarna påstår också att i och med åldersintegrerad undervisning tenderar lärarrollen
att förändras. Från den mer traditionella katederundervisningen, där alla elever skulle föras
fram i samma takt, tvingas nu läraren att individualisera undervisningen för varje enskild elev
så att den kan utvecklas utifrån den nivå den befinner sig. Det i sin tur ställer också högre
krav på läraren vad avser planeringen av undervisningen. Läraren har fortfarande det
övergripande pedagogiska ansvaret men eleverna har stora möjligheter att påverka
planeringen, detta i sin tur leder till att läraren på ett annat sätt än tidigare kan ta tillvara på
elevernas egna initiativ och intressen.
Förespråkarna menar här att nivåsegregeringen inte skulle bli lika tydlig eftersom eleverna
arbetar ”med olika saker och på olika nivåer”.

”I en klass med barn i samma ålder blir det för barnen ibland pinsamt tydligt att individualiseringen, med olika
uppgifter för olika barn, innebär en rangordning. Med åldersintegrerade klasser upplevs det som ”naturligt” med
olikheter.” (Sandqvist, 1995, sid 17).

De lärare som arbetar med åldersintegrerade klasser tenderar i allmänhet vara mycket tillfreds
menar Sundell (1993) och hänvisar till undersökningarna gjorda av Andræ Thelin (1991) och
Hemer (1991). Detta antas till stor del bero på att lärarna själva har valt arbetssätt. På grund
av att det saknas jämförelser med lärare som arbetar i åldershomogena klasser går det inte att
utifrån undersökningarna utvärdera ålderssammansättningens betydelse. En ökad trivsel kan
också sättas i samband med att det har skett en förändring överhuvudtaget. Förändringar som
man själv haft möjlighet att ta ansvar för tenderar att leda till ökad arbetstrivsel (Sundell,
1993).

Nandrup och Renberg (1992) nämner några svårigheter som kan uppstå vid åldersintegrerad
undervisning;

� Inledningsvis är arbetssättet mycket tidskrävande och kräver omfattande arbete med
planering, schemaläggning och utvärdering.

� Varje elevs studiegång måste noggrant kartläggas.
� För att kunna arbeta individualiserat på olika nivåer ställs höga krav på lärarens

förmåga till flexibilitet.
� Det kan vara svårt att bli av med en dålig stämning, eftersom läraren aldrig får en helt

ny klass.
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� Läraren måste vara observant på icke självständiga elever så att de inte presterar
under sin förmåga.

� Arbetssättet bygger på att de lärare som arbetar tillsammans har samma pedagogiska
grundsyn. Det ställs också höga krav på ett väl fungerande arbetslag som måste kunna
samarbeta mot ett gemensamt mål (sid 75).

I Malmros och Sahlins (1992) kartläggning av åldersintegrerade klasser mellan 1982/83 och
1987/88 ges en delvis annan bild av lärares tillfredsställelse med åldersintegrerade klasser. På
fem år hade 30 procent av de åldersintegrerade klasserna återgått till att bli åldershomogena.
Det ger oss en vink om att en del lärare upplevde så stora problem med arbetssättet att de
valde att gå tillbaka till åldershomogena klasser (Sundell & Edlund, 1999).

Resultatet av Hemers (1991) undersökning, baserad på intervjuer med 26 lärare som arbetade
i åldersintegrerade klasser, visade att var fjärde lärare ansåg att arbetssättet var förenat med
merarbete menar Sundell (1993). En tredjedel av lärarna tyckte att eleverna fick mindre
kunskaper än elever i åldershomogena klasser. Var femte lärare tyckte dessutom att det var
ett dåligt klimat i klassen. Bland annat uttrycktes svårigheter i att få bort dåliga normer.

Resultatet av Sundells (2002) studie påvisar inte någon systematisk skillnad mellan
åldersintegrerade och åldershomogena klasser i hur lärarna beskrev samarbetet i skolan,
skolans ledarskap, ordning eller förekomsten av ett individualiserat arbetssätt. Enligt Sundell
är det sista anmärkningsvärt eftersom åldersintegrerade klasser har antagits underlätta för
lärare att individualisera undervisningen.

Ekonomiska motiv

Ekonomiska motiv har länge legat till grund för inrättandet av åldersintegrerade klasser. Ett
dåligt elevunderlag har gjort att man på många håll har slagit ihop flera årskurser. Politiker
och tjänstemän har på så vis möjliggjort besparingar som annars inte vore möjliga (Sahlin &
Öberg, 1995).

Åldersblandade grupper har från 80-talet använts som en lösning då basresurserna
minskat på grund av för litet elevantal. Initiativet till omorganisationen har då
kommit från länsskolnämnd och skolledning (Nandrup & Renberg, 1992, sid 7).

Sahlin och Öberg (1995) hänvisar också till det Anita Söderlund skriver i Totalintegrerad
skola och fritidshem som skolmodell (1993) om framtidens skola. Söderlund menar att
samverkan skola/fritidshem är en modell som är attraktiv i besparingstider därför att resurser
kan samutnyttjas.

Organisatoriska motiv

Med organisatoriska motiv menar man att det finns ett intresse att samarbeta mellan förskola,
skola och fritidshem. Denna form av samarbete ledde under 70-talet till att en rad försök med
totalintegrerad förskola och skola kom i gång på flera håll i landet. Intresset för detta avtog
under 80-talet för att återigen öka under 90-talet, fast då i en annan skepnad. Många menar att
ett åldersintegrerat arbetssätt ger goda förutsättningar för samarbete mellan verksamheterna
(Nandrup & Renberg, 1992).
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I juni 1991 beslutade regeringen att ”om ett barns vårdnadshavare begär det, skall barnet
redan det kalenderår det fyller sex år jämställas med skolpliktiga barn ifråga om rätten att
börja skolan”. Lagändringen medförde att det inrättades en särskild sexårsverksamhet
antingen i skolans lokaler eller i skolans omedelbara närhet. 1992/93 fanns det 879
sexårsgrupper på landets skolenheter fördelade inom 193 av landets kommuner. Intressant i
det här sammanhanget är att 462 av sexårsgrupperna fanns på skolenheter med
åldersintegrerade klasser. 333 sade sig också ha någon form av samverkan med dessa klasser
(Sahlin & Öberg, 1995).
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Metod och genomförande
För att få svar på mina frågor har jag valt att intervjua sex lärare, som alla arbetar i
åldersintegrerade klasser, men som även har erfarenhet av att arbeta åldershomogent.
Dessutom har jag valt att intervjua en rektor samt en enhetschef.
Undersökningen har alltså varit kvalitativt inriktad dvs. jag har använt mig av en verbal
analysmetod (Patel, 1994). Enligt Patel (1994) skall detta val göras beroende av hur man
väljer att bearbeta och analysera den information man har samlat.

Jag intervjuade tre lärare i år 1-3 och tre lärare i år 4-6 samt en rektor och en enhetschef.
Jag började med att ta kontakt, via e-mail, med enhetschefen inom den enhet där jag tidigare
hade gjort min praktik. Jag hade kännedom av att de arbetade åldersintegrerat och att beslutet
att arbeta åldersintegrerat var taget på politisk nivå. Av enhetschefen, som själv lovade att
ställa upp på en intervju, fick jag sedan namn på en 1-3 lärare samt en 4-6 lärare. Dessa
kontaktades via telefon, varvid tid och plats för intervju bestämdes. Kontakt via e-mail togs
även med en annan enhetschef för en enhet där jag från tidigare fältstudier visste att det
bedrevs åldersintegrerad undervisning. Hon hänvisade mig i sin tur till den rektor som
sedmera ställde upp på en intervju. Rektorn ordnade också med att lämpliga lärare, två 1-3
lärare samt två 4-6 lärare, fanns tillgängliga för en intervju på den förbestämda dagen och
tiden.

Samtliga intervjupersoner hade i förväg fått skriftlig information om undersökningens syfte
samt om deras rätt att vara anonyma. Jag hade också fått intervjupersonernas muntliga
tillstånd att ljudbandsinspela intervjuerna. Jag valde att översända frågorna i förväg (se bilaga
2) för att ge intervjupersonerna möjlighet att reflektera över frågorna i förväg, därmed tror jag
också att svaren blir mer genomtänkta. På så sätt anser jag att kvalitén på intervjun förbättras.
Nackdelen kan vara att intervjupersonen förkovrat sig i litteratur för att lättare kunna besvara
frågorna, detta kan medföra att svaren inte kommer från intervjupersonen själv utan från
någon annan. Med effektiva menar jag att intervjun flöt smidigare och att det var
tidsbesparande. Frågorna skickades via e-mail alternativt med vanligt brev.

Snarast efter intervjutillfället transkriberades intervjuerna ordagrant. Intervjuerna jämfördes
med varandra i syfte att finna eventuella likheter och/eller skillnader.

Vid intervjutillfällena, som i genomsnitt varade i 30 minuter, tillfrågades också
intervjupersonerna om och hur dessa ville ta del av arbetet. Samtliga svarade att detta var
önskvärt och jag lovade att vidarebefordra arbetet i dess helhet när det var färdigt.
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Beskrivning av skolorna

Nedan skall jag försöka beskriva skolorna och intervjupersonerna. Namnen som förekommer
i texten är fingerade.

Skola A: Skolan är belägen i ett mindre samhälle strax utanför en större stad i Mellansverige.
Skolan byggdes 1981. Totalt på skolan finns 360 elever uppdelade på fyra förskoleklasser,
sju klasser år 1-3 och sex klasser år 4-6. På skolan finns det drygt 50 anställda uppdelade på
tre arbetslag. Skolan har bedrivit åldersintegrerad undervisning sedan 1993.

På skola A intervjuade jag rektorn, två 1-3 lärare samt två 4-6 lärare. Rektorn som vi kan
kalla Kerstin är småskollärare i grunden och har jobbat som lågstadielärare fr.o.m. 1966
t.o.m.1997, då hon tillträdde tjänsten som rektor på skola A.

Elisabeth är utbildad lågstadielärare och har arbetat 29 år som lärare. 20 år har hon arbetat i
åldershomogena klasser och de sista 9 åren i åldersintegrerade klasser på skola A. Just nu har
hon en 1-3: a med 23 elever. Hon delar väldigt mycket av sin tjänst med fritidspedagoger och
förskollärare.

Gunilla är småskollärare och har jobbat i 35 år varav de sista 19 åren på skola A. Även hon
har erfarenhet av att arbeta med såväl åldershomogena som åldersintegrerade klasser.
Tillsammans med en annan lärare delar hon ansvaret för en 1-3: a bestående av 40 elever.
Gunilla och Elisabeth var eldsjälarna bakom att arbetssättet med åldersintegrerade klasser
infördes på skola A för 9 år sedan.

Ingela har arbetat som lärare i 33 år varav de sista 9 åren med åldersintegrerade klasser. I
varje arbetslag ingår två stycken 4-6: or av vilka Ingela ansvarar för en. Matematik och
engelska har man åldershomogent. Då slår man ihop parallellklasserna och en tredje lärare
kommer in.

Maria har varit lärare i 32 år och är folkskollärare i botten. Hon har jobbat som klasslärare
ända tills för två år sedan, då hon började jobba som speciallärare på skola A. Som
speciallärare jobbar Maria nästan mer åldersintegrerat än vad hon gjorde som klasslärare.
Maria har erfarenhet av att jobba med såväl åldershomogena som åldersintegrerade grupper.

Skola B: Skola B är en 4-6 skola som ligger centralt i en större stad i Mellansverige. Skolan
har bedrivit åldersintegrerad undervisning sedan starten 1990. Skolan har nyligen flyttat till
nya lokaler och fullt utbyggd kommer den att inrymma 250-300 barn. För närvarande finns
det en 4-5: a och en 4-6: a.

På skola B har jag intervjuat Barbro, som är utbildad mellanstadielärare sedan 30 år. Hon har
jobbat med åldersintegrerad undervisning sedan 1986 och varit med sedan starten på skola B.
Barbro ingår i ett arbetslag med tre lärare som gemensamt ansvarar för en 4-6: a bestående av
ca 65 barn.
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Skola C: Skola C är en f-3 skola inom samma enhet som skola B. Skolan startade 1987,
skolverksamheten har bedrivits i nuvarande lokaler sedan 1995. En klar viljeriktning var att
redan från början arbeta åldersintegrerat. Skolan inrymmer 52 elever som går i år 1-3 samt en
förskoleklass med 20 barn. I arbetslaget ingår grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger
och barnskötare totalt 13 personer.

På skola C intervjuade jag Gunvor, som är en av de tre klasslärarna som jobbar i år 1-3.
Gunvor har jobbat som lärare i 30 år, varav 17 år i åldershomogena klasser och 13 år med
åldersintegrerade. De sista sex åren har Gunvor arbetat på skola C och fick alltså vara med
om att bygga upp och utforma skolan från början.

Jag har dessutom genomfört en intervju med Anita, som är enhetschef för den enhet som
bland annat innefattar skola B och skola C. Enheten består av skolor (år 1- 6), ca 230 elever,
fördelade på 6 skolenheter. Verksamheten kännetecknas av åldersintegrerad undervisning. 5-
och 6-åringar är integrerade i 4 av skolenheterna.
Anita gick ut lärarhögskolan 1971 och jobbade som lärare fram till 1995. Sedan dess har
Anita arbetat som skolledare. Under sin lärarbana har Anita kommit i kontakt med
åldersintegrerad undervisning, men har inte aktivt jobbat som lärare i åldersintegrerade
klasser förut.

Samtliga intervjuade har lång erfarenhet av läraryrket, såväl av att arbeta åldershomogent
som åldersintegrerat.

Genomförande

Intervjuerna genomfördes enskilt, utom i två fall där lärarna valt att bli intervjuade i par.
Intervjuerna ägde rum på en plats som intervjupersonen själv valt. Intervjuerna med
enhetschefen och rektorn ägde rum på deras arbetsrum. Samtliga lärare på skola A
intervjuades på speciallärarens arbetsrum. Övriga intervjuer tog plats i respektive lärares
klassrum efter skoldagens slut. Intervjuerna genomfördes ostört bakom stängda dörrar utan
avbrott. I genomsnitt varade intervjuerna i 30 minuter. Jag valde att ljudbandsinspela
samtliga intervjuer eftersom jag då kunde vara mer aktiv och följaktligen mer koncentrerad så
att jag lättare kunde ställa relevanta följdfrågor. Jag utgick från de frågor som
intervjupersonerna fått ta del av i förväg (se bilaga 2).
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Resultat

I resultatdelen har jag valt att redovisa intervjupersonernas svar och funderingar genom
sammanfattningar under varje fråga. Efter varje sammanfattning har jag givit några egna
kommentarer och/eller ett försök till slutsats. Svaren på de tre första frågorna (se bilaga 2) har
redan redovisats i avsnittet Metod och genomförande och kommer inte att vidare bearbetas i
resultatet. För enkelhetens skull kommer termen skolledare fortsättningsvis att användas för
såväl enhetschef som rektor. Namnen som förekommer i texten är fingerade och är enligt
följande: skolledare; Kerstin och Anita, år 1-3-lärare; Gunilla, Gunvor och Elisabeth, år 4-6-
lärare; Barbro, Ingela och Maria.

1. Skäl till att åldersintegrerad undervisning infördes samt varifrån eller från vem
initiativet kom.

Motivet till att införa åldersintegrerade klasser på de skolor som jag valt att besöka skiljer sig
åt. Inom den ena enheten var det ett politiskt beslut, hela bostadsområdet, som i huvudsak
består av flerfamiljshus såväl hyresrätter som bostadsrätter, byggdes fysiskt med tanken på att
hela området skulle integreras. Inom det andra rektorsområdet var det på grund av ett uttalat
önskemål från personalen. Dock fanns det även inom den enheten där beslutet var politiskt ett
intresse från personalen att genomföra åldersintegrerad undervisning. Skolledaren Anita som
arbetar inom denna enhet menar att det var hennes företrädare som var den stora drivkraften
till detta och att det var en förutsättning att personalen var intresserad och välvilligt inställd
till detta. ”Vilken pedagogik du än bedriver och du tror på det, du står för det, så lyckas du”
menar Anita.
Inom den enhet där initiativet kom från personalen började införandet på lågstadiet och man
såg det sedan som en naturlig fortsättning att även införa det på mellanstadiet. Eldsjälarna
bakom införandet var Gunilla och Elisabeth. Enligt Gunilla var det intresset att förändra sig
själv, ”att inte bli stillastående och ta ned pärmen vart tredje år”, som var upptakten till att
börja arbeta åldersintegrerat. Införandet förelågs av ett idogt arbete med såväl studiebesök på
skolor som arbetade åldersintegrerat som litteraturläsning.
Det som dock är likartat från de båda enheterna är att oavsett om beslutet var politiskt eller
kom från personalen så såg man att det fanns en stor fördel socialt med att införa
åldersintegrerad undervisning.
Där beslutet var politiskt fanns det en social tanke i grunden. Tanken var att hela det aktuella
området skulle integreras, man skulle på detta sätt försöka överbygga de klyftor som fanns
mellan olika grupper inom området. Men även genom att blanda olika åldrar inom samma
klass skulle bidra till en bättre stämning, då de yngre barnen på ett naturligt sätt skulle umgås
med de äldre.

Oberoende varifrån beslutet till att införa åldersintegrerad undervisning kommer är det viktigt
att man har personalen med sig för att lyckas. Om man inte tror på det man gör ser man oftast
nackdelarna istället för förväntade fördelar. Att övergå från åldershomogen undervisning till
åldersintegrerad är en process som tar tid och kräver mycket arbete inledningsvis. Om
besluten kommer från politiskt håll utan att personalen har varit delaktiga i beslutsprocessen
tror jag därför att det blir svårt att lyckas.
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2. Huvudsakliga motiv till att bedriva åldersintegrerad undervisning.
Förekommer det ekonomiska motiv?

Anita tror att det huvudsakliga motivet till att bedriva åldersintegrerad undervisning är den
helhetssyn som råder inom det område där enheten är belägen. ”I ett grannskapstänkande så
vill man naturligtvis att det inte skall finnas främlingsskap mellan barngrupper, så man
försöker att väva ihop det här och då har man blandat åldrarna friskt.” Genom att bedriva
utbildningen åldersintegrerat har man också på ett naturligt sätt en möjlighet att gruppera
elever efter behov och inte efter ålder. ”Det öppnar upp mellan åldersgrupperna och barnen
får lättare att följa sin egen kunskapsutveckling.” Enligt Anita skall inte klassrummet vara
begränsande utan ”man skall kunna ge och få av/mellan kamrater och mellan olika lärare och
vuxna som finns med i det här”. Anita tycker att det inom hennes enhet finns några riktigt bra
verksamheter där det fungerar väldigt bra. Där har man lagt upp undervisningen på ett sätt
där man inte läser kurser utan teman. På så vis blir det inte boken som styr kursen utan det
behov som finns. Enligt Anita blir detta enklare i åldersintegrerade grupper jämfört med
åldershomogena då man gärna låser fast vid den kursen som man läser t ex i år 4. Vidare
menar Anita ”att små barn inte skall vara rädda för större, utan det skall vara naturligt att
umgås över gränserna” och att detta blir väldigt naturligt när man arbetar åldersintegrerat.
Enligt Anita leker barnen mycket över åldersgränserna, ”man kan ju gå omkring här och
känna på stämningen och så märker du att du inte vet vilken klass eller åldersgrupp ungarna
tillhör”.

Barbro som arbetar inom samma enhet som Anita framhåller även hon de sociala fördelarna
som det främsta motivet till att bedriva åldersintegrerad undervisning. ”Det är de sociala
bitarna som är de viktigaste, framför allt för de svaga barnen” som hon uttryckte det. Hon
framhåller också fördelen med att det hela tiden kommer yngre elever in i klassen. ”De
barnen som kanske är lite svaga, de behöver inte alltid känna sig sämst, utan det kommer
alltid de som är yngre och som kanske inte kan och då kanske de svagare kan få lysa med att
hjälpa de nya.” På detta sätt kommer de något svagare eleverna efterhand att uppleva att de
kan mer än sina klasskamrater och på det viset stärkas i sin självuppfattning.  Barbro
vidhåller att det finns nackdelar med denna undervisningsform, speciellt i år 4-6. Det är för
stor spridning rent kunskapsmässigt, men även socialt är det stor skillnad. ”Fyrorna är ganska
små och sexorna är ganska tuffa.” Dessutom upplever hon att det blir merarbete för läraren
med detta arbetssätt. ”Det blir mycket mer rättning och man måste hålla koll på mycket mer,
eftersom varje barn skall ha sin egen studietakt.”

Den tredje läraren på samma enhet, Gunvor, anser att det finns fem motiv till att bedriva
åldersintegrerad undervisning inom enheten. Det första motivet är det rent pedagogiska, att
man vill uppnå den individualisering och känsla för ansvar och hänsyn som eftersträvas i Lpo
94. Det andra motivet är ett socialt motiv. Skolan vill sträva efter att uppfostra eleverna både
socialt och kunskapsmässigt. Genom att man i en åldersintegrerad klass har en större
variation av individer lär sig den enskilda eleven att ta hänsyn på ett helt annat sätt. ”Det
finns en större grupp att välja ur, om man nu inte passar med sin åldersgrupp så finns det
yngre eller äldre barn att välja, för att det skall passa.”  Eftersom arbetssättet på den skola
som Gunvor arbetar på även är Montessoriinspirerat spelar materialet en stor roll. ”Det är en
medveten hållning att man inte gör klassrumsuppsättningar utan man gör en sak, och den
skall vara fin, ett material.” Detta i sin tur skapar också ett ökat ansvarstagande och att man
tar hänsyn till att inte förstöra materialet som det ju bara finns ett utav. Barnen tränas också i
att vänta på sin tur om materialet är upptaget.
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Det tredje motivet är ett politiskt motiv, politikerna ser en ekonomisk vinning i att bedriva
åldersintegrerad undervisning. ”Om man nu inte har klassuppsättningar av alla läromedel,
utan läraren har tillverkat, och det finns ett av, så ser man ju det att en mattebok kostar
kanske 70 kronor, då spar vi in gånger 50 och att man kan sätta in fler barn i gruppen och ha
en lärare och kanske ha någon som inte är lika dyr.” Ytterligare ett motiv, enligt Gunvor,
skulle kunna vara att det bedrivs forskning inom detta område, att man ser att barn mår bra av
att vara i en grupp där man kan identifiera sig utan att räkna med den biologiska åldern. Det
sista motivet är att man genom att man tar in ett mindre antal elever varje år får en lättare
inskolning av de nya eleverna. Det sistnämnda kan även ses som en nackdel menar Gunvor.
”Gruppen är aldrig statisk utan varje höst är det en ny grupp, vilket gör att höstarna blir
arbetsamma och man måste jobba mycket socialt.”

Kerstin anser att motivet uteslutande handlar om undervisningen, det handlar inte om
påtryckningar uppifrån och det handlar inte om ekonomiska motiv. ”Utan det är hur de finner
sin situation i undervisningssituationen. En stor del i det hela det är ju att man inte var tredje
år tar emot 20-25 nya elever utan man plockar in 7-8 stycken varje år som inlemmas i det
sociala mönstret, i alla vanor och rutiner, i hela situationen som redan finns i klassrummet.”
Att man har förskoleeleverna geografiskt väldigt nära skolan underlättar även det
inskolningsprocessen. Även individualiseringen, enligt Lpo 94, underlättas när man bedriver
åldersintegrerad undervisning. ”Barn är olika, de utvecklas olika fort, att man inte behöver
sätta en stämpel på dem, att det året skall de lära sig läsa, det året skall de lära sig den saken
och den saken.” Detta är något som speciellt gynnar de något svagare eleverna menar
Kerstin. ”Alla lärde sig inte lika fort och det var inte lika utpekande när man började tvåan
och till exempel inte kunde läsa riktigt.” En annan fördel som Kerstin har sett med
arbetssättet är att det underlättar om någon elev skall gå ett extra år, det blir inte lika tydligt i
och med åldersintegrerad undervisning. Ytterligare ett motiv är att lärarna arbetar i arbetslag,
på det viset kan man stötta varandra och samarbeta med varandra när man skall förbereda
olika ämnen. ”Man såg vinster i undervisningssituationen” som Kerstin uttryckte det.

Gunilla och Elisabeth hävdar att barnens sociala utveckling är det största motivet. ”Man hade
sett såna som lyckades sämst från början, de hade ju sin position i klassen och den följde dem
hela vägen. Har man gått ett år i skolan, men inte lärt sig läsa lika bra som de jämngamla, så
kan man förmodligen läsa lite bättre än de som börjar på hösten. Det har hjälpt många nya
tvåor så att säga att komma över sin egen tröskel lite grann att upptäcka att man kan hjälpa
till. Det lossnar för dem.” Även bråken som ofta förekom på rasterna mellan exempelvis treor
och ettor har minskat. ”Plötsligt var man ju klasskamrater, visst var man större än dem, men
det var ju ens kompisar på något sätt.” Den sociala miljön på skolgården blev mycket bättre
och den har ju stor betydelse för inlärningen och utvecklingen i övrigt. Ett annat motiv som
framhålls är att inskolningen blir lättare för såväl barn som lärare. ”Barnen som redan finns i
klassen hjälper ju till med inskolningen också, man behöver inte springa benen av sig för att
de skall skriva i varannan ruta och på varannan rad för det sitter alltid någon bredvid och
pekar.” Som lärare är det en stor fördel att endast ta emot 7-8 nya elever varje år. Det går
fortare att lära känna eleverna och det underlättar för individualiseringen av undervisningen.

Ingela och Maria anser att det från början var det sociala motivet som var huvudorsaken till
att man införde åldersintegrerad undervisning. Det finns onekligen en hel del fördelar med att
äldre elever tar hand om sina yngre kamrater. Ingela menar att ”när man är blandad inom en
klass och man har rast samtidigt då leker man ju mer med varandra”. Man tycker sig också ha
märkt att det inte förekommer lika mycket stridigheter efter rasterna. ”Att fyrorna inte får
vara där sexorna är och sexorna skall vara på fotbollsplanen och vi får inte vara där och du
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vet det tjafset.”  De framhåller också att det finns klara fördelar med att inte behöva skola in
en stor grupp elever varje år utan att man med ett mindre antal elever kan ägna varje elev mer
tid. Men det finns också risker med åldersintegrerad undervisning. Bland annat att gammalt
groll mellan elever från olika åldersgrupper, som kanske uppstod när de gick i år 1-3, följer
klassen hela vägen upp till år 6. Har man en gång fått in en dålig stämning i klassen kan den
vara svår att få bort. ”Vill det sig illa tar det fem år eller kanske sex innan den är helt borta.”
Från början var alla lärare positiva till idén, men huvuddelen av de 6 lärarna inom arbetslaget
har i dagsläget ändrat inställning och är nu ganska tveksamma till om åldersintegrerad
undervisning är den bästa modellen i årskurs 4-6. ”Kunskapsmässigt känner vi att vi ibland
tappar vissa bitar. Det kan vara moment som man känner i sexan att det där skulle man ha
jobbat lite mer med, och kanske i fyran skulle man ha tagit upp vissa saker lite mer. Det går
att organisera det, men det kräver väldigt mycket och ibland så blir det inte riktigt av på
samma sätt som när man har hela klasserna, man kanske är mer metodisk och sådär.”
Kontakten mellan åldersgrupperna blev inte heller vad de hade hoppats på. ”När sexor blir
sexor då är de alltid lite på sin kant, dom är stora då tycker dom. Och då tycker dom att när
fyrorna kommer att de är pyttesmå.”

Det främsta motivet till att arbeta åldersintegrerat har varit det pedagogiska, häri ingår
barnens sociala utveckling. Samtliga intervjuade framhäver just barnens sociala utveckling
som det mest positiva med åldersintegrerad undervisning. Dock är de lärare som jobbar i år
1-3 överlag mer positiva till arbetssättet än sina kollegor som jobbar i år 4-6. I de högre
stadierna blir kunskapsklyftan större och det blir svårare att hinna med alla moment. Även
den sociala biten kan påverkas negativt menar de.

Anita är helt övertygad om att det inte finns några ekonomiska motiv till att införa
åldersintegrerad undervisning. Motiven är helt pedagogiska och sociala. Att genomföra
åldersintegrerad undervisning innebär enligt Anita ett större krav på läraren och på lärartäthet
för att man skall kunna följa upp alla elever, så det finns ingen möjlighet att göra några
ekonomiska vinster.

Barbro däremot är helt övertygad om att det finns ekonomiska motiv. Dock finns det inte
ekonomiska motiv inom den enhet som hon jobbar på.

Gunvor menar att det nog kan finnas ekonomiska motiv. Genom att man kan spara in på
läromedel, inte behöver ha lika många uppsättningar, och att man inte heller behöver ha lika
många kvalificerade lärare så kan det finnas ekonomiska motiv. ”Man kan sätta in flera barn i
gruppen och ha en lärare och kanske ha någon som inte är lika dyr” som Gunvor uttryckte
det.

Kerstin ser inte några ekonomiska motiv alls med att bedriva åldersintegrerad undervisning.
Hon menar att det är dyrare att genomföra åldersintegrerad undervisning då man fördelar all
lärartid inom arbetslaget. ”För om man tittar på lärartid, så har ju den som har en etta färre
timmar, undervisningstimmar, i sin egen klass och då kan man utnyttja den personen till att
gå in och stötta någon annan stans i någon annan klass.” Kerstin vidhåller dock att det kan
föreligga ekonomiska motiv då  elevunderlaget är litet och beslutet är fattat ovanifrån.

Gunilla och Elisabeth anser inte att det finns några ekonomiska motiv till att bedriva
åldersintegrerad undervisning inom deras enhet. Men de menar samtidigt att om initiativet
kommer från politiskt håll och inte från personalen själva så kan det finnas ekonomiska
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intressen inblandade. ”Kommer det från politikerna tror jag att det är ekonomin, kommer det
från lärarna själva så är det inte ekonomin det handlar om.”

Ingela och Maria menar också att det i vissa fall kan förekomma ekonomiska motiv till
åldersintegrerad undervisning. Så var dock inte fallet inom deras enhet, men om
elevunderlaget är för litet ser de en möjlighet till ekonomisk vinning om man övergår till
åldersintegrerad undervisning. De menar att så är nog fallet inom de enheter där ett politiskt
beslut ligger bakom införandet. Samtidigt tror de att om de inom deras enhet skulle gå
tillbaka till åldershomogen undervisning skulle det bli mycket ekonomiska diskussioner. ”Det
skulle bli ganska dyrt, för då skulle inte klasserna bli så stora. Eller skulle det bli två
jätteklasser. Så i ett perspektiv är det ju ekonomisk vinning i att ha det så här.”

Samtliga intervjuade, förutom skolledaren Anita, anser att det kan ligga ekonomiska motiv
bakom införandet av åldersintegrerad undervisning inom en enhet då beslut om införandet
har tagits på politisk nivå. Dock finns det inga ekonomiska motiv på de enheter där de
arbetar.

3. Skäl till att åldersintegrerad undervisning har ökat i popularitet.

Huvudanledningen är nog att om man har misslyckats med en metod så väljer man en annan
tror Anita. ”Man har inte lyckats i det gamla, alla våra undersökningar och redovisningar
varje år säger ju att vi lyckas ju inte och då tror man att om man ändrar formen då kanske det
blir bättre.” Vidare tror Anita att man på något sätt skall försöka vara fritänkare genom att
förändra organisationen.

Barbro tror att ekonomiska intressen är huvudanledningen till att åldersintegrerad
undervisning har blivit så populärt.

Gunvor menar att det nog på många håll finns ekonomiska intressen bakom. Detta främst
inom de enheter där initiativet är politiskt. Men hon tror också det finns ett utbrett intresse
hos lärarkåren, som ju väl känner till att barn utvecklas i olika takt, att bedriva
åldersintegrerad undervisning. ”Jag kan tänka mig att det är såna här gamla fröknar som jag
som tycker att, man vet att det är bra för barn att ha flera åldrar ihop. Man är i en biologisk
ålder men utvecklingsmässigt så passar man ihop med många andra”

Kerstin ger inget bra svar på denna fråga. Hon ifrågasätter om det verkligen är så populärt.
Sett ur ett föräldraperspektiv, så är hon inte helt säker på att föräldrar vill ha sina barn i
åldersintegrerade klasser. ”Det händer att föräldrar som flyttar in i området väljer en annan
skola istället för att de har åldershomogena klasser.”

Gunilla och Elisabeth tror att det finns olika anledningar till varför åldersintegrerad
undervisning har blivit så populärt. Om åldersintegreringen tillkommer tack vare ett politiskt
beslut tror dom att det är på grund av att politikerna ser en ekonomisk vinst i det hela. Är det
däremot ett initiativ från personalen så tror dom det beror på metodiken och de sociala
vinsterna man kan göra. Det är mycket lättare att följa upp en liten åldersgrupp än en normal
klass.

Ingela och Maria är osäkra på om det är så populärt med åldersintegrerad undervisning.
”Ibland så funderar jag lite grann, hur populärt det egentligen är?” De tror att åldersintegrerad
undervisning är mycket populärare hos skolledaren än bland lärarna. De är också osäkra på
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om det är så populärt bland elever och föräldrar.  De saknar en stor nationell undersökning
som belyser hur populärt det egentligen är. ”Det är nog inte så där himla många om man
skulle kolla runt i landet …”

Åldersintegreringens popularitet tros bero på ekonomiska vinster, om beslutet är taget på
politisk nivå. Det kan också bero på ett utbrett intresse hos lärarkåren, att prova något nytt när
man inte har lyckats med det gamla. På en enhet ifrågasatte skolledaren och lärarna i år 4-6
om det verkligen är så populärt. De tycker sig känna ett ökat misstroende från föräldrahåll till
åldersintegrerad undervisning.

4. Syn på utvecklingen av åldersintegrerad undervisning i framtidens skola.

Anita anser att skolan i framtiden kommer att spela en annan roll. Den kommer att ta över
mycket av fostransrollen som tidigare låg i hemmet. På samma sätt har fritiden blivit ett ställe
där många barn lär sig minst lika mycket som i skolan. I framtidens skola kommer inte alla
barn att gå. De barn som inte behöver skolan kommer att kunna inhämta sina kunskaper på
annat håll, genom ett slags distansundervisning. Samtidigt hoppas hon att man kan hitta ett
instrument som tidigt fångar upp de som verkligen är i behov av att gå i skolan. Hon hoppas
också att politikerna skapar förutsättningar för stor vuxentäthet i skolan, bra vuxna, som tidigt
kan hjälpa de elever som behöver hjälp. Hon tror inte att åldersintegrerad undervisning är
något begrepp i sig och är egentligen inte intresserad om den kommer att öka eller minska.
”Man kan ju sitta 80 personer under ett olivträd också, och det är ju ingen människa som
frågar om det är åldersintegrerat eller åldershomogent.”

Barbro är mycket osäker vad hon tror om framtidens skola. ”Jag måste säga att jag är ingen
sån människa som ser in i framtiden överhuvudtaget. Jag lever i nuet väldigt mycket.” Hon
tror inte det spelar så stor roll om det är åldersintegrerat eller inte, huvudsaken är att
personalen trivs och är engagerad. Men som hon ser det just nu tycker hon att det vore en
fördel att det är åldersintegrerat. Främst för att barnen känner sig mer trygga och lugna och
att man kanske inte alltid är sämst. Dessutom tycker hon att samhället utvecklas i en riktning
där vi blir alltmer egocentriska. Utifrån den synvinkeln kanske det är bra att blanda åldrarna
lite mera. Hon svarar inte heller på frågan om andelen skolor som bedriver åldersintegrerad
undervisning kommer att öka eller minska.

Gunvor anser att framtidens skola är åldersintegrerad. Eller som hon uttryckte det ”detta
tycker jag är framtiden skola som vi jobbar med”. Hon menar att man måste bedriva
åldersintegrerad undervisning fast man jobbar i en åldershomogen klass på grund av barnens
spridning i kunskaper. Hon tror det är viktigt att framtidens skola kan locka med någonting
som man inte kan hitta någon annanstans, inte på Internet och inte i några databaser. Skolan
måste bli något viktigt och inte bara en förvaringsplats. ”Framtidens skola måste ju ha något
att erbjuda som är så viktigt och så härligt att få gå till så att man vill det, föräldrarna vill inte
att barnen skall missa en dag.”

Kerstin tror definitivt att åldersintegrerad undervisning kommer att finnas kvar i framtiden,
men kanske under andra former. Dock tror hon inte att det kommer att finnas så högt upp i
årskurserna på grund av att ju äldre barnen blir desto större blir skillnaderna. ”De lärare som
har musik säger att med fyrorna kan man fortfarande sjunga och leka och ha lite kul, sexorna
de är stora, det skall vara helt annat.” Inte heller hon svarar på frågan om andelen skolor som
bedriver åldersintegrerad undervisning kommer att öka eller minska.
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Gunilla och Elisabeth hoppas båda två att åldersintegrerad undervisning kommer att finnas
kvar inom skolan. Dock tycker de att det är viktigt att personalen känner för det, inte att det
är ett tvång uppifrån. ” Det är svårt att säga om framtiden för det hänger ju på dem som skall
jobba med det. Hur de känner för det.” Inte heller de svarar på frågan om andelen skolor som
bedriver åldersintegrerad undervisning kommer att öka eller minska.

Ingela och Maria är tveksamma till om åldersintegrerad undervisning kommer att finnas kvar
på deras skola, åtminstone som 4-6. De tror att man kanske kommer att jobba åldersintegrerat
inom vissa teman inom till exempel SO eller NO. ”Jag ser det så istället att det är jätteroligt
kanske i SO och NO att jobba åldersintegrerat, det är jättekul, för där har de faktiskt mycket
att ge och ta ifrån varandra.” Däremot tror de att kärnämnena matte, svenska och engelska
kommer att bedrivas åldershomogent. Inte heller de svarar på frågan om andelen skolor som
bedriver åldersintegrerad undervisning kommer att öka eller minska.

Om antalet skolor som bedriver åldersintegrerad undervisning kommer att öka eller minska i
framtidens är en fråga som är näst intill omöjlig att svara på. Lärarna i år 1-3 tror dock att
åldersintegreringen kommer att leva kvar, en lärare uttryckte till och med att ”det är
framtidens skola”. Lärarna i år 4-6 är lite mer tveksamma till åldersintegreringen i nuvarande
form, åtminstone i de högre årskurserna. Anita hade många tankar om framtidens skola, men
påpekar samtidigt att hon ”egentligen inte är intresserad av om antalet åldersintegrerade
skolor kommer att öka eller minska”. Barbro som jobbar som lärare i år 4-6 menar att det
egentligen inte spelar någon roll om det är åldersintegrerat eller åldershomogent, men ser
åldersintegrering som en fördel som hon ser det just nu.

Resultaten visar sammanfattningsvis, med hänsyn till syftet, att det huvudsakliga motivet till
att bedriva åldersintegrerad undervisning är av pedagogisk karaktär, häri ingår elevens sociala
och känslomässiga utveckling. Här förekom inga skillnader mellan svaren som
intervjupersonerna gav. Samtliga intervjuade, förutom skolledaren Anita, tror också att det i
vissa fall kan förekomma ekonomiska motiv till att införa åldersintegrerad undervisning, men
att så inte är fallet inom de enheter där de arbetar. Undersökningen visar inte på några större
skillnader i motiv till åldersintegrerad undervisning mellan olika grupper, däremot tycks
lärarna som arbetar i år 1-3 överlag vara mer positivt inställda till arbetssättet jämfört med
lärarna i år 4-6.
På frågan om varför åldersintegrerad undervisning har blivit så populärt var svaren något
skiftande. Fyra av de intervjuade tror att den ökade populariteten tros hänga samman med
förväntade ekonomiska vinster. Tre av de intervjuade, däribland en skolledare, ifrågasatte om
undervisningsformen verkligen är så populär. De tycker sig känna ett ökat misstroende från
föräldrahåll till åldersintegrerad undervisning. Med detta i åtanke vore det intressant med en
större undersökning om intresset för åldersintegrerad undervisning bland såväl politiker,
lärare, föräldrar som elever. De senaste undersökningarna syftar främst till att ta reda på
huruvida åldersintegrerad undervisning är bra eller inte i jämförelse med åldershomogen
undervisning.
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Diskussion

Metoddiskussion

Studiens syfte var att ta reda på vilka motiv lärare respektive skolledare har att bedriva
åldersintegrerad undervisning samt om dessa eventuellt skiljer sig åt. Dessutom ville jag
försöka få svar på varför åldersintegrerad undervisning har blivit så populärt. För att ta reda
på det valde jag att intervjua sex lärare, som alla arbetar i åldersintegrerade klasser, men som
även har erfarenhet av att arbeta åldershomogent. Dessutom valde jag att intervjua en rektor
samt en enhetschef. Intervjupersonerna hade fått frågorna skickade alternativt mailade till sig
i förväg. Detta gjordes i syfte att underlätta intervjuerna så till vida att de intervjuade redan i
förväg hade kunnat reflektera över frågorna. Endast i ett fall hade intervjupersonen inte haft
tillfälle att sätta sig in ifrågorna i förväg, men det tror jag inte påverkade utfallet i närmare
grad. Nackdelen med att skicka frågorna i förväg kan vara att intervjupersonen förkovrat sig i
litteratur för att lättare kunna besvara frågorna och detta kan i sin tur leda till att svaren inte
kommer från intervjupersonen själv utan från någon annan. I ett av fallen tror jag att det var
så. Intervjun inleddes med att de intervjuade fick beskriva skolans organisation därefter fick
de besvara frågor som rör hur lång erfarenhet de har av att arbeta som lärare i
åldersintegrerade och/eller åldershomogena klasser. Fördelen med att ha förberedda frågor
var att det blev enklare att styra in samtalen på rätt spår, då de intervjuade lätt kom in på
ämnen som ibland låg väl långt ifrån studiens frågeställningar.

Det gjordes ingen provintervju, dels beroende på tidspress men även på orutin från min sida.
Så här i efterhand kan jag tycka att en provintervju skulle ha varit att föredra. På så vis skulle
det funnits möjlighet att utveckla, lägga till eller ta bort frågeområden. Resultatet av de
senare intervjuerna blev något utförligare än de övriga, mycket beroende på att jag fått mer
rutin och kände mig mer avslappnad i min roll som intervjuare.

Anledningen till att jag valde att ljudbandsinspela intervjuerna var först och främst att jag
skulle kunna koncentrera mig på intervjupersonen och lättare kunna ställa relevanta
följdfrågor. Detta hade blivit svårt om jag varit tvungen att ta anteckningar under tiden. Trots
att det var väldigt tidskrävande att transkribera intervjuerna i efterhand, anser jag ändå att det
var mödan värt. Jag tyckte mig inte heller märka av en ökad nervositet bland de intervjuade
vid närvaron av bandspelaren. Ett antagande från min sida var att de har erfarenhet av
liknande situationer, de verkade så pass professionella i sin framtoning.

Ett medvetet val från min sida var att intervjua lärare och skolledare som arbetade på en skola
där motivet till att införa åldersintegrerad undervisning var taget på politisk nivå medan det
på den andra skolan var ett uttalat önskemål från personalen. En fundering var att detta skulle
avspegla sig i resultatet, så var dock inte fallet.

Från början var tanken att jag skulle intervjua en enhetschef och två lärare (en som arbetar i
år 1-3 och en som arbetar i år 4-6) inom två olika rektorsområden. Riktigt så blev det inte.
Istället blev det en enhetschef och en rektor från två olika rektorsområden, som båda fick
representera skolledare. På den ena enheten gjordes två intervjuer, en med en lärare som
arbetar i år 1-3 och en med en lärare som arbetar i år 4-6. På den andra skolan hade lärarna
valt att bli intervjuade i par, följaktligen intervjuades två lärare som arbetar i år 1-3 och två
lärare som arbetar i år 4-6. Att intervjua lärarna i par ser jag inte som en nackdel utan
möjligen fick jag en bredare bild av deras syften till åldersintegrerad verksamhet. Detta tror
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jag i och för sig inte påverkade resultatet i sig, men man kanske hade fått en rättvisare bild
om man hade intervjuat i par även på den andra enheten.

Anledningen till att jag valt att intervjua lärare i år 1-3 och 4-6 är att åldersintegreringen har
sin största utbredning där. Det var också slumpen som avgjorde att de intervjuade endast
representerades av kvinnor. Det var inte något medvetet val från min sida. Jag tror inte att
resultatet skulle ha påverkats nämnvärt om manliga lärare/skolledare deltagit i
undersökningen.
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Resultatdiskussion

Undersökningens huvudresultat är att det som beskrivs som det främsta motivet till att
bedriva åldersintegrerad undervisning är pedagogiskt, i detta vill man också inrymma barnens
sociala utveckling. Samtliga intervjuade framhäver just barnens sociala utveckling som det
mest positiva med åldersintegrerad undervisning. Därigenom fann jag inga större skillnader i
hur man ser på motivet till införandet av åldersintegrerad undervisning mellan olika grupper.
Samtliga intervjuade, förutom skolledaren Anita, anser att det kan ligga ekonomiska motiv
bakom införandet av åldersintegrerad undervisning inom en enhet då beslut om införandet
har tagits på politisk nivå. Dock finns det inga ekonomiska motiv på de enheter där de
arbetar. Även ekonomiska vinster tros ligga bakom åldersintegreringens ökade popularitet,
men det kan också bero på ett utbrett intresse hos lärarkåren, att prova på något nytt när man
inte har lyckats med det gamla. De svar jag fick kan delas upp i två kategorier: Pedagogiska
motiv samt ekonomiska motiv.

Pedagogiska motiv

Elevers sociala utveckling

Det finns i nuläget inte någon jämförande studie som visar att ålderssammansättningen har
betydelse för elevernas sociala- och känslomässiga utveckling. Tvärtom har de senaste
undersökningarna (Vinterek, 2001; Christiansson-Banck & Svensson, 2001; Sundell, 2002)
bekräftat att eleverna i åldersintegrerade klasser föredrar att umgås med jämnåriga samt
elever av samma kön. Trots detta är det just den sociala utvecklingen som samtliga
intervjuade framhäver som det mest positiva med åldersintegrerad undervisning. Att
åldersintegrerad undervisning underlättar för lek över åldersgränserna är något som också
återkommer bland svaren. Lärarna som arbetar i år 4-6 anser dock att den sociala skillnaden
blir större i de högre årskurserna och därigenom har kontakten mellan åldersgrupperna inte
blivit vad de hade hoppats på. Enligt Vinterek (2001) uttryckte de äldre eleverna också en
viss irritation över att ständigt ha de yngre omkring sig.
Viktigt att nämna i sammanhanget är att ovan beskrivna upplevelser kommer från lärarna.
Därmed är det inte sagt att eleverna är av samma uppfattning.

En annan fördel som lyfts fram med åldersintegrerade klasser är att elevernas inbördes
positioner i förhållande till kamraterna varierar över tiden till skillnad mot i åldershomogena
klasser. Den inledningsvis lite svagare eleven upptäcker efterhand som det tillkommer yngre
elever att han/hon kan mer än sina yngre kamrater och detta anses gynna den egna
utvecklingen (Sundell & Edlund, 1999). Denna uppfattning delas av hälften av dem som
deltagit i undersökningen. De framhåller just fördelen med att det hela tiden kommer yngre
elever i klassen att de svagare eleverna stärks i sin självuppfattning när de märker att de kan
mer än sina klasskamrater. I motsats till dessa förväntade fördelar fann Lagerkvist och
Thinesen-Grönmark (1990) i sin undersökning att elever i åldersintegrerade klasser är mycket
väl medvetna om vilken position de har rent kunskapsmässig och hur långt man skall ha
hunnit vid en viss ålder. Detta kan i sin tur leda till att svagpresterande elever får sämre
självförtroende när de märker att de yngre klasskamraterna kan mer än vad de själva kan.

Några av lärarna nämner att det också finns risker med åldersintegrerad undervisning. Bland
annat att ”gammalt groll” mellan elever som uppstod när de gick i år 1-3, följer klassen hela
vägen upp till år 6. Har man en gång fått in en dålig stämning kan den vara svår att få bort.
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Det finns undersökningar baserade på intervjuer med lärare ( t ex Hemer, 1991) där det
uttrycktes svårigheter i att få bort dåliga normer.
Min egen reflektion är att de borde vara svårare att bli av med ett dåligt klimat i klassen i en
åldershomogen grupp eftersom den är statisk. I en åldersintegrerad klass förändras gruppen
varje år och på så vis kommer det in nya influenser som kan bidra till positiva förändringar i
klassen.

Ekonomiska motiv

Samtliga intervjuade, förutom skolledaren Anita, anser att det kan ligga ekonomiska motiv
bakom införandet av åldersintegrerad undervisning inom en enhet. Dock finns det inga
ekonomiska motiv på de enheter där de arbetar. En gemensam ståndpunkt är också att
ekonomiska motiv ofta föreligger då beslut om införandet av åldersintegrerad undervisning
har tagits på politisk nivå. Detta bekräftas även i litteraturgenomgången. Där nämndes att
ekonomiska motiv länge legat till grund för inrättandet av åldersintegrerade klasser. Dåligt
elevunderlag har gjort att man på många håll har slagit ihop flera årskurser. På så vis har
politiker och tjänstemän möjliggjort besparingar som annars vore omöjliga (Sahlin & Öberg,
1995).

Avslutande reflektioner

Om jag utgår från min egen skoltid kan jag dra mig till minnes att man hade en blandad
känsla av respekt och rädsla inför äldre elever. Något samarbete mellan klasser förekom inte
och man umgicks endast med sina klasskamrater. Om det hade beretts möjlighet till ett
naturligt umgänge över åldersgränserna kan man anta att man hade känt sig tryggare i äldre
elevers umgänge. Mina egna barn, som nu går i två åldersintegrerade 4-5: or, stärker denna
uppfattning. Under hela deras skoltid, har de lekt med klasskamrater i olika åldrar, äldre som
yngre. Mig veterligen har de heller aldrig blivit tråkade eller retade för att de lekt med yngre
kamrater, som ofta är fallet.

Oavsett om de finns pedagogiska och/eller ekonomiska motiv bakom införandet av
åldersintegrerad undervisning är det viktigt att man har personalen med sig. Om man som
pedagog tror på det man gör tror jag också att man kommer att lyckas. I förekommande fall
där åldersintegrerad undervisning har införts på inrådan av politiker och/eller skolledning,
utan att personalen varit involverade i beslutsprocessen, tvivlar jag på att utfallet blir bra. En
annan viktig aspekt att ta hänsyn till är att det inte finns en ”gyllene pedagogik”. För en elev
passar åldersintegrerad undervisning med mycket ”eget arbete” och stort eget ansvar utmärkt
medan det för en annan elev kan vara ödesdigert. Vi är alla olika och har olika behov och
förutsättningar.
Syftet med denna undersökning var att undersöka motiven till att bedriva åldersintegrerad
undervisning och se om det eventuellt fanns några skillnader i dessa mellan skolledare och
pedagoger som arbetar i år 1-3 respektive år 4-6. Det jag kom fram till i min undersökning
var att det inte förekom några uttalade skillnader i motivet till åldersintegrerad undervisning.
Däremot var lärarna i år 1-3 odelat mer positivt inställda till undervisningsformen än sina
kollegor i år 4-6.
I min undersökning framkom tvivel om åldersintegreringens popularitet bland elever och
föräldrar. Det saknas en stor nationell undersökning som belyser hur populärt det egentligen
är. Mitt förslag till fortsatt forskning skulle därför bli att undersöka elevers och föräldrars
inställning till åldersintegrerad undervisning.
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Linköping 2001-08-23
Hej!
Mitt namn är Susanne Modig Tjärnström och jag går sista terminen på
grundskollärarutbildningen MaNo 1-7 vid Linköpings Universitet. Jag har precis
påbörjat mitt examensarbete som kommer att handla om åldersintegrerad
undervisning. Inom ramen för det kommer jag att genomföra ett antal intervjuer
och för att intervjuerna skall bli så effektiva och kvalitativa som möjligt tycker
jag att det är att föredra att frågorna översändes i förväg. Vänligen besvara
frågorna individuellt.

� Hur länge har du jobbat som lärare?

� Hur lång erfarenhet har du av att arbeta som lärare i åldersintegrerade
och/eller åldershomogena klasser?

� Hur länge har åldersintegrerad undervisning bedrivits på er skola?

� Varför infördes åldersintegrerad undervisning på er skola och varifrån
eller från vem kom initiativet?

� Vilka tror du är de huvudsakliga motiven till att bedriva åldersintegrerad
undervisning? Utveckla!

� Tror du att det finns några ekonomiska motiv? Motivera!

� Varför tror du att åldersintegrerad undervisning har blivit så populärt?

� Hur tror du att framtidens skola kommer att se ut? Kommer andelen
skolor som bedriver åldersintegrerad undervisning att öka eller minska?
Förklara!

Väl mött på intervjun.
Med vänliga hälsningar

Susanne Modig Tjärnström


