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1. Inledning

Min ambition med detta kapitel är att skapa en kontext för studien genom att ge en
bakgrundsteckning som översiktligt beskriver examensarbetets problemområde. Därefter
anges de preciseringar som jag har gjort, studiens syfte och frågeställningar. Kapitlet avslutas
med en presentation av arbetets disposition.    

1.1 Bakgrund

Åldersintegrering som pedagogisk undervisnings- och organisationsform, har alltsedan den
introducerades i slutet av 1970-talet berört och givit diskussioner omkring dess positiva och
negativa sidor. En het debatt har varit om de pedagogiska målen verkligen nås bättre i en
åldersintegrerad organisation. Vissa pedagoger förespråkar åldersintegrering som organisation
medan andra är starkt kritiska.

Vid de skolor som detta arbete kommer att beröra diskuteras det kring den åldersintegrerade
pedagogiken. Åldersintegrering har av pedagogerna vid de båda skolorna ifrågasatts som
organisationsform och det är en av anledningarna till att jag har valt just detta område att
närmare undersöka i mitt examensarbete. Det råder fortfarande många oklarheter, både i teori
och i praktik, om denna skolform. Monika Vinterek skriver att:

Det råder brist på undersökningar om åldersblandade klasser i Sverige, där
pedagogiska skäl angetts för denna blandning, och speciellt där jämförelser gjorts
mellan åldersblandade och ålderhomogena klasser.

Genom de erfarenheter som jag har av arbete i skolan, mestadels vid två olika skolor, en
åldersintegrerad och en åldershomogen, har jag gjort en del observationer. Observationerna är
genomförda på samma skolor som intervjuerna kommer att genomföras vid.
Observationstillfällena är dock mestadels från den åldersintegrerade skolan som jag har mest
erfarenheter genom arbete ifrån. Den åldershomogena skolan har jag endast varit vid under
två tillfällen, vardera om en vecka under hösten 1999. Observationerna har alltså pågått under
en längre period, hösten 1999, våren 2000, hösten 2001 och hösten 2002. Anders Magnusson
skriver att:

Om den observerande intar en mer samspelande, aktivt närvarande ”attityd” stör
det med all sannolikhet verksamheten mindre än om observatören är passiv och
noterande. Riskan blir då istället att observatören påverkar skeendet i
klassrummet på ett aktivt sätt.

I och med att observationerna har genomförts under arbetstillfällen vid skolorna så har jag
intagit en aktivt närvarande attityd, som Magnusson beskriver ovan. Jag är därigenom relativt
förtrogen med dessa miljöer efter att ha erfarenheter genom mitt arbete vid dessa skolor.

Genom egna erfarenheter av arbete i skolan har mina tankar kretsat om vilka upplevelser
eleverna har vad det gäller att gå i en åldersintegrerad klass. Mina undringar har varit att om
de själva fick välja, vilken organisationsform för sin undervisning skulle de välja,
åldersintegrerad eller åldershomogen? Jag har även funderat på hur umgängesmönstret ser ut
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för eleverna. Umgås de med jämngamla elever eller umgås de över åldersgränserna? Detta är
också tankar som vissa av de lärare som jag har mött ute på fältet har funderat över. Min
tanke har varit redan från utbildningsstart att mitt examensarbete skulle handla om just
åldersintegrerad skola och då ur ett elevperspektiv. 

1.2 Avgränsningar

Jag hade i inledningsskedet en ambition att genomföra en kvalitetsundersökning avseende
elevernas kunskaper, men detta fick jag skrinlägga efter samtal med en av rektorerna på de
skolor som jag var i kontakt med. Men detta område vill jag ändå lyfta fram och beröra till en
liten del i mitt arbete på grund av att det finns en del studier som behandlar just detta om
elevernas kunskaper. Jag tycker att det är en viktig bit i diskussionen för att få ett
helhetsperspektiv om åldersintegrerad undervisning, med hänsyn till eleven och dennes
situation. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Huvudsyftet med detta C-arbete är att få kunskap om åldersintegrerade klasser. För att få
förståelse för vad åldersintegrerad organisation innebär kommer jag att reda ut viktiga
begrepp som har med de olika organisationsformerna inom skolan att göra. I mitt arbete
kommer jag också att, genom litteraturstudier, försöka ge en historisk bild av hur skolan med
den åldersintegrerade undervisningen uppstod och varför, samt försöka identifiera de
pedagogiska tankar och argument som legat bakom organiserandet av åldersintegrerade
klasser. 

I en empirisk undersökning kommer jag att studera några elevers erfarenheter och vad som
framträder för dem att gå eller ha gått i en åldersintegrerad klass. Jag kommer att försöka ge
en bild av deras syn på fördelar och nackdelar med denna organisationsform och hur
umgängesmönstret ser ut för elever i en åldersintegrerad klass. 

De frågeställningar som C-arbetet kommer att söka svar på är följande:

· Vad innebär de olika begreppen, åldersblandad, åldersintegrerad och åldershomogen,
och dess olika organisationsformer inom skolan värld?

· Hur växte skolan med den åldersintegrerade undervisningen fram?

· Vilka argument för och emot åldersintegrerade klasser har förts fram i svensk
forskning under slutet av 1900-talet?

· Vilka är elevernas erfarenheter av att gå i en åldersintegrerad klass, med fokus på
organisation, undervisning och umgängesmönster?
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1.4 Disposition

Av arbetets sex kapitel behandlas i det första kapitlet, som framgår ovan, en presentation av
arbetets bakgrund, de avgränsningar som jag har gjort samt de syften och de frågeställningar
jag har för avsikt att undersöka. 

Kapitel två utgör min litteraturgenomgång. Med en begreppsdefinition, historik och en
beskrivning av förekomst, innebörd, olika motiv, argument för och emot, inställningar till,
olika mål och till sist resultat från svensk forskning om den åldersintegrerade skolklassen och
dess undervisning.

Kapitel tre behandlar de metodiska överväganden som jag har gjort. Jag redogör bland annat
för min förberedelse och mitt genomförande av studie och även för mitt val av metod.

I kapitel fyra redovisas en beskrivning av de båda skolor som är representerade i
undersökningen. Därefter presenteras studiens resultat, med utgångspunkt i mina
frågeställningar. En jämförelse av resultaten avslutar detta kapitel.

I kapitel fem diskuteras resultaten från den empiriska studien, utifrån den litteratur jag har
läst och kopplas till den forskning som är relevant. Här kommer jag även att berika arbetet
med egna erfarenheter av verksamhet inom skolans värld. Sist i detta kapitel kommer jag att
kritiskt diskutera mitt urval av elever till den empiriska undersökningen.  

Kapitel sex innehåller en avslutande kommentar till arbetet, samt förslag till fortsatt
forskning.
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2. Litteraturgenomgång

Under detta kapitel kommer jag att gå igenom den litteratur som jag har studerat för att kunna
genomföra detta C-arbete. Det kommer att innehålla en begreppsdefinition, historik och en
beskrivning av förekomst, innebörd, olika motiv, argument för och emot, inställningar till,
olika mål och till sist resultat från svensk forskning om den åldersintegrerade skolklassen och
dess undervisning.

2.1 Begreppsdefinition

Organisationsformen har många olika benämningar och termerna används ofta synonymt.
Åldersblandade klasser är den mest neutrala benämningen och den innefattar både klasser
som satts samman på grund av för litet elevunderlag eller av förväntade pedagogiska fördelar.
Bb-form är en gammal benämning som uppkom genom sammanslagning av årskurser på
grund av för litet elevunderlag, oftast på landet. Åldersintegrerade klasser, åldersintegrerad
undervisning och årskurslös undervisning syftar alla till klasser som satts samman
åldersblandat på grund av pedagogiska motiv. Kärnan i dessa definitioner är att det handlar
om barn med olika födelseår som sätts samman i klasser, där en eller flera lärare ansvarar för
dessa elever under skoldagen. Vissa pedagoger som jag har kommit i kontakt med under min
utbildningstid anser att åldersintegrering inte enbart innebär att elever i olika åldrar sitter i
samma klassrum och arbetar, utan man använder sig av åldersspridningens fördelar – eleverna
arbetar med samma saker fast på olika nivåer och kan på det sättet få hjälp av varandra.
Åldersblandad undervisning skulle då karakteriseras av att elever ur olika åldrar arbetar i
samma klassrum fast med olika saker.

Åldersindelade, åldershomogena klasser, eller A-form är benämningar på klasser med endast
en åldersgrupp elever. Det kan förekomma enstaka elever i dessa klasser som går om ett år,
eller börjat tidigare i skolan.

Jag har valt att genomgående använda mig av begreppen åldersintegrerade
klasser/undervisning samt åldershomogena klasser/undervisning i min studie. Anledningen är
att dessa begrepp är väl använda och invanda vid de båda skolor som arbetet kommer att ha
som undersökningsskolor. Jag har också valt att använda mig av dessa begrepp för att på det
sättet underlätta för läsaren av detta arbete. Betydelsen är i lika hög grad det samma oavsett
vilken benämning man än väljer att använda. Vid litteraturgenomgången används emellertid
flera av ovanstående begrepp.

Vilket ställningstagande man intar till olika forskningsresultat har betydelse för hur man
ställer sig till de olika begreppen. Karin Sandqvist till exempel menar att åldersintegrerad
klass/undervisning innefattar ett samspel mellan barn i olika åldrar och att det även innebär
att skapa något nytt, en gemenskap som alla kan dela vad beträffar form, innehåll, arbetssätt
och mål. Åldersintegrerad klass innebär även att det är klasser och elevgrupper med
samverkan mellan elever i olika åldrar. Monika Vinterek visar på problematiken med val av
begrepp när hon väljer att använda begreppet åldersblandad klass för att undvika termer som
inte kan lova mer än vad de kan hålla.
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Mitt val av att använda begreppet ”ålderblandad klass” i beskrivningen av mina
syften och resultat är att försöka undvika termer som utlovar mer än just tala om
att det är klasser med elever i olika åldrar som avses.

Även begrepp som klass och årskurs är viktiga att definiera när man granskar
forskningsresultat. 
Begreppet klass står för en grupp elever som regelmässigt undervisas gemensamt i olika
ämnen och ämnesgrupper, vanligtvis under en följd av år. Begreppet årskurs, som oftast
förkortas åk, står för en kurs omfattande ett läsår för eleverna på en viss åldersnivå. Tidigare
likställdes klass med årskurs till exempel klass 1 för nybörjare, klass 2 för andra årets elever
osv. Sedan 1962 kallas i Sverige dessa nivåer årskurser, och sedan 1994 för skolår, medan
termen klass förbehålls samundervisad elevgrupp oavsett årskurs. Skolförordningen
föreskriver att eleverna skall vara fördelade på klasser och grupper. 

Möjligen skulle jag också ha använt mig av begreppet åldersblandad, men jag har valt
åldersintegrering som begrepp på grund av dess etablering som begrepp på de båda skolor
som min empiriska undersökning kommer att beröra.

2.2 Historik

År 1842 stadgades om allmän folkskola i Sverige, men långt innan folkskolan kom fanns det
emellertid en lagstadgad folkundervisning i vårt land. Folkundervisningen var då en uppgift
för kyrkan, föreskriven i 1686 års kyrkolag. Det var en plikt för varje präst att svara för
undervisningen i kristendom och i den protestantiska trons huvudstycken inom församlingen.
Dess form var husförhör, skriftermål och konfirmationsundervisning. Det var unga och gamla,
män och kvinnor som deltog. Läsundervisningen var vanligen klockarens uppgift. I en
regeringsresolution till domkapitlen 1723 föreskrevs föräldrarna att lära barnen ”läsa bok”
och att se till att de lärde sig vissa angivna kristendomsstycken. Enligt gamla
husförhörsprotokoll var landets befolkning i stort sett läskunnigt långt innan den allmänna
skolplikten kom år 1842.

När folkskolan infördes 1842, fanns det ingen klassindelning. Den vanligast förkommande
modellen var att flera åldrar gick i samma klassrum, med en lärare. Framförallt på
landsbygden med ett litet elevantal blev denna modell, där klass och ålder inte kopplades till
varandra, mycket vanlig. Denna form kallades för Bb-form och innebar en fysisk integrering
och inte en pedagogisk. Organisationsformen finns fortfarande kvar på landsbygden och i
områden med ett lägre elevantal och är alltså helt styrt av för litet elevunderlag. Dessa klasser
kallas idag för B-form, vilka alltså inrättats på grund av tvingande omständigheter. Andræ
Thelin påpekar att:

När vi för 150 år sedan beslutade om obligatorisk folkskoleundervisning i Sverige
var den åldersblandade undervisningsgruppen en helt naturlig företeelse.

Enligt 1842 års folkskolestadga skulle det i varje socken och varje stadsförsamling upprättas
minst en fast skola med vederbörlig godkänd lärare per skola. Anspråken sträckte sig alltså
endast till en skola per socken och en lärare per skola. Det var nog inte med blida ögon som
varje stadsförsamling och socken såg på beslutet om en obligatorisk folkskoleundervisning.
Sven Hartman skriver att:

Beslutet kom först efter långvarig politisk strid där representanter för bönder och
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prästerskap hårdast motsatte sig folkskolestadgan. Detta var illavarslande, för det
var kyrkan som ålades att vara huvudman för såväl skola som lärarutbildning, och
det var församling och socknar som av egna medel ålades att bygga skolhus.
I varje statsförsamling och i varje socken skulle det finnas minst en skola med
utbildad lärare.

Man kan då förmoda att en förutsättning var att kostnaderna hölls nere. Detta kan vara en av
förklaringarna till de lågt ställda kraven på antal skolor och på lärartätheten. Men det fanns de
som också framhöll metodens pedagogiska fördelar.  Det man då gjorde var att använda sig
av äldre elever som hjälplärare. Sven Hartman förklarar hur växelundervisningssystemet gick
till.

Det nya systemet byggde på elevernas skolplikt och på anställningen av utbildade
lärare. De skulle undervisa enligt växelundervisningssystemet, där läraren
undervisar några, som sedan i sin tur undervisar andra. Metoden gjorde det
möjligt att samtidigt ha mer än hundra barn i en klass, men det förutsatte en
mycket noga inrutad drill med barnen.

 Detta gjorde det då möjligt för en ensam lärare att klara av den situation som var. Vinterek
skriver:

Det verkar mer troligt att de metoder som tillämpades snarare var resultat av
ekonomiska än av pedagogiska och metodiska hänsynstaganden.

Antalet elever per lärare har varierat stort under de år som det har varit lagstadgad skolgång.
År 1850 hade varje lärare i folkskolan i genomsnitt ett 80 tal barn att undervisa till skillnad
mot år 2000 då antalet barn var cirka 11 elever per lärare. Anledningen till att elevantalet per
lärare minskar beror på att klassindelning har införts successivt från år 1864. Härtill kommer
också att klasserna börjat gruppindelas genom elevernas ämnesval, införandet av stödåtgärder
och specialundervisning. 

Elevantal per lärare åren 1850 - 2000

År 1850 1900 1950 2000

Antal elever 270 000 702 000 605 000 1 051 929

Antal lärare 3 500 15 000 27 500 92 883

Antal elever
per lärare

77 47 22 11

För många barn på landsbygden var vägen till skolan lång. I syfte att sprida undervisningen
till avlägset liggande byar stadgade regeringen 1856 ett stadsbidrag som skulle ges till
”mindre folkskolor”, där man i motstats till vad som gällde för folkskolorna kunde anställa
även oexaminerade lärare. De mindre skolorna var alltså en krisföreteelse, men de kom att
inrättas i stor utsträckning, inte bara i glesbygd utan även i tätorter. 

Samtidigt med de mindre folkskolorna kom ”småskolorna”. Dessa var i motsats till de mindre
folkskolorna inte avsedda för landsbygd och glesbygd utan snarare för tätorter där eleverna
var så många att de fick delas in i två eller flera grupper. Denna uppdelning blev början till
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den senare stadie- och klassindelningen. Helt slog småskolan igenom först i vårt lands andra
folkskolestadga från år 1882. Småskolan fungerade till en början ofta som en parallellskola
till den egentliga folkskolan. Indelningen av folkskolan i klasser auktoriserades redan 1864
genom ett kungligt cirkulär till domkapitlen. I de första centralt givna normalplanerna
numrerades årskurserna inom småskola och folkskola var för sig. Man talade om klass 1 och
2 av småskolan och klass 1-4 av folkskolan. På så sätt hette nuvarande år 3 ”klass ett av
folkskola”, eller som gemene man sade ”första folk”. Först i 1919 års undervisningsplan
samordnades småskola och egentlig folkskola till en enhetlig sexårig skola.

Uppdelningen av skolan i två avdelningar (stadier) hade främst sin grund i innehållsliga
aspekter, och gällde alltså vad som skulle undervisas de första skolåren och som skulle
undervisas de senare skolåren. Från början var alla skolor åldersheterogena. Efter indelningen
i småskolor och folkskolor blev åldersgrupperna mer sammanhållna, men eftersom flera
åldersklasser ofta undervisades tillsammans och skolstarten kunde variera från sex till nio år
var ålderspridningen fortfarande stor. Vid sidan om skolor, som var uppdelade i små- och
folkskoleavdelningar, existerade dessutom ”mindre skolor” med en spännvidd av alla åldrar i
samma klass. Under en lång tid fanns alla möjliga kombinationer av årsklasser i samma
undervisningsgrupp och därmed var det länge vanligt med stor ålderspridning i samma
klassrum. Först omkring 1940-talet blev det mera allmänt att klasserna var indelade efter
”årskurser”. Det har dock aldrig funnits enbart åldershomogena klasser i Sverige.

2.3 Förekomst av åldersintegrerade klasser från år 1992-2000

Det är alltså inget nytt påfund att barn av olika åldrar med en gemensam lärare undervisas i
ett och samma klassrum. Enligt Ann-Charlotte Edlund och Knut Sundell, saknas det statistik
på hur vanligt det är med åldersintegrerade klasser när de skrev sin rapport. Men år 1992
uppskattade Statistiska Centralbyrån (SCB) att 10 % av eleverna har åldersintegrerad
undervisning i år 1-6, som pedagogisk form (inklusive Bb-form).

Monika Vinterek uppskattar, med hjälp av SCB, i sin forskning att år 2001 går drygt en av tre
elever i de lägre skolåldrarna i åldersintegrerad klass sina första skolår. Ca en av fyra i skolår
4-5 och i skolår 6, ungefär en av sex elever. Men under de tre sista grundskoleåren, år 7-9, är
det inte fler än en eller två elever av hundra, som går i åldersintegrerad klass. 

Statistiska centralbyrån har sedan 1960-talet samlat in uppgifter som belyser elevers väg
genom skolväsendet. I ”Elevpanelen för longitudinella studier” som för närvarande omfattar
fem paneler, frågar man bland annat om eleven tillhör åldersintegrerad grupp. Panelerna utses
med fem års mellanrum. I elevpanel 4 och 5 som innefattade ca 10 000 elever vardera, med
insamlingar från ett antal klasser i 35 kommuner spridda över Sverige kan man utläsa
följande:

Förekomst av åldersintegrerade grupper i grundskolan i procent av alla elever
respektive skolår, 1992 – 2000.

Skolår Skolår 3 Skolår 4 Skolår 5 Skolår 6 Skolår 7 Skolår 8 Skolår 9
År 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
% 15 % 12 % 14 % 14 % 2 % 2 % 1 %

Skolår Skolår 3 Skolår 4 Skolår 5 Skolår 6
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År 1997 1998 1999 2000
% 36 % 24 % 23,5 % 16,5 %

År 1992 gick cirka 15 % av de undersökta eleverna i åldersintegrerade undervisningsgrupper
det tredje skolåret. Fem år senare hade antalet elever stigit till 36 %. Elever som går
åldersintegrerat har också ökat markant för elever i skolår 4-5. Andelen elever i
åldersintegrerade undervisningsgrupper åren 1993 till 1995 var mellan 12-14 %. Andelen
hade nära nog fördubblats fem år senare och utgjorde då 24 respektive 23,5 % för åren 1998
och 1999. Det sjätte skolåret har ökningen under en femårsperiod bara varit 2,5 %. För de
senare skolåren tycks åldersintegrerade undervisningsgrupper fortfarande vara jämförelsevis
få.    

2.4 Vad innebär åldersintegrerad undervisning?

Åldersintegrerade klasser består främst av elever ur tre årskurser, som får benämningen 1-3
och 4-6. På senare år har även elever ur två åldersgrupper bildat åldersintegrerade klasser,
som fått benämningen 1-2, 3-4 och 5-6. Åldersintegreringen finns endast undantagsvis i år
7-9, där elevunderlaget är litet.

Ingrid Nandrup och Karin Renberg ger en förklaring till hur eleverna placeras i klassrummen.
I varje klassrum blandas de tre årskullarna och oftast placeras eleverna blandade i grupper om
fyra eller sex elever runt ett bord. Det är oftast en klasslärare för hela den integrerade
gruppen. Det som är viktigt när man arbetar i åldersintegrerade klasser är att det finns tillgång
till grupprum i skolan. Detta för att inte alla elever arbetar med samma saker och det då kan
vara bra att få sitta ostört och arbeta. Detta kan också vara bra de gånger läraren ska ha
genomgång för en del av klassen.

I de flesta skolor som arbetar med åldersintegrerade klasser delas eleverna upp under vissa
lektioner som till exempel i skolämnet engelska. Under dessa lektioner bildar elever från
olika klasser en åldershomogen grupp och undervisas av en lärare som för några av eleverna
inte är deras klasslärare. På så sätt lär eleverna känna fler lärare på skolan. Detta kan
underlätta för både elever och lärare genom att alla känner ett gemensamt ansvar för eleverna
och eleverna vänder sig med förtroende till alla vuxna i skolan.
Klassens sammansättning förändras varje år eftersom en tredjedel och i vissa fall hälften av
eleverna försvinner till en annan klass. Vanligtvis brukar man vid en övergång organisera det
så att barn som tidigare gått tillsammans åter möts i den nya klassen och genom det får gå
med sina tidigare klasskamrater. Eftersom barnen redan känner varandra blir det lättare för
eleverna och även för läraren. Det som blir nytt för eleverna är läraren, men eftersom det bara
kommer en liten grupp med nya elever, blir det lätt för läraren och eleverna att lära känna
varandra.       

2.5 Olika motiv för åldersintegrerade klasser

Det finns vanligtvis tre motiv för att starta med åldersintegrerad undervisning: pedagogiska,
ekonomiska och organisatoriska.

2.5.1 Pedagogiska
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Under 70-talet var de pedagogiska motiven vanliga. Initiativen kom från lärarna i arbetslaget.
I åldersintegrerad undervisning ser man olikheter som en möjlighet och inte ett hinder för
barns utveckling och inlärning. Lärarna ansåg att de på ett bättre sätt kunde uppnå målen att
skapa en skola för alla.

2.5.2 Ekonomiska 

Från början av 80-talet har de ekonomiska motiven använts som en lösning då basresurserna
till skolorna minskat på grund av för litet elevantal. Initiativet till omorganisationen har då
kommit från länsskolenämnd och skolledning.

2.5.3 Organisatoriska

På 70-talet ville man skapa samverkan mellan förskola och skola och många försök med en
totalintegrerad förskola och skola kom igång på flera håll i landet. Under 80-talet minskade
intresset för detta. Men beslutet från regeringen om att fritidsverksamheten ska in i skolan har
väckt ökat intresse för integration, nu mellan förskola, skola och fritidshem. Många menar att
en åldersintegrerad organisation ger goda förutsättningar för samarbete mellan
verksamheterna.

2.6 Mål med åldersintegrerad undervisning

Nandrup och Renberg menar att det som de flesta skolor hänvisar till, när de ska starta med
åldersintegrerad undervisning, är att eleverna ska mötas utifrån varje elevs mognad,
erfarenheter och omvärldsuppfattning. De ska stimuleras genom en dialog att söka sin
kunskap genom ett undersökande arbetssätt. Lärarens roll är då inte längre att förmedla utan
vara en handledare som ställer problem som eleverna kan lösa, de ska också bekräfta och
uppmuntra. Barnen ska stimuleras till både självständighet och samarbete. De sociala målen
betonas starkt i en åldersintegrerad undervisning.

· Att respektera och samarbeta med andra elever över åldersgränserna.
· Alla elever får möjlighet att finna en betydelsefull roll, där deras kunskap och

erfarenhet kommer till nytta för yngre och mindre kunniga kamrater.
· Flera trygga vuxenkontakter.
· Mindre konkurrens – eleverna arbetar med olika saker på olika nivåer.
· Eleverna utvecklas och arbetar i egen takt.
· Egen planering av det egna arbetet.
· Naturliga repetitionstillfällen vid återkommande genomgångar.
· Stärker sin självkänsla genom att bidra med sin erfarenhet och kunskap.
· Färdigheter i kunskapssökande.
· Känslan av att duga och slippa tävla med andra än sig själva.

Även sociala vinster för läraren förväntas genom:

· Tätare vuxenkontakter och större arbets- och värdegemenskap i arbetslaget.
· Alla barn är allas barn.
· Lättare att möta ett fåtal nybörjare varje år.
· Större möjligheter att bibehålla ett inarbetat normsystem när äldre lär yngre.
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Dessa är några av de mål som framträder om de förväntningar som skolorna har med
åldersintegrerad undervisning. Vissa forskare bland annat Karin Sandqvist ställer sig frågan
om denna tulipanaros är verklig eller om det endast är en önskedröm. 

2.7 Argument för och emot åldersintegrerade klasser

De argument, som lyfts fram i svensk forskning, för och emot åldersintegrerade klasser tar
oftast ut varandra genom att både fördelarna och nackdelarna har bra argument bakom sig.
Här nedan så kommer jag att försöka strukturera upp de olika argumenten som man kan finna
i litteratur och olika artiklar.

2.7.1 Tid i klassen

Det går lättare att variera hur länge en enskild elev skall gå i en klass om den är
åldersblandad, eftersom det alltid finns några klasskamrater som stannar och några
klasskamrater som lämnar klassen varje år. Elever som går fler eller färre år i skolan behöver
därmed inte hamna i en helt ny klass. Ett argument som motsäger detta är att i en skola där
varje elev möts på sin nivå kan varje elev alltid följa med den grupp elever där han eller hon
känner sig trygg.

2.7.2 Skolstart och övergångar

Nandrup & Renberg menar att skolstart och övergångar, från en klass till en annan blir lättare
genom att klassen successivt byter elever. Det ger färre nybörjare och färre elever som
försvinner vart år vilket ger mindre vilsna elever i början och bättre möjligheter att möta
nybörjare på ett positivt och stödjande sätt. Leif Nilsson menar då att kunna få arbetet att
fungera handlar om att få gruppen att fungera. Detta arbete är svårare i en grupp med stora
skillnader i mognad. Denna process måste dessutom starta om och om igen när eleverna
successivt byts ut. Detta tar tid från det övriga skolarbetet. Övergången från en ålderblandad
grupp till en annan är extra svår för de nya och yngsta i gruppen. Problematiken förstärks om
man just före klassbytet gått tillsammans med yngre och sedan kommer in i en ny grupp med
äldre elever. Dessutom är det troligt att gruppen som nybörjare möter domineras av de äldre
eleverna och att steget från en klass till en annan kan kännas väldigt stort. 

2.7.3 Regler och normsystem

Sundell anser att regler och normsystem består lättare genom successiv förnyelse i klassen.
De elever som finns kvar har redan ett etablerat regel- och normsystem som övertas av dem
som kommer nya till klassen. Leif Nilsson argumenterar emot detta genom att påstå att för de
nya eleverna som ska komma in i en redan etablerad grupp så sker det oftast på de äldre
elevernas premisser. Att komma till en ny klass med färdiga normer baserade på de äldsta
elevernas erfarenheter kan kännas svårt.

Ann-Catrin Johansson menar också att, har en grupp skaffat sig låga normer och värderingar
överförs dessa oftast till de nya eleverna som kommer in i klassen varje år. Även eleverna i år
6 kan känna en frustration över att behöva gå i samma klass som de små fyrorna. Ofta kan
även de äldre eleverna känna att de inte får lika mycket hjälp av läraren som de kan behöva.
Detta på grund av att de yngre eleverna tar och behöver så pass mycket mera hjälp än de
äldre, så läraren hinner inte riktigt med de äldre eleverna. De kan många gånger förväntas att
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de ska kunna arbeta mera självständigt. Vidare kan årskursbundna saker som inte styrs av den
enskilda skolan förorsaka problem som till exempel filmförevisningar, teaterföreställningar,
idrottsevenemang och inskolningar till de högre stadierna. 

2.7.4 Toleransen

Nandrup & Renberg anser att toleransen mellan eleverna i en ålderblandad klass ökar till
följd av att man är så uppenbart olika. Gunnel Sköldqvist bemöter detta argument med att det
är lättare med toleransen i en ålderssammanhållen klass. Även här kan kunskapsspridningen
vara stor, men i sinnena kan de flesta vara i samma ålder och intresserade av samma saker. Få
tycker något annat är barnsligt och de olikheterna som finns är mer hanterbara.  

2.7.5 Konkurrens och konflikter

Nandrup & Renberg anser att konkurrens och konflikter blir mindre till följd av att man
arbetar med olika saker på olika nivåer. Det blir helt enkelt svårare att jämföra sig med andra
i en åldersblandad klass. Sköldqvist svarar med att arbeta med olika saker leder till allt för
mycket tyst eget arbete utan interaktion mellan individer. Det blir svårare att föra
gemensamma diskussioner och samtal, vilket berövar eleverna den kunskapsutvecklande
potential som ligger i att de egna tankarna får möta andras. Med många elever som sysslar
med olika saker blir det svårare att tillhandahålla kreativa uppgifter för var och en.
Utmaningarna uteblir på grund av svårigheter att hantera många olika, bra och utvecklade
elevarbeten med många olika nivåer. 

2.7.6 Tryggheten

Sundell menar att tryggheten ökar genom att rädslan för de äldre minskar när man erbjuds
dagliga möjligheter att vara tillsammans över åldersgränserna. Detta argument för tryggheten
bemöts av Nilsson som menar att tryggheten blir större i en ålderssammanhållen grupp då den
sociala strukturen inte slås sönder varje år. Sköldqvist anser att elever i en åldershomogen
grupp slipper att årligen söka sin roll och position i en ny grupp. Eleverna är snälla mot
varandra i de åldersheterogena klasserna, men spontant blir det mest lek med barn i samma
ålder. Det finns ett större urval av kamrater i den åldershomogena klassen och risken att man
inte har någon att umgås/leka med minskar.  

2.7.7 Gruppkänslan

Sundell menar som argument för en åldersblandad klass att gruppkänslan ökar till följd av att
samverkan och ömsesidig hjälp blir naturlig i den åldersheterogena gruppen och en större
identifikation med kamrater blir därigenom möjlig.  Boström, Eriksson, Högberg & Wikén
motsäger detta genom att gruppkänslan blir svag när en stor del av klassen byts ut varje år,
vanligen en tredjedel eller halva klassen. Detta gäller även föräldragruppen, vilket antas
minska dess möjligheter till samarbete.

2.7.8 Självtillit och självkänsla

Nandrup & Renberg anser att elevernas självtillit och självkänsla blir stärkt av att ingen elev
alltid ”ligger sist” i klassen. Det förväntas att varje elev någon gång skall kunna få tillfälle att
bidra med sin kunskap i gruppen eftersom det hela tiden tillkommer yngre kamrater. Nilsson
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menar däremot att eleverna kan uppleva det som påfrestande när yngre barn ”går om”
kunskapsmässigt och detta kan påverka självtillit och självkänsla negativt.

2.7.9 Individualisering och arbete i egen takt

Nandrup & Renberg menar att genom individualisering och arbete i egen takt ökar elevernas
egen förmåga till eget ansvar och självständighet. Individualiseringen blir en direkt följd av
att det inte går att göra lika i en åldersblandad klass. Boström, Eriksson, Högberg & Wikén
svara detta med att för att göra det möjligt att låta eleverna arbeta själva och med olika saker i
stor utsträckning ges de allt för ”lätta” uppgifter. Självständigheten passar inte alla. Leif
Nilsson säger att: ”De minst studiemotiverade är ofta de som bäst behöver struktur, trygghet
och klara yttre ramar.” De äldre eleverna kan inte ersätta vad en duktig utbildad lärare kan
och borde bidra med. Ett elevaktivt och individualiserat arbetssätt är i praktiken enklare i en
homogenare grupp, samtidigt som det där ges ökade möjligheter att välja
undervisningsformer.

2.7.10 Svagpresterande elever

Sundell menar att de svagpresterande eleverna blir gynnade genom att det anses bli lättare att
invänta mognad vid inlärning av baskunskaperna genom individualisering. När det alltid finns
yngre i klassen och det tillkommer nya som kan mindre blir det inte lika uppenbart om en
elev inte kan så mycket. I den här typen av klass ses det som naturligt med en stor
kunskapsspridning. Detta utgör en lättnad för de svagare eleverna. Leif Nilsson däremot
menar att de svagpresterande barnen klarar sig sämre i den åldersblandade formen. Eleverna
blir erbjudna mindre hjälp att strukturera sina kunskaper i en sådan klassform, och en
strukturerad undervisning förs fram som särskilt viktigt för många av de svaga eleverna.

2.8 Lärares, föräldrars och elevers inställning till åldersintegrerad
undervisning

Ann-Charlotte Edlund och Knut Sundell visar på att lärare ofta är positiva till åldersintegrerad
undervisning. De får sociala vinster i form av tätare vuxenkontakt med andra lärare och en
större arbetsgemenskap då olika lärare kan undervisa olika grupper inom den
åldersintegrerade klassen. Lärarna har också ofta egna stora positiva
förväntningar/upp-levelser på den åldersintegrerade undervisningen. Dessa egna stora positiva
upplevelser får inte förväxlas med en positiv utveckling hos eleverna. Edlund & Sundell
menar att det är viktigt att beakta när lärarna själva tagit initiativet till att genomföra
åldersintegrerad undervisning. Denna positiva syn smittar ofta av sig på både elever och
föräldrar. 

Lärare upplever det också som en stor fördel med den åldersintegrerade undervisningen vid
inskolning av nya elever. Många lärare upplever det som enormt krävande att ta emot en hel
klass med nya elever. Det blir svårt för både lärare och elever att lära känna varandra, men
detta underlättas i en åldersintegrerad klass. Då får läraren dels koncentrera sig på ett mindre
antal elever, dels kan de äldre klasskamraterna hjälpa till med att få de nya eleverna att känna
sig hemma i den nya klassen. 

Karin Sandqvist menar att lärarna oftast är positivt inställda innan arbetssättet genomförs och
att förväntningarna oftast förverkligas och då speciellt de sociala fördelarna för eleverna. Att
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få äldre och yngre klasskamrater är något som eleverna själva uppskattar. Däremot är ofta
föräldrar negativa till en början, men ändrar oftast sin inställning och blir positiva med tiden,
efter vad skolledning och lärare erfar.   

Föräldrars inställning till åldersintegrering är inte tillräckligt undersökt. Det finns enligt Karin
Sandqvist stora skillnader på föräldrars reaktioner. Föräldrarna har i jämförelse med lärarna
inte samma homogena utbildning och är genom det inte en enhetlig grupp. Detta får till följd
att det uppstår stora åsiktsskillnader bland föräldrarna. Föräldrarna blir genom detta
oorganiserade och därför är det svårt att med bestämdhet uttala sig om gruppens åsikter. De
första försöken till åldersintegrering fick skjutas upp efter enorma negativa reaktioner från
föräldrahåll. Knut Sundell skriver att en undersökning som gjorts av Hemer, 1991, visar att
både föräldrar och elever är mer negativt inställda mot åldersintegrerad undervisning än vad
pedagogerna var. Föräldrar med barn i mellanstadiet var mer negativa än föräldrar med barn i
lågstadiet. Föräldrarna var tveksamma till om det blev arbetsro i den åldersintegrerade klassen
och om lärarna hann med elever med inlärningsproblem samt om elevernas kunskaper räckte
till för nästa stadium. Oftast är föräldrar positiva även om Sandqvist är förvånad över detta
eftersom man bryter en mer än hundra år gammal tradition där man försökte med att få
klasserna så homogena som möjligt, för en positiv inlärning. Karin påpekar även att föräldrar
i Sverige har en mycket liten möjlighet till att påverka vilken skola deras barn ska gå i eller
vilken inriktning skolan ska ha.

2.9 Nyare svensk forskning om åldersintegrerade klasser

De flesta studier som behandlar elevernas prestationer har koncentrerat sig inom skolämnena
svenska och matematik. Monika Vinterek visar på en undersökning som har gjorts av Sixten
Marklund, 1962, där resultatet visar att klasser, där eleverna var fler än 25, når B-formens
elever ett sämre resultat än elever i A-form. I klasser med fler än 30 elever var A-formen
överlägsen. För klasser på mindre än 25 elever var det ingen märkbar skillnad på
prestationerna. Detta skulle kunna visa på att just skolformen och klasstorleken har en viss
betydelse. Vissa lärare anser att eleverna inte får lika många tillfällen att nöta och träna till
exempel matematik i en åldersintegrerad klass och att detta kan vara en bidragande orsak till
att eleverna har svårare att minnas och befästa sina skolkunskaper.

Edlund & Sundell visade i sin rapport att det inte fanns några genomsnittliga skillnader i
elevernas prestationsförmågor i de undersökta klasserna, alltså barn som gick i
åldershomogen klass och åldersintegrerad klass. Spannet var dock större mellan de duktigaste
och de svagaste i de åldersintegrerade klasserna. Resultatet visade också på att det fanns
större andel svagpresterande elever i räkning och läsning i de åldersintegrerade klasserna. Det
fanns också en större spridning kunskapsmässigt, men de genomsnittliga basfärdigheterna var
samma i åldershomogen klass och åldersintegrerad klass.  

Edlund & Sundell konstaterar att det finns en tendens till att de svagpresterande eleverna
missgynnas i de åldersintegrerade klasserna. Detta på grund av att dessa elever mer än andra
behöver en strukturerad undervisning. De menar att detta försvåras i en åldersintegrerad klass
på grund av problem som läraren kan ha med att planera verksamheten för flera åldrar. De
visar även på att det kan bli en dålig arbetsro i en åldersintegrerad klass, där barn och vuxna
kommer och går i en ständig ström, grupper förändras hela tiden och det finns ett konstant
”arbetsmummel” som kan försvåra koncentrationen.  
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Även Monika Vinterek skriver att allt för mycket ansvar ligger på eleverna i en
undervisningsform som är åldersintegrerad. De svagpresterande eleverna bedöms kräva mera
aktiva lärarinsatser än vad som erbjuds vid den åldersintegrerade undervisningen.

Edlund & Sundell fann i sin undersökning att eleverna i en åldersintegrerad klass arbetade
mindre koncentrerat än vad elever i en åldershomogen klass gjorde. Deras undersökning
visade också att eleverna föredrog att umgås med jämnåriga. Åldersintegreringen ökade inte
det ålders- och könsblandade umgänget mellan eleverna. Flera andra undersökningar som
Monica Vinterek redovisar menar på att många elever upplever åldersintegrerade klasser som
röriga och skulle då om de fick välja skolform, välja att gå i en åldershomogen klass.

I den forskning som har genomförts i Sverige visar det sig att det nästan helt saknas
kunskaper om elevernas erfarenheter av åldersintegrerad undervisning, jämfört med
åldershomogen undervisning. Det är många som pekar på att det behövs fler studier där
eleverna kommer till tals om den åldersintegrerade undervisningen. Med den forskning som
finns idag, i Sverige, så går det inte att säga att den ena undervisningsformen är bättre eller
sämre än den andra. De studier som finns idag tar helt enkelt ut varandra. Monika Vinterek
drar en slutsats om klassens åldersammansättning.

En slutsats måste bli att klassens ålderssammansättning inte ensamt utgör någon
avgörande faktor. För enskilda elever kan förhållandet vara ett annat. Betydelsen
av detta bör lyftas fram, speciellt med tanke på att det finns tendenser i
forskningsresultaten som pekar på att det är elever i problemsituation som tycks
missgynnas i de åldersblandade klasserna om man från dessa räknar bort klasser
(vanligen B-form) i mindre skolor och i mindre samhällen.

Knut Sundell är åter aktuell med en ny jämförande studie av 752 elever i årskurs 2 och 5 i
Stockholm. Studien heter ”Är åldersblandade klasser bra för eleverna?”. Denna
undersökning är en av de få som följer eleverna under en längre tid. Resultatet som Sundell
får fram är att åldersintegrerade klasser är till nackdel för eleverna ur de flesta aspekter som
har undersökts som till exempel prestation, koncentration, trygghet. Det är inga stora
skillnader som har kommit fram, men där de finns, är det till nackdel för den
åldersintegrerade organisationsformen. De skillnader som blir till nackdel var dels att barnen i
åldersintegrerade klasser presterar sämre än andra barn, de har sämre koncentrationsförmåga
och upplevs som stökigare och blygare av lärarna. Den främsta nackdelen som Sundell ser är
de ständiga uppbrotten där elever kommer och går för varje läsår. Han menar att detta skapar
en otrygghet hos eleverna och att de svagpresterande eleverna osynliggörs i en
åldersintegrerad klass. Han säger i denna artikel att:

De svaga eleverna behöver ordning för att kunna lära sig saker. De här
klassrummen blir lätt stökiga. I en åldersindelad klass är den mentala
åldersspridningen kanske 3-4 år. I en klass med tre åldrar på eleverna är den
kanske sju år. Det gör klassrumssituationen oöverblickbar för läraren.

Sundell menar att det som han har fått fram nu styrker vad man vet från tidigare jämförande
forskning. Han menar också att han ännu så länge inte har sett en enda jämförande studie som
visar att åldersblandade klasser skulle vara till fördel för eleverna. 

I samma artikel säger Sundell att den forskning som bedrivits i Sverige knappast kan vara
forskning utan pamfletter, skrivna av eldsjälar. Han säger också att vad som funnits är en
mängd av fallstudier och att dessa kan ge tankar och idéer. Men oftast bygger dessa helt och
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hållet på vad lärare säger, lärare som själva tycker att idén är bra. Det blir då oklart om
lärarnas svar avser deras förväntningar eller deras observationer av hur åldersintegrerade
klasser faktiskt fungerar. Sundell betonar i artikeln att för att kunna se om något är bättre än
någonting annat, måste man ha jämförande studier. Sundell anser att han inte kan utläsa några
positiva effekter från den studie som han har gjort nu. Slutsatsen han då drar är att det inte
finns några pedagogiska motiv för att skapa fler åldersintegrerade klasser och de som
förespråkar detta talar mot bättre vetande.

3. Metod

Under detta kapitel kommer jag att redogöra för de metodiska överväganden som jag har
gjort. Även mitt val av metod kommer att redogöras för, samt mina förberedelser och mitt
genomförande av den empiriska studien.

3.1 Elevers rätt till egna upplevelser

Elevernas rätt till sina egna upplevelser och till sin egen kunskap har varit en viktig
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utgångspunkt för detta C-arbete. På ett övergripande plan handlar det om att låta eleverna
komma till tals om sina egna erfarenheter av åldersintegrerad klass. Detta kommer jag att låta
eleverna berätta om i intervjuer, som jag sedan kommer att tolka och analysera. Även i Lpo
94 kan man läsa att man ska ta till vara och utgå från barnens perspektiv. Detta föreskrivs
vara en skyldighet för skolan och läraren.

· Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar,
erfarenheter och tänkande.

· Läraren skall tillsammans med eleverna planera och utvärdera
undervisningen och förbereda eleverna för delaktighet…

Samtliga elever i den empiriska undersökningen har erfarenhet av åldersintegrerad
undervisning, men eleverna i skolår 7 har också erfarenhet av åldershomogen undervisning.

Urvalet av skolor gjorde jag efter två av de skolor jag har egna erfarenheter från, genom
arbete. De undersökta skolorna har jag givit fiktiva namn i arbetet. Detta var ett beslut som
togs av skolorna gemensamt med mig. Jag kommer i detta arbete kalla skolorna Lillskolan
och Storskolan.

Lillskolan är en åldersintegrerad skola och Storskolan är en åldershomogen skola och är den
skolan som eleverna från Lillskolan kommer till när de börjar i år 7. 

3.2 Vad innebär kvalitativ respektive kvantitativ metod

Termen kvalitativ kommer från det latinska ordet qualitas, som till svenska översätts med
orden beskaffenhet, egenskap eller sort. Kvalitativ metod är en samhällsvetenskaplig
forskningsmetod och innebär olika arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i
den sociala verklighet som analyseras. Datainsamlingen och analysen sker samtidigt och i
växelverkan. Målet med forskningen är att klarlägga såväl de yttre omständigheterna som den
djupare innebörden av människors handlingar. Genom denna metod strävar forskaren efter att
åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta. Kvalitativa metoder omfattar olika
metodologiska angreppssätt till exempel hermeneutisk, fenomenologisk eller etnografisk
metod, vilka karakteriseras av att man utgår från naturliga sammanhang och miljöer där
helheten i upplevelsen är betydelsefull, varför till exempel intellekt och känslor ingår i denna
helhet. Metodens styrka är de goda möjligheterna att få hög validitet på resultaten, nackdelen
att det blir svårare att upprätthålla reliabiliteten.

I början av 1900-talet utvecklades kvalitativa metoder till en speciell forskningsinriktning
främst av Chicagoskolan inom sociologin. Den blev därefter en relativt undanskymd
sidotradition till den kvantitativa dominerande samhällsvetenskapen, för att från 1960-talet få
en allt mera framskjuten plats. Idag är kvalitativa metoder väl etablerade inom de flesta
samhällsvetenskapliga discipliner. Ofta strävar man efter att kombinera kvalitativa med
kvantitativa arbetssätt i syfte att uppnå en allsidig belysning av ett forskningsområde som
möjligt.     

Termen kvantitativ kommer från det latinska ordet quatitas och som till svenska översätts
med betydelsen storlek, utsträckning i tid och rum, samt omfattning. Den kvantitativa
metoden är ett samlingsbegrepp inom samhällsvetenskaperna för de arbetssätt där forskaren
systematiskt samlar in empiriska och kvantifierbara data, sammanfattar dessa i statistisk form
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samt från dessa bearbetade data analyserar utfallet med utgångspunkt i testbara hypoteser. De
kvantitativa arbetssätten är som regel formaliserade, med varje steg i forskningsprocessen väl
definierat och avskilt från de övriga. Man utgår från representativa urval i befolkning eller
grupp och undersöker dessa med olika former av mätinstrument som skall fånga samband,
fördelning och variation i det som studeras. Kvantitativa metoder och därtill kopplade
tekniker, såsom postenkät, är något av ett villkor vid studiet av stora populationer. Att
använda sig av kvantitativa metoder förutsätter inte att forskaren själv deltar i det denne
studerar, vilket uppfattas som en fördel av objektsskäl. 

Den kvantitativa metodens styrka är resultatens höga reliabilitet och dess nackdel att
validiteten ibland är svår att fastställa. Kvantitativa metoder var fram till 1960-talet
dominerande inom samhällsvetenskaperna för att därefter allt oftare kombineras med eller
kompletteras av kvalitativa arbetssätt.   

3.2.1 Hermeneutik

Hermeneutik är en heterogen idétradition med företrädare som Aristoteles och Hegel. Till
skillnad från positivismen, med dess intresse för lagbundenheter, söker hermeneutiken förstå
händelsens individuella ”insida” genom en process som beskrivs som en dialog mellan
forskare och material. Forskaren tar inte ”objektet” i besittning med en utvald metod, utan
låter det bli ett ”subjekt” som får tala. Genom dialogen kan en vidare värld av förståelse
öppna sig. Hermeneutiken är huvudsakligen inriktad på kvalitativa analyser och den
underliggande teorin för den hermeneutiska traditionen gäller i första hand förståelse. Ordet
hermeneutik betecknade ursprungligen både tolka och förklara.

3.2.2Fenomenologi

Fenomenologi kommer från de grekiska orden phainomenon, det som visar sig, och logia,
lära, ursprungligen en beteckning för studiet av det abstrakta och skenbara. I äldre tider
användes ordet som benämning på en filosofisk deldisciplin som studerar det skenbara i
motsättning till det sanna och verkliga. Två viktiga företrädare för denna användning av
fenomenologi är Johann Heinrich Lambert (1762) och Hegel (1807). Lambert förstod dock
fenomenologin statiskt, som ett kartläggande av det skenbara en gång för alla. Medan Hegel
förde in en historisk dimension och ansåg att fenomenologins uppgift var att studera andens
framträdelseformer i dess utveckling från naivt sinnligt medvetande över självmedvetande till
absolut vetande. Även på svensk mark användes fenomenologi på detta sätt. 

I Pedagogisk uppslagsbok kan man läsa om boken Logische Untersuchungen (1900-01) som
lanserades av filosofen Edmund Husserl, termen som en teori och metod med tyngdpunkten
på ett beskrivande av medvetandet och dess innehåll.  Fenomenologin handlar om hur vi ger
fenomen de betydelser de får, hur de framträder för vårt medvetande och hur våra upplevelser
av dessa påverkar vårt sätt att ”vara i världen”. Inom pedagogiken innebär detta att
undervisning och forskning utgår från de föreställningar och tankar som eleven eller läraren
har. I samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning är fenomenologin idag en av de
internationellt betydelsefulla traditionerna. 

Att min studie inspirerats av fenomenologin och hermeneutiska tankebanor beror på att mitt
huvudintresse i den föreliggande studien i första hand är förståelsen för en viss grupp
människors erfarenheter och vad dessa erfarenheter betyder för dem i det sammanhang där de
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finns till.   

3.3 Varför kvalitativ intervjustudie?

Eftersom jag enbart har intervjuat 11 elever ur skolår 4 och 10 elever ur skolår 7, samt att jag
själv varit närvarande vid dessa, så har jag utfört en kvalitativ intervjustudie. Bengt Starrin &
Per-Gunnar Svensson skriver att:

I den fenomenografiska intervjun formuleras inte frågorna för att utröna om
undersökningspersonen kan ge rätt eller ett lämpligt svar utifrån intervjuarens
bedömningsgrund. En central utgångspunkt för fenomenografin är nämligen att
det inte finns ett rätt eller lämpligt svar. I den öppna intervjun får
undersökningspersonerna utifrån den egna förståelsen av företeelsen möjlighet att
själva avgränsa, behandla och definiera innehållet. 

Hade jag däremot systematiskt samlat in empiriska och kvantifierbar data hade detta inneburit
att jag gjort en kvantitativ intervjustudie. Anders Magnusson beskriver skillnaderna mellan
dessa metoder på följande sätt:

Begreppet kvalitativ metod används ofta som ett samlingsbegrepp för en rad olika
metodiska ansatser, som har det gemensamt att de syftar till karakterisera eller
gestalta något, till skillnad från de kvantitativa ansatserna som behandlar
fördelningar och orsakssamband.

Monika Vinterek skriver att ”om man ska kunna nå fram till elevers perspektiv måste det bli
fråga om kvalitativ studie”.  Även om den kvalitativa forskningsintervjun ibland har avfärdats
med att den inte är vetenskaplig, valde jag denna form. Steinar Kvale menar att även om det
inte tillhör naturvetenskapens metoder så kan den ge systematiserad kunskap. Kvale
definierar forskningsintervjun som:

…  en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades livsvärld i
avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening.

Kvale skriver att när det gäller intervjusamtal är det inte mellan jämställda parter samtalet
förs. I intervjun deltar inte de medverkande på samma villkor som i vanliga samtal. Den
innebär alltid någon form av styrning. 

Anledningen till att jag valde att göra en kvalitativ studie var att jag då hade möjligheten att
göra mer djupgående intervjuer än jag hade haft om jag gjort en kvantitativ sådan. Detta
innebär dock att jag inte kan uttala mig rent allmänt om elevernas syn på åldersintegrerad
undervisning, jag kan bara uttala mig om vad just dessa elever som var med i min studie
ansåg. Hade jag däremot gjort en kvantitativ intervjustudie hade detta inneburit att jag
säkerligen kunnat ge en mer allmän bild om elevers syn på åldersintegrerad undervisning,
eftersom jag hade haft mer material att utgå från.

3.4 Förberedelse inför intervjuer

Min första ansats inför intervjustudien var att ta kontakt med de båda skolor som denna
empiriska studie skulle komma att beröra. Jag beskrev för de lärare som hade elever som jag
var intresserad av att intervjua vad detta arbete skulle handla om, och frågade om det skulle
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finnas någon möjlighet att jag kom till skolan under lektionstid och utförde de intervjuer som
jag behövde göra. Jag hade även formulerat ett missiv där jag bad om föräldrarnas tillåtelse
om att just deras barn skulle få vara med i min intervjustudie. Svarstalongen skulle sedan
eleverna lämna till respektive klasslärare som vidarebefordrade dem till mig, så att jag skulle
kunna se om det var några som var intresserade av att vara med. Jag hade inte på förhand
fastställt hur många elever som skulle intervjuas, utan gjorde det definitivt när jag fick
tillbaka svarstalongerna.

Jag delade personligen ut lika mången missiver om medverkan till intervjustudien som det
fanns barn som potentiellt skulle kunna ingå i studien. På Lillskolan var det 34 elever och på
Storskolan var det 32 elever. Utav dessa fick jag på Lillskolan 11 elever som ville vara med, 3
som tackade nej och 20 som aldrig svarade på min förfrågan. De 11 elever som ville vara med
var samma elever som jag hade haft under en arbetsperiod några veckor tidigare. På
Storskolan fick jag 10 elever som tackade ja till att vara med och 22 som aldrig svarade på
min förfrågan. Samtliga elever som ville, fick då ingå i min empiriska studie. 
Anledningen till att jag inte fick in fler svar från eleverna och deras föräldrar antar jag beror
på att istället för att tacka nej så lämnades inte talongen in. En annan orsak kan vara att
eleverna inte lämnade fram min förfrågan till sina föräldrar och genom det så kom det heller
inte tillbaka några svar. Av egen erfarenhet, jag har tre barn, så kan jag säga att det är ofta
som de inte lämnar fram de papper som skolan skickar hem i tid. Detta gäller speciellt de
äldre barnen som går i år 7 – 9. På det sättet så får man som förälder inte vetskap om allt som
händer innan det är för sent.

3.5 Undersökningens utförande 

Under två dagar besökte jag skolorna och utförde mina intervjuer med eleverna; en dag på
vardera skola under vecka 45 och 46, år 2002. 

3.5.1 Intervjutillfällen

På Lillskolan intervjuade jag 11 elever, 6 pojkar och 5 flickor. På Storskolan intervjuade jag
10 elever, 4 pojkar och 6 flickor. Samtliga deltagande elever hade jag tidigare mött genom
mitt arbete vid skolorna, senast hösten 2002, vid Lillskolan. Eleverna som medverkade från
Lillskolan kände jag väl och de mig. Detta antog jag skulle vara bra med tanke på att de
skulle kunna vara mera öppenhjärtiga än om de inte hade känt mig alls. Monika Vinterek
menar att:

När kvalitativa resultat eftersträvas innebär det en betoning på process och
mening, där forskningsprocessen utmärks av ett nära förhållande mellan forskaren
och det som studeras.

Intervjuerna genomfördes i ett enskilt arbetsrum vid båda skolorna, bara för att vi inte skulle
bli störda av vare sig personal eller elever. Tidsåtgången till varje intervju hade jag beräknat
till ca 15 minuter. 

Inför varje intervju frågade jag eleverna om jag fick spela in det som sades och samtidigt
berättade jag att det inte var någon annan än jag som skulle lyssna på banden senare. Alla
eleverna gick med på detta. Sedan förklarade jag för dem att de frågor som jag skulle ställa
till dem inte hade vare sig några rätta eller fel svar, utan det var enbart vad eleven själv ansåg
som var det viktiga. Detta förklarade jag med tanke på att jag annars skulle kunna påverka
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eleverna med min närvaro och genom det få svar som eleverna tror sig veta att jag ville ha,
tack vare att vi hade haft en tidigare relation till varandra. Jag utgick alltså efter Starrin och
Svenssons definition som jag tidigare skrev på sidan 25 i detta arbete.

Till eleverna vid Lillskolan hade jag förberett 10 olika frågor och till eleverna vid Storskolan
11 frågor. Anledningen till att det blev en extra fråga till eleverna i skolår 7 är att de eleverna
skulle kunna berätta för mig om de största skillnaderna mellan att gå i en åldersintegrerad
klass mot att gå i en åldershomogen klass. Till vissa av dessa frågor ställde jag lite följdfrågor
för att få utförligare svar. Elevintervjuerna som jag har genomfört spelades in på band. Detta
för att jag skulle ha möjlighet att gå tillbaka och lyssna på dessa flera gånger och därmed ha
en möjlighet att skapa mig en helhetsbild av elevernas tankar om den åldersintegrerade
undervisningen. 

Eleverna som blev intervjuade har jag i studien gett fiktiva namn:

Lillskolan Storskolan
Ali           Linda
Björn       Oskar
Filip         Robin
Frida        Sandra
H a n n a     
Viktoria
Jesper      

Anna            Ida
Daniel          Karin
D a v i d          
Rickard 
Emma           Robert
Eva               Sofie

3.6 Tolkning och jämförelse av förestående intervjuer

Min ambition har varit att elevernas utsagor ska återges så exakt som möjligt för att
därigenom komma åt elevernas erfarenheter genom mina intervjuer. Det som förmedlas i
dessa samtal ska ligga till grund för en analys.

Tolkningen av intervjumaterialet inleddes med transkribering av samtliga intervjuer. Sverker
Lindblad och Fritiof Sahlström har i sin bok en anvisad mall över hur man ska utföra en
transkribering. Jag följde inte någon modifierad form utan skrev endast ut längre pauser och
tydliga tveksamheter. Banden avlyssnades upprepade gånger samtidigt som jag läste igenom
de transkriberade texterna. Denna inledande bearbetning låg sedan till grund för utformningen
av intervjusammanfattningarna. Frågan om vad som eleverna själva har satt i fokus har varit
styrande. Helheten av varje fråga har sammanfattats i en löpande text, men citat lyftes fram ur
intervjuerna som var talande för elevens erfarenhet. I redovisningen är alla namn på eleverna
fiktiva, så även skolornas namn. Informationen om de enskilda skolorna  finns som inledning
till redovisningen av resultatet från varje intervjuskola för sig. 
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Efter denna sammanfattning av varje intervjufråga från de båda skolorna kommer jag att
jämföra svaren. Detta som en form av ett analysarbete. I ett analysarbete så gäller det att
identifiera helheten och därigenom sedan beskriva enskilda delar. Om man har bearbetat
intervjumaterialet noggrant så kan en förhållandevis stabil bit av helheten och dess olika delar
framträda. Därför kommer inte allt i intervjuerna att vara av intresse. Starrin & Svensson
skriver att:

Det finns således ett selektivt inslag i analysarbetet eftersom de utsagor som inte
berör företeelsen eller objektet sorteras bort. Det är inte uppfattningen i allmänhet
som är av intresse utan undersökningspersonernas uppfattning av något specifikt
som avgränsats. Av samtliga utsagor så väljs därför främst exempel som pekar
mot helhetens olika delar och hur dessa delar är relaterade till varandra.

Jag har i detta examensarbete valt att ta med både resultaten av intervjuerna från respektive
skola och sedan jämföra dessa resultat till en helhetsbild i ”Jämförelse av resultaten från de
båda skolorna”.

4. Resultat

Under detta kapitel kommer jag att ge en beskrivning av de skolor som den empiriska
undersökningen kommer att beröra. Detta för att läsaren ska få en bild av hur de skolorna är
uppbyggda. Jag kommer också här att redovisa intervjuerna.

Intervjuerna redovisas med frågan först och sedan elevernas svar i löpande text. Eva Österlind
menar att syftet med att skriva ut inspelade intervjuer är att överföra tal till skrift så att
intervjuerna blir läsbara och tillgängliga för en analys. Österlind anser också att om man
skulle skriva ned alla ljud som hörs på banden skulle det bli en text som kräver att man lär sig
läsa på nytt.  Steiner Kvale lyfter fram problematiken med att gå från tal till text och jämför
det med att gå från ängens levande, färgrika blommor till herbariets bleka reliker.

Jag har valt att i vissa fall lyfta fram citat från eleverna. I de fall där elevernas svar citeras
sker det med blockcitat. När jag låter elevernas egna ord framträda kan jag ha ändrat på vissa
ord, detta bara för att inte förlöjliga eleverna med den dialekt som de har. Risken som Eva
Österlind ser med att skriva ned citat på dialekt är att de intervjuade personerna kan
framställas som naiva, exotiska och löjliga trots att de bara har använt sitt vardagsspråk.

Sist i detta kapitel kommer jag att göra en jämförelse av resultaten från de båda skolorna.

4.1 Beskrivning av Lillskolan

Lillskolan är en kommunens nyaste grundskola, och är en åldersintegrerad skola med elever i
skolår F-6. På Lillskolan går det cirka 300 barn, fördelade på 10 klasser. Skolan är i ett plan
bestående av tre hus med hallar i mitten av varje huskropp. Dessa hallar används som
fritidsrum, bibliotek och samlingssal. Varje hus har klasserna, 1-2, 3-4 och 5-6 förutom i hus
tre, där förskoleklassen finns. Skolan har två fritidshem med tillsammans cirka 80 barn. På
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skolan finns det cirka 30 anställda, där varje hus bildar arbetslag sammansatt av vuxna med
olika profession som speciallärare, klasslärare och fritidspedagoger. 

Lillskolan ligger nära både ett villa kvarter och ett hyreshusområde. Till Lillskolan kommer
även barn med skolskjuts som bor utanför samhället. På skolan går det bara ett fåtal barn med
en annan kulturell bakgrund än den svenska.

När Lillskolan var ny så var det en åldershomogen skola, men 1996 påbörjade personalen vid
skolan sitt arbete med åldersintegrerad undervisning. Elever som började i år 1 integrerades
med år 2 och 3 och elever som gick i år 2 och 3 delades i tre olika grupper för att på det sättet
bilda de nya klasserna. Även de elever som gick i år 4, 5 och 6 delades i tre grupper för att på
det sättet bilda nya klasser.

En viktig fråga är om det vid introduktionen av den nya skolorganisationen sattes upp några
direkta mål för vad skolan ville uppnå med den åldersintegrerade undervisningen. Vad var
syftet? Var det ett pedagogiskt syfte eller var det enbart resursmässiga motiv bakom
införandet av ålderintegrerade klasser? I skolplanen som kommunen skrev för läsåret
1996/97, finns det anvisningar till de skäl som föreligger en övergång till åldersintegrerad
undervisning. Dessa anvisningar gäller samtliga skolor inom kommunen som introducerade
eller redan hade introducerat denna organisationsform.

Skälen till en övergång till ålderblandad undervisning är framförallt
pedagogiska. 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 omhändertagen 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
ålderblandade gruppen.

Utifrån denna information får antagandet bli att det mestadels var av pedagogiska skäl som
Lillskolan införde den åldersintegrerade undervisningen.

Inför starten vårterminen 2000 omformade skolan igen sitt arbete med åldersintegrerad
undervisning. Denna gång delades klasserna in i 1-2, 3-4 och 5-6. Detta medförde att
klasserna fick delas in i nya konstellationer än en gång. Anledningen till att man på skolan
införde två åldersgrupper i varje klass istället för tre var att inte arbetet i skolsalen skulle ligga
på så olika nivåer. Det blev svårt för både lärare och elever att arbeta på detta sätt med tre
åldersgrupper i samma klassrum. Genom att ha två åldersgrupper i samma klassrum hoppades
man på att undervisningen skulle underlättas både för lärare och elever. Andræ Thelin skriver
i sin rapport att:

Det är arbetsamt för läraren att hålla hela stadiets kursplan aktuell samtidigt, att
det kan vara svårt att tillgodose alla åldersgruppers intressen och behov samt att
det kan vara svårt att få hela klassens uppmärksamhet.

4.2 Intervjuer med elever i år 4

1. Kan du beskriva i vilken typ av klass du går?
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Denna fråga var svår för eleverna att svara på. De förstod först inte vad som menades med
”typ av klass”. Men när de funderat en stund svarade alla, utom Oskar, att det var en bra klass
att gå i, men stökig. Detta trodde de berodde på att det var olika åldrar på eleverna i samma
klassrum. De som gick i trean var lite stökigare än de som gick i fyran. 

En del är lika gamla, men hälften av klassen är yngre. Vi är en 3-4: a. Annars är
det en bra klass, men ibland så stökig så att man inte kan jobba ordentligt. De som
är mest stökiga är de små i klassen, alltså de som går i trean. De kan inte sitta still
och jobba lika bra som vi stora i klassen. De bara håller på och larvar sig och
kastar sudd och så där. Sen finns det ju dom som pratar för mycket hela tiden.
Även om fröken pratar måste de prata också. Då blir fröken arg och de blir tysta
en liten stund men de pratar snart igen, för då har de glömt vad fröken sa åt dom.
Jobbigt tycker jag.

Björn och Filip svarade också att det var en klass som hade elever som var födda år 1992 och
1993. De var noga med att tala om att de inte var födda samma år, utan att det fanns en hel
del kamrater i klassen som var ett helt år yngre än de själva.

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

Ali, Björn, Filip, Frida, Sandra och Viktoria lyfte fram de sociala fördelarna, med
umgängesmönstret, när de svarade på denna fråga. De ansåg att det var bra med blandade
åldrar i samma klass eftersom de lärde känna andra elever ur andra årskurser. Detta trodde de
inte att de skulle ha gjort annars. Det var heller ingen som retades för att man lekte med dem
som var yngre i och med att de ändå var klasskamrater. Ali, Björn, Sandra och Hanna tyckte
också att det var bra att de kunde vara med de äldre eleverna och att få chansen att lära känna
dem.

Det som är det bästa med att vi inte är lika gamla alla som går i klassen är att man
får mera kompisar att vara med, och inte bara dom som är lika gamla. Det är
heller ingen som retas för att jag är med dom som är mindre än jag. Ibland får jag
också vara med dom som är större och det tycker jag är roligt. Jag känner ju så
många flera tack vare att det är som det är. Jag behöver aldrig vara själv när det är
rast.

Hanna, Frida och Linda tog också upp ytterligare en fördel med att vara i en åldersintegrerad
klass. De ansåg att de yngre lär sig av de äldre och att de kan få hjälp av de äldre eleverna och
inte bara av fröken med sitt skolarbete.  Robin och Oskar kunde inte finna något svar på vad
som var bra med att gå i en åldersintegrerad klass.

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

Det som alla de intervjuade eleverna, utom Viktoria, upplevde som negativt var att de som
var yngre krävde så pass mycket mera hjälp och att de som var äldre inte fick så mycket hjälp
tack vare det. Björn, Filip, Linda och Hanna ansåg också att de yngre eleverna inte kunde
sköta sig i klassen det var de som stökade runt och gjorde att det inte fanns någon arbetsro.
De upplevde ljudnivån som väldigt hög inne i klassrummet och många hade huvudvärk efter
en hel dag i skolan.

Det som också upplevdes som negativt var att de bytte klassrum flera gånger per dag inför
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vissa lektioner till exempel engelskan, bilden mm. Även att det ibland kom in andra elever till
dem i deras klassrum upplevdes som negativt och jobbigt.

Jag tycker att det är stökigt att springa hit och dit och byta klassrum när vi ska ha
lektion med dem andra i skolan som också går i fyran. Ibland så kommer dom
andra fyrorna till oss och då går treorna till något annat klassrum. Jag tycker vi
gör så här ofta. Ibland händer det ju att man glömmer att ta med sig någon bok
eller så där och då är man tvungen att springa tillbaka till sitt klassrum och hämta
dom grejor som man har glömt. Ibland blir den fröken som man har då arg och
tycker att man ska skärpa sig. Men det är inte så lätt att komma ihåg allt jämt. Sen
vet man inte alltid till vilket klassrum som man ska gå, ibland glömmer man det
också.  

Ytterligare en sak som Frida, Hanna, Robin och Oskar tog upp var att det repeterades för
mycket, de fick göra samma saker två år i rad. Sandra, Viktoria och Jesper kunde inte se
något som var negativt med att gå i en åldersintegrerad klass. De var fullt nöjda med
situationen som den var. 

4. Hjälper du ofta någon yngre kamrat som behöver hjälp?

På denna fråga svarade alla eleverna att de hjälper sina yngre kamrater. Men förutsättningen
är att de själva kan uppgiften och att någon frågar efter deras hjälp. Om det blir speciellt ofta
kunde de inte svara på, men det händer någon gång per dag. En flicka svarade:

Jag hjälper ofta de som är yngre, även om de inte behöver hjälp. Det beror på att
jag är så nyfiken på vad de andra gör och är det något som jag redan har gjort så
talar jag om vad de ska göra. Det händer att några blir arga på mig då och säger åt
mig att hålla käften för de kan själva, men det bryr jag mig inte om. Jag tycker att
dom ska vara glada över att jag vill hjälpa dom.

5. Har åldern på dina klasskamrater någon betydelse?

På denna fråga svarade alla eleverna som jag intervjuade att det spelar ingen roll hur gamla
deras klasskamrater är. De ansåg att man inte bryr sig så mycket under tiden som man har
lektion, så länge som man går i 3-4: an. Däremot så fasade Björn, Oskar, Sandra och Viktoria
för att börja i femman, för de visste om att de som går i sexan oftast är elaka och retas mycket
med dem som går i femman. 

Just nu spelar det ingen roll men fy för att börja i femman. Då blir det nog
bråkigare, för dom som går i sexan är ju så taskiga och elaka mot dom som går i
femman. Det tror jag beror på att dom är störst på skolan. Dom tror att dom är
tuffa för att dom snart ska börja i sjuan och byta skola. Men samtidigt kanske det
inte blir så för vi gick ju i samma klass förra året när jag var en trea och då var ju
dom fyror. Då var dom inte så taskiga, bara lite. Vi får väl se.

6. Vilka brukar du vara med på rasterna – ur vilken årskurs?

Det som framkommer ur de svar som jag fick på denna fråga är att det är mest flickor som
håller sig till kompisar ur samma årskurs. Men det händer ibland säger alla flickorna att det
får vara elever ur år tre, och även ifrån andra årskurser, med på rasterna.

Jag är mest med dom som går i fyran, bara ibland med dom som går i trean. På
något sätt känns det som om vi fyror är en egen klass utanför våran klass bara för
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att vi har gått ihop sedan lekis (min anmärkning; förskolan). Sen är vi ju lika
gamla allihop och har samma intressen. Du vet när det är discon så får ju inte
treorna vara på discot samma tider som vi som går i fyran. Om treorna har disco
mellan klockan fem och sju, så har vi som går i fyran och uppåt disco mellan
klockan halv åtta och halv tio. Tänk då om man bara har kompisar som går i trean
när man går i fyran då kan man ju inte gå på discot ihop. Nej, det är bättre att vara
med dom som är lika gamla.

För pojkarna spelade det inte så stor roll, de brydde sig inte på samma sätt hur gamla deras
kompisar på rasterna var. Det beror lite på vilka aktiviteter som förekommer på skolgården
som till exempel fotboll, basket och smashboll. Det är framförallt olika sporter som förenar
de olika åldrarna på skolgården. 

Jag spelar ju alltid fotboll på rasterna och då är det med ungar från alla klasserna,
allt från sexårs till sexan, både tjejer och killar. Vi har skit kul allihop men ibland
händer det att vi blir osams och då kan killarna från sexan tro att de bestämmer
för att de är störst. Då kan det bli lite jobbigt. Men jag är jätte duktig på fotboll så
ibland frågar dom mig hur dom ska göra.

Jag spelar mycket basket på rasterna just nu och då får alla som vill vara med vara
det. Det spelar ingen roll hur gammal man är. Jag tror inte att någon tänker på det.

Ibland kör jag smashboll med dem som går i trean och då kan det hända att det
kommer andra som vill vara med och då får dom det. Då tänker väl inte jag på
hur gamla dom är.

Det var bara en flicka som svarade att hon bara var med dem som gick i trean på rasterna
aldrig dem som gick i fyran. 

Jag är bara med dom som går i trean för att dom som går i fyran tror att dom är så
stora och tuffa. Jag tycker inte att de är det. Och när man är med treorna så lekar
man mycket roligare lekar. Ibland lekar jag till och med dom som går på sexårs.
Vi har skit kul ihop, men det kan jag bli retad för ibland. Men det struntar jag i,
för det mesta.

7. Märker du någon skillnad på dig och dina yngre kamrater?

Alla elever som var med i intervjun ansåg inte att det var några speciella skillnader mellan
dem och deras yngre klasskamrater. Det som Hanna, Björn, Frida, Oskar och Filip ändå tyckte
var en skillnad var att treorna fick mera hjälp av fröken under lektionstid. Annars tyckte alla,
utom Ali, att de kunde lika mycket i alla ämnen. 

Jag märker inte så stor skillnad på mig och dom andra som går i trean, bara det att
vi får mera jobb att göra än vad treorna får. Men det ska vi ju ha, vi är ju större än
dom och gått mera i skolan. Sen tror jag nog att jag kan mera matte än treorna, i
alla fall mer än de flesta. Agatonhan går i trean men han sitter och räknar med oss
fyror istället för han är för duktig för att vara med treorna.

Dessutom  kunde Björn och Oskar märka en skillnad genom att treorna var mindre än vad
fyrorna var, kroppsligt.

8. Arbetar alltid alla eleverna med samma uppgifter/jobbar med samma saker?

Det genomgående svaret på denna fråga var att när de läser om Sveriges landskap arbetar alla
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i hela klassen med samma uppgifter, varken svårare eller lättare för någon. För det mesta,
ansåg eleverna, att de jobbade med samma saker. Men att det ställdes olika krav på fyrorna
och treorna. Fyrorna får oftast svårare uppgifter att arbeta med, men inte i alla ämnen. 

Vi jobbar jämt med samma saker, men för oss fyror kan vissa uppgifter vara lite
svårare.

Det finns ändå vissa tillfällen som eleverna inte arbetar med samma saker. Det är vid de
tillfällen som eleverna själva får välja vad de vill arbeta med. Då kan de välja mellan att till
exempel spela teater, spela spel, räkna, läsa mm. Även vid svenskan så arbetar inte eleverna
alltid med samma saker.

Vi jobbar för det mesta med samma saker. Men i svenska till exempel så jobbar
vi med SVEA (ett läromedel) medan treorna gör svenskplanering och
läseboksjobb. Vi har ju olika tystis också som vi jobbar med, min heter
”PÄPPEL”, just nu.

Matematiken är också ett ämne som eleverna påpekar att de inte arbetar med samma saker,
eftersom fyrorna räknar i ”Mattestegen” och treorna i en annan mattebok som är för treor.
Eleverna nämner även några andra tillfällen som de inte arbetar med samma saker som till
exempel slöjden och under dramalektionerna.

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

Generellt på denna fråga så svarade eleverna att de skulle vilja gå i en ”vanlig” klass med
bara fyror. Mest på grund av att de skulle tycka att det vore skönt att alla var lika gamla och
jobbade i samma böcker och kanske på samma ställe. De ansåg att de skulle kunna få mera
hjälp av fröken också, som inte hade de ”små” eleverna att ta hänsyn till hela tiden. 

Jag vill gå i klass med bara fyror, för jag tror att man utvecklas mycket mera då.
Man håller ihop mera och kan få mera hjälp av fröken. Som det är nu så kan jag
slappa och inte jobba så mycket, det märks inte ändå, för treorna kanske är lika
långt som jag är och ingen tänker då att jag går i fyran och ska vara mycket längre
än dom. På något sätt känns det som att jag inte lär mig så mycket nu som jag
gjorde förra året, när jag gick i trean.

3-4: a kan vara bra ibland, men en vanlig fyra vore nog bättre. Då slapp man ju att
springa och byta klassrum jämt och ständigt. Det är jag så trött på. Men samtidigt
så skulle jag kanske inte ha så mycket kompisar som inte är lika gamla som jag.
Hm, det var svårt att välja. Men jag skulle nog ändå välja en fyra.

Viktoria, Linda och Filip skulle välja att gå i en åldersintegrerad klass på grund av den
sociala biten, att de lärde känna flera kamrater ur olika åldrar. 

10. Vad betyder ordet skolklass för dig?

Det fanns två aspekter för eleverna på vad en skolklass är, den rumsliga och innehållsliga.
Alla eleverna svarade att en skolklass, det är ett stort rum där det sitter massor av elever i som
jobbar med samma saker. Det finns också en lärare som bestämmer över vad eleverna ska
jobba med. 

En skolklass det är ett klassrum med många elever i. Där finns det bänkar, stolar
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och annat som behövs för att man ska kunna lära sig saker.  Man är kompisar
allihop som är i klassrummet. Och så har man samma fröken som bestämmer
över vad man ska jobba med. Jag tror inte att det spelar någon roll om man är lika
gamla i en skolklass utan man är nog en skolklass ändå, även om man är 3-4: or
eller bara fyror.

Alla intervjuade ansåg att deras 3-4: a var en skolklass. Viktoria och Robin var osäkra på om
en ”vanlig” klass med till exempel bara fyror i var en skolklass, bara för att då är ju alla lika
gamla. Det som också framgick som viktigt för eleverna var att i en skolklass så var man
kompisar med varandra.  

4.3 Beskrivning av Storskolan

Storskolan, som byggdes under början av 1970-talet, ligger i samma kommun som Lillskolan
och är en 7-9, åldershomogen skola, med ett trettiotal anställda pedagoger och ca 300 elever.
På skolan arbetar dessutom ett 15-tal vuxna med skolhälsovård, expeditionsarbete,
skolmåltider, lokalvård och vaktmästeri. De elever som tidigare gick på Lillskolan flyttar
inför år 7-9 upp till Storskolan.

Eleverna är indelade i mindre grupper om 10-13 elever som bildar en basgrupp. Varje sådan
basgrupp har en lärare som sin handledare. Handledare har en god kännedom om elevens
behov och situation i skolan samt är den som ansvarar för kontakten med hemmet I det
dagliga arbetet sätts i allmänhet två basgrupper samman till en undervisningsgrupp. Lärarna
inom respektive årskurs bildar tillsammans ett arbetslag. Arbetslagens ansvar är långt
decentraliserat och arbetet väl utvecklat. En av årskursens lärare har ett särskilt ansvar som
ledare för arbetsenheten.

Vid skolan finns ett aktivt elevråd såväl som ett aktivt skolråd. Skolrådet består av samtliga
intresserade föräldrar, personalrepresentanter samt rektor. Arbetsordningen görs upp av en
särskild ärendeberedning. Skolrådet har som syfte att skapa en dialog mellan hem och skola i
frågor som centrala för elevens utveckling. Elevrådets arbete syftar till inflytande och
ansvarstagande vad gäller det inre arbetet i skolan samt utveckla förmågan att arbeta i
demokratiska former.

4.4 Intervjuer med elever i år 7

1. Kan du beskriva i vilken typ av klass du går?

Alla de intervjuade eleverna svarade att de går i en sjua med elever från många olika håll.
Vissa elever bor i samhället och andra bor långt utanför och får åka skolskjuts till skolan flera
mil. De hade bildat nya klasser när de skulle börja på den nya skolan, som jag i detta arbete
kallar Storskolan. Men alla eleverna poängterade att i den nya klassen så var alla eleverna lika
gamla. Åldern verkade ha en stor betydelse för alla som blev intervjuade. Robert, Anna, Karin
och Daniel ansåg också att det var bra klasser, det var lugnt och man fick bra arbetsro. Men
det hade varit lite svårt i början av läsåret med att lära känna alla som skulle gå i klassen, då
hade det varit stökigt. En annan sak som alla eleverna påpekade var att nu så ställdes det
högre krav på dem än vad det hade gjort innan.

I den klassen som jag går nu är alla födda samma år, alltså 1989. Vi är 13 allihop.
Ja, förutom dom som inte har fyllt ännu, men de fyller ju snart de också. På något
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sätt så känns det att man har blivit vuxen. Jag vet inte hur jag ska beskriva det,
men nu har vi liksom mycket mera krav på oss att alla ska göra samma saker, på
samma tid. Ibland tycker jag att det känns jobbigt, men samtidigt så lär jag mig
mycket. Det är inte som det var förut när jag gick på Lillskolan.

2. Vad tycker du var bra med att gå i en klass med blandade åldrar?

Det som nästan alla, utom Anna och David, av de intervjuade eleverna svarade på frågan om
vad som var bra med att gå i en klass med blandade åldrar var den sociala biten som avser
umgängesmönstret. De ansåg att man fick mera kompisar och att man lärde känna många fler
elever som gick på samma skola. Det fanns alltid någon att vara med på rasterna och mycket
mera aktiviteter på skolgården. De jämförde med hur de hade det nu och kom fram till att nu
umgicks de bara med de som gick i sjuan och då nästan enbart i den egna klassen. 

Idag så är jag bara med dom som går i min egen klass. Det tycker jag kan vara lite
tråkigt, för jag känner ju även en del av dom som går i åttan för vi har ju gått i
samma klass när vi gick på Lillskolan. Men idag så tycker dom att vi som går i
sjuan bara är små snorungar som bara är ivägen. Ibland så kan jag längta tillbaka
till Lillskolan bara för den skull, men inte för något annat.

Ida och Karin kunde inte finna något svar på vad som varit bra med att gå i en
åldersintegrerad klass.

3. Vad tycker du var dåligt med att gå i en klass med blandade åldrar?

Det som Ida, Karin och Eva upplevde som negativt med att gå i den åldersblandade klassen
var att de som var yngre krävde så pass mycket mera hjälp och att de som var äldre inte fick
så mycket hjälp tack vare det. De ansåg också att det hade varit värst när de gick i sexan, men
i de lägre årskurserna hade de inte tänkt så mycket på det. Daniel, Anna, Ida, David och Karin
ansåg också att de yngre eleverna inte kunde sköta sig i klassen det var de som stökade runt
och gjorde att det inte fanns någon arbetsro, fast det blev alltid de som gick i sexan som fick
skulden.

Alltså du skulle ha sett när vi gick i sexan, jag tror inte jag fick hjälp under hela
det året. Det var bara dom som gick i femman som fick det. Det var också dom
som ställde till en massa bråk i klassen också, fast sen när fröken kom så skyllde
dom på oss som gick i sexan. Det var mycket bättre när jag gick i 3-4: an, då
tänkte man inte så mycket på att vi var olika gamla, utan det kändes som det gör
idag, när jag går i sjuan.

Ytterligare en sak som eleverna tog upp var att det repeterades för mycket, de fick göra
samma saker två år i rad. Daniel, Eva, Ida, Karin och Rickard ansåg att de inte utvecklades
och lärde sig nya saker under hela läsåret som de gick i sexan. 

När jag gick i sexan så tycker jag att jag gjorde precis samma sak som när jag
gick i femman, i vissa ämnen. Det var väl mest i matten som jag inte gjorde
samma saker i tack vare att vi hade Mattesteg (ett läromedel) och jobba i. Den kan
man ju räkna vidare i hur långt som helst. Men i de andra ämnena så var det exakt
samma saker, fast vi fick lite mera att skriva än femman. Ja, ibland fick vi väl lite
svårare uppgifter men inte jämt.  

Sofie kunde inte se något som varit negativt med att gå i en åldersintegrerad klass.
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4. Hjälpte du ofta någon yngre kamrat som behövde hjälp?

På frågan om ifall att de ofta hjälpte någon yngre kamrat så svarade alla eleverna att det hade
de gjort i den mån de klarade av uppgiften. Men oftast var det den bästa kamraten som de
hade hjälpt eller den som de satt bredvid just för tillfället.  

Jag hjälpte nästan jämt Vera i klassen. Hon var min bästis när vi gick på
Lillskolan och då blev det så att jag hjälpte henne. Varje gång som vi kom i
samma klass så blev det så. Annars så hjälpte jag inte så många för de frågade inte
om jag kunde hjälpa dom.

Nu när det inte fanns några yngre elever att hjälpa med skolarbetet, ansåg Sofie och Rickard,
att de saknade det. Just att kunna hjälpa de yngre kamraterna var en av de saker som de tyckte
hade varit bra med att gå i en åldersintegrerad klass. De ansåg att de kände sig lite viktiga och
behövda av andra när de hjälpte till, vilket de inte kände att de gjorde idag på samma sätt
även om de ibland hjälpte sina klasskamrater som de hade i klassen nu.

När jag gick på Lillskolan så hjälpte jag ofta dom som var yngre i klassen än jag.
Men det gör jag inte idag för dom som går i min klass nu är ju lika långt i allt och
så kan vi ju lika mycket allihopa, nästan.

5. Har ålder på dina klasskamrater någon betydelse?

På denna fråga så blev svaret utav alla elever, utom Sofie, att ålder har en stor betydelse när
de går på högstadiet, år 7-9. De skulle inte vilja vara åldersintegrerade nu, men ansåg att det
inte hade haft så stor betydelse innan när de gick på låg- och mellanstadiet. Möjligtvis så
skulle Karin, Eva, Ida, Daniel, Rickard och Robert ha velat gå i en åldershomogen klass även
när de gick i år 6. Detta för, som de svarade, att de skulle ha utvecklats mera då och varit mer
förberedda inför det tuffare skolarbetet som de har idag i år 7. 

Nu skulle det inte fungera att gå i en klass med olika åldrar i. Vi skulle inte kunna
lära oss lika mycket då som vi gör idag. Då skulle det bli som när vi gick, typ, i
sexan, att vi bara skulle göra samma saker två år i rad. Jag tycker också att det är
bra att vi alla är, typ, lika gamla i klassen för då har man nästan samma intressen
och får gå på samma saker på fritiden. Nu när alla är födda 1989 så har man mera
gemensamt med alla. Men när jag gick på Lillskolan så hade det inte så stor
betydelse. Då tänkte man inte på att några var mindre än vad jag var. I alla fall
inte när man gick från ettan och upp till femman. Det som jag tycker hade varit
bra var om man hade fått gått i en ”vanlig” klass i sexan, för då tycker man att de
andra är så små och töntiga. Dom fattar inte lika mycket som vi som var stora.

Sofie ansåg att hon även i år 7-9 skulle vilja gå i en åldersintegrerad klass.

Jag tycker att vi kunde ha gått i en sådan klass som jag gick i på Lillskolan. Det
skulle ha varit mycket roligare för då hade jag haft mera kompisar att vara med
under rasterna. Och sedan hade min bästa kompis kommit till samma klass som
mig när hon skulle börja på Storskolan. 

6. Vilka brukade du vara med på rasterna – ur vilken årskurs? 

På frågan vilka som eleverna var med på rasterna så svarade alla de intervjuade eleverna utom
Sofie, först att de var med de elever som gick i sexan och ingen annan. När pojkarna sedan
tänkte efter kom de fram till att det hade berott lite på vilka aktiviteter som förekom på
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skolgården som till exempel smashboll, fotboll och basket. Det var framförallt olika sporter
som förenade de olika åldrarna på skolgården.

Om vi spelade något som till exempel fotboll så var alla som ville vara med det.
Det spelade ingen roll hur gammal man var bara man kunde spela. Det fanns dom
som var yngre än mig som var skit bra och då är det helt okey att dom var med.
Ibland hände det att det var tjejer med också. Men annars om man inte spelade
något utan bara gick omkring då vara jag bara med dom som gick i sexan. Dom
andra var ju så små och larviga. Ja, jag orkade inte med att vara med dom då. 

Det som också framkommer ur de svar som jag fick på denna fråga är att det var mest flickor
som höll sig till kompisar, och då andra flickor, ur samma årskurs. Men det hände även för
dem ibland, säger alla flickorna, att de var med de yngre eleverna på rasterna. Vid några
enstaka gånger kunde det också hända att de var med pojkarna och spelade någon sorts
bollspel. Så även hos flickorna kan man se att det hade med de olika aktiviteterna på
skolgården att göra, vilka de umgicks med.

Jag var nästan jämt med de andra tjejerna i klassen som också gick i sexan, vi var
inte så många, så man hade inte så mycket att välja på. Tjejerna som gick i
femman var ju så töntiga, dom fattade ju inget när man pratade med dom. Sen var
det ibland som jag var med och spelade fotboll och så där, men det var inte så
ofta. Mest var det vi tjejer i sexan som typ satt och pratade och så där.

Sofie svarade att hon bara varit med yngre kamrater på rasterna, detta för att hennes bästa
kompis då gick i femman när hon gick i sexan. Idag så kunde hon sakna att inte få träffa
henne i skolan, men hoppades att detta skolår snart skulle ta slut så att bästa kompisen också
skulle börja i Storskolan. Hon trodde att de då skulle umgås under de tillfällen som de hade
rast samtidigt.

7. Märkte du någon skillnad på dig och dina yngre klasskamrater?

Alla av de tillfrågade eleverna ansåg sig ha märkt någon skillnad mellan sig och de yngre
klasskamraterna. Det som var det genomgående svaret var att de som varit äldst i klassen
hade haft större ansvar och fått sköta sitt skolarbete själva, på grund av att läraren inte hade
hunnit med att hjälpa dem när de gick i sexan. De ansåg att de som gått i femman hade krävt
så mycket mera tid och behövt så mycket mera hjälp och genom detta inte haft tid för
sexorna. 

Den största skillnaden mellan oss som gick i sexan och dom som gick i femman
var att dom alltid fick mera hjälp av fröken än vad vi fick. Sedan var de var de ju
mindre än vad vi var. Ja, nästan alla i alla fall.

Eva, Karin och Ida ansåg också att det varit stor skillnad mellan hur sexor och femmor hade
betett sig i det mesta, men mest hade de tänkt på att femmorna hade varit larviga och
barnsliga. De trodde inte att de hade varit lika barnsliga när de själva gick i femman. De
påpekade att även fröken på Lillskolan hade gjort skillnad på femmor och sexor.

Du skulle ha sett hur larviga dom som gick i femman var. Jag tror aldrig att vi var
så larviga när vi gick i femman. Men det som var konstigt var att det alltid var vi
som gick i sexan som fick skulden för allt, även om vi inte hade gjort något. Ja,
fröken gjorde stor skillnad på oss och dom andra. Sen sa hon alltid att ”Ni som är
så stora borde väl veta bättre, än att göra så.” trots att vi inget hade gjort. Nu är
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det skönt för det är ingen som säger så längre.

Det som generellt gällde för de intervjuade eleverna var alltså beteendet på hur de andra
eleverna hade uppfört sig i klassrummet och på rasterna. Annars så ansåg eleverna att
kunskapsmässigt så hade det inte varit någon märkvärd skillnad, mer än att i vissa ämnen
hade eleverna i år 6 fått lite svårare uppgifter och läxor.

Jag tycker att vi i sexan kunde lika mycket som dom som gick i femman. Den
enda skillnaden var att vi fick lite svårare läxor i vissa ämnen.

8. Arbetade alltid alla elever med samma uppgifter/jobbade med samma saker?

Alla eleverna ansåg att för det mesta så arbetade alla med samma saker i klassrummet. Det
som kunde vara skillnad var under slöjden, då de hade gjort olika objekt, och när de hade haft
drama. Det som också hade varit olika var de gånger som eleverna själva fick välja vad de
ville arbeta med. Då spelade några spel, andra spelade teater eller pingis. Det fanns även de
som vid dessa tillfällen valde att göra ”vanligt” skolarbete, till exempel matte eller svenska. 

I våran klass så arbetade alltid alla med samma saker när vi var i klassrummet.
Men på slöjden och dramat så gjorde vi olika saker. Det var också en gång i
veckan som vi själva fick välja vad vi skulle göra och då var det några som till
exempel spelade teater. Det gjorde jag nästan varje gång. Någon gång hände det
också att jag då jobbade med matten, så slapp man att göra läxan hemma.

Även uppgiftens svårighetsgrad kunde ibland skilja sig åt, men de hade då ändå arbetat med
samma ämne i hela klassen. 

När vi räknade matte till exempel så hade vi som gick i sexan svårare uppgifter än
dom som gick i femman. Vi fick också skriva längre uppsatser än dom som gick i
femman. Annars var det alltid samma.

9. Om du själv fick bestämma, skulle du vilja gå i en åldersintegrerad klass eller i en
”vanlig” klass?

På denna fråga så svarade alla elever, utom Sofie, att de hellre gick i en ”vanlig” klass som de
gjorde nu, än i en åldersintegrerad klass som de hade gjort på Lillskolan. Valet gjorde
eleverna på grund av att det var lugnare miljö i den åldershomogena klassen och genom detta
lättare att koncentrera sig på skolarbetet under lektionstid. Alla elever, utom Sofie, svarade
också att det känns bättre att gå i en klass där alla är lika gamla.

Om jag skulle bestämma så skulle jag alltid ha gått i en ”vanlig” klass som jag gör
idag. För det är mycket lättare att jobba i klassrummet när alla är lika gamla och
gör samma saker. Det blir inte lika stökigt som när man går i en klass där man är
olika gamla. Man får också mycket mera hjälp av lärarna nu än vad man fick
förut. På något sätt så känns det som om jag jobbar mycket mera nu än vad jag
gjorde förra året. Gör jag inte det så kommer jag ju efter de andra i klassen och
det märks mera nu än vad det gjorde förut.

Sofie som skulle välja att gå i en åldersintegrerad klass ville mestadels fortsätta med det på
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grund av den sociala biten, då speciellt med tanka på umgänge, att hon lärde känna flera
kamrater ur olika åldrar. Även att få arbeta med sina skoluppgifter i egen takt var en
bidragande orsak till valet av skolform. 

Jag vill gå en klass med olika åldrar för då får man mera kompisar och kan jobba
i sin egen takt med allt som man gör. Det fanns ingen som tjatade på att man var
tvungen att göra allt lika fort som man måste idag. 

10. Vad betyder ordet skolklass för dig?

Det fanns två aspekter för eleverna på vad en skolklass är, den rumsliga och innehållsliga. De
intervjuade eleverna svarade att en skolklass, det är ett stort rum där det sitter massor av
elever i som jobbar med samma saker och alla eleverna är lika gamla. Det finns också en
lärare som bestämmer över vad eleverna ska jobba med, men det är inte samma lärare hela
dagarna. De elever som var med i denna studie ansåg också att det var mera av en skolklass
som de gick i nu, än vad det varit på Lillskolan.

Den klassen som jag går i idag är en riktig skolklass. Vi är alla lika gamla. Vi har
alltid samma lektioner samtidigt. Ja, vi håller ihop på ett annat sätt än vad vi
gjorde på Lillskolan. Då var vi inte lika gamla och ibland så var vi elever från
olika klasser som hade lektioner ihop. De som jag kände var en klass då var alla
de som gick i min klass och gick i sexan. De andra hörde liksom inte till klassen,
fast ändå så gjorde dom det.

En skolklass det är när elever sitter i samma rum och jobbar med samma saker.
Jag vet att alla som går i skolan ihop är en skolklass, men ändå så är det som jag
går i nu mera en skolklass, för vi kommer att gå i samma klass i tre år. Ja, om
ingen flyttar förstås.

Det som var viktigt för dessa elever för att det skulle vara en skolklass var att de skulle gå
ihop med samma klasskamrater i flera år. Det skulle inte bytas ut några elever varje år som
det hade gjort när de gick på Lillskolan. Genom detta ansåg de att de fick en annan samman-
hållning och därför var en ”riktig” skolklass. 

11. Vad är den största skillnaden mellan att gå i en åldersintegrerad klass mot att gå i en
”vanlig” klass?

Den största skillnaden som eleverna upplevde var att klassen var åldershomogen. Alla
eleverna var födda år 1989.

Den största och bästa skillnaden är att nu så är alla lika gamla som går i min klass.

En annan stor skillnad som eleverna tog upp var att deras klass följs åt under nästan alla
lektioner under skoldagarna och på grund av detta känner eleverna varandra på ett annat sätt.
På Lillskolan så hade de fått byta kamrater inför vissa ämnen som till exempel engelskan, för
att då gå i en åldershomogen grupp. Eva, Ida, Karin, David och Robert hade upplevt detta som
jobbigt.

När vi gick på Lillskolan så hade vi engelskan ihop med andra som också gick i
sexan. Då fick vi gå med dom som gick i andra klasser och det var jobbigt. Man
kände ju inte alla lika bra som vi gör i dag i våran klass. Det blev ofta vi mot dom
på något sätt. Och man vågade inte alltid prata så som man ville för då skrattade
dom andra från dom andra klasserna åt en. Så är det inte idag. Nu känner alla, alla
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i klassen och det finns ingen som skrattar åt att man kanske säger lite fel. 

Enda gångerna som de inte var hela klassen, på Storskolan, var under gymnastiklektionerna
och under slöjden. När de hade gymnastik så var flickorna för sig och pojkarna för sig. Under
slöjden så hade halva klassen trä och metall slöjd medan andra halvan hade textilslöjd. 

Det som också var en stor skillnad för eleverna med att gå på Storskolan mot Lillskolan var
att det alltid var olika lärare och klassrum beroende på vilket ämne som de skulle läsa. Det
var en av de saker som Sofie och Daniel upplevde som jobbigt med att gå på Storskolan. Men
detta var de medvetna om att man gjorde när man gick på högstadiet och även på gymnasiet.
Alla eleverna påpekade också att de hade bytt lärare och klassrum även på Lillskolan inför
vissa ämnen, men inte lika ofta som de gjorde på Storskolan.

Här på skolan så är vi alltid i olika klassrum beroende på vilket ämne vi ska läsa.
Har vi svenska är vi på ett ställe och har vi matte är vi på ett annat ställe, och så
håller vi på hela dagarna. Innan man ska gå till nästa lektion måste man springa
till sitt klädskåp som står i en korridor och byta böcker. Vi har inga lådor som vi
hade förut när vi gick på Lillskolan. Gissa om det var svårt att hitta när man
började här, men nu går det bra. Det tog inte så lång tid, men det är skitjobbigt att
springa runt jämt och ständigt.

En annan stor skillnad som eleverna tog upp var att de på denna skola fick äta godis, vilket de
inte hade fått göra på Lillskolan. Men de trodde inte att man fick göra det på andra låg- och
mellanstadieskolor som var ålderhomogena. Utan de var medvetna om att detta privilegium
hade man bara om man gick på högstadiet och på gymnasiet. 

Det bästa med den här skolan är att vi får äta godis. Ja, inte på lektionerna alltså,
utan på rasterna.

Som situationen såg ut för dessa elever idag, som var med och blev intervjuade, så var det stor
skillnad på rasterna vid Storskolan mot hur det hade varit på Lillskolan. På Lillskolan tyckte
alla att det hade varit mera aktiviteter som hände och att de hade haft större krets av elever att
umgås med. Idag så var det bara elever som gick i samma klass som umgicks under rasterna.
Då satt man oftast nere på fritidsgården runt något bord och bara pratade, spelade kort eller
bara satt och tittade på vad andra elever vid skolan gjorde. Pojkarna som blev intervjuade
kunde sakna detta med att vara ute på rasterna och spela någon bollsport. Detta var inget som
man gjorde under rasterna om man gick vid Storskolan. 

Idag så är jag bara med dom som går i min egen klass. Det tycker jag kan vara lite
tråkigt, för jag känner ju även en del av dom som går i åttan för vi har ju gått i
samma klass när vi gick på Lillskolan. Men idag så tycker dom att vi som går i
sjuan bara är små snorungar som bara är ivägen. Ibland så kan jag längta tillbaka
till Lillskolan bara för den skull, men inte för något annat.

Vissa saker saknar jag från Lillskolan och vissa saker är bättre här på Storskolan
som till exempel ibland kan jag tycka att det är tråkigt på rasterna här. Jag vill
gärna vara ute och spela fotboll eller något annat, men det gör man inte vid den
här skolan. Här ska alla vara så stora och tuffa. Det blir mest att man sitter nere på
fritidsgården och bara snackar under håltimmarna. Jag skulle önska att det fanns
mera saker att göra under rasterna. Det som är det bästa med att gå på den här
skolan är att man får äta godis. Det finns att köpa på fritidsgården, det fick man
inte på Lillskolan.
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4.5 Jämförelse av resultaten från de båda skolorna med utgångspunkt från
mina frågeställningar.

Här kommer jag att göra en jämförelse av vad eleverna i skolår 4 och eleverna i skolår 7
svarade. Jag kommer att göra denna jämförelse med utgångspunkt av tre tematiseringar som
utgår från mina frågeställningar. Organisation, undervisning och till sist relation och
umgänge. 

4.5.1 Organisation

Begreppet klass

De elever som gick i år 4 hade svårt att definiera begreppet klass. De svarade på hur klassen
fungerade som helhet, bra men stökig. När de sedan hade funderat en stund var det några
elever som var noga med att tala om att i deras klass så var inte eleverna åldershomogena,
utan det fanns elever i klassen som var födda 1992 och 1993. 
Till skillnad mot de elever som gick i år 7 som genast relaterade begreppet klass till att
beskriva hur gamla de elever var som gick deras klass just nu, 13 år. Men även de förklarade
hur klassen fungerade som helhet, bra och lugnt. Men detta var av en underordnad betydelse. 

Båda dessa grupper av elever använder sig av begrepp som har med ålder att göra när de vill
definiera vilken typ av klass de går i. Men skillnaden är att för de yngre eleverna har det en
underordnad betydelse vilket det inte har för de äldre eleverna. Vanligt är också att eleverna
talar om årskurs eller vilket skolår man går i när man ska försöka förklara vilken typ av klass
som de går i.

Fördelar med åldersintegrerad klass som framträder för eleven

Helt klart så framträder de sociala fördelarna med att gå i en åldersintegrerad klass för båda
grupper av elever som blev intervjuade. Alla intervjuade elever tyckte att genom denna
skolform så fick man chansen att lära känna både äldre och yngre elever vid skolan, vilket
flertalet av eleverna antog att de inte skulle ha gjort annars. Fördelen med att känna flera
elever vid skolan ansågs bäst när det gällde att gå ut på rast. Det fanns alltid någon att
tillbringa den stunden med, både äldre och yngre kamrater.

Eleverna i år sju jämförde med hur de hade det idag, i en åldershomogen klass, och fann då
att de enbart var med elever i sin egen klass under raster och håltimmar. Dessa elever kunde
sakna den gamla skolformen med tanke på den sociala biten som då hade varit. 

En annan fördel som elever ur båda grupper tog upp var att de yngre eleverna kunde lära sig
av de äldre samt att de yngre kunde få hjälp av en äldre kamrat när inte fröken hade tid med
att hjälpa till. Detta är en av de pedagogiska grundtankarna att inlärningen antas kunna
underlättas genom att elever hjälper varandra. De yngre eleverna, mindre kunniga, gynnas
eftersom det alltid finns äldre, mer kunniga, elever att fråga. De äldre eleverna gynnas också
av denna process eftersom de tvingas formulera sin kunskap till de yngre så att de förstår.
Genom detta så befäster de och fördjupar sin egen kunskap. Även detta var det vissa elever i
år 7 som kunde sakna. De hade trivts med att få hjälpa de andra eleverna i klassen och genom
det känt sig behövda och betydelsefulla. Eleverna kunde inte känna samma tillfredsställelse
idag när de hjälpte sina nya klasskamrater, som är lika långt i sitt skolarbete, som när hjälpen
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togs emot av yngre kamrater, som inte var lika långt i sitt arbete.  

En viktig egenskap som eleverna upplevde av att kunna hjälpa andra kamrater med deras
skolarbete var att det byggde upp deras självkänsla. De kände sig behövda och viktiga. Vilket
är en viktig känsla under uppväxten när man håller på att bygga upp sin egen identitet. De
barn som aldrig under sin uppväxt får känna sig behövda och viktiga kan få det svårt att förstå
att vi alla är lika viktiga och fyller en viktig funktion i ett gemensamt samhälle. 

Det fanns elever ur båda grupper som inte kunde se några fördelar med att gå i en
åldersintegrerad klass alls.   

Nackdelar med åldersintegrerad klass som framträder för eleven

De saker som eleverna i båda grupper ansåg var negativt med att gå i en åldersintegrerad klass
var att de yngre eleverna krävde så pass mycket mer tid och att pedagogerna inte riktigt fick
den tid de skulle ha behövt för att även hjälpa de äldre eleverna. 

Även arbetsron var en negativ sak som alla eleverna uttalade. De flesta eleverna ansåg att det
berodde på de yngre eleverna som hade svårt att sitta stilla och vara tysta. En anledning till
detta kan vara att eleverna känner ett behov av att lära känna alla nya elever som kommer till
klassen varje år. Det tar också en tid att finna sin ”plats” i klassen och genom det så kan det
bli stökigt. Var och en som är tillsammans i ett klassrum varje dag har en speciell roll som de
har intagit eller tilldelats, när klasskamraterna har lärt känna varandra, detta både på gott och
ont. Vissa elever kan få en roll som inte passar dem och genom det mår dåligt av att gå till
skolan. Det kan vara svårt att ta sig ur den roll som man har fått.

Eleverna i år 4 ansåg också att de fick byta klassrum, lärare och kamrater under vissa
lektioner som ett negativt inslag i deras skolvardag. Detta kan vara en annan bidragande
anledning till den dåliga arbetsron genom att barn och vuxna kommer och går i en ständig
ström, grupper förändras hela tiden och på grund av detta så blir eleverna mindre
koncentrerade i klassrummet och arbetsron försämras. Eleverna i år 7 nämnde inte detta som
en negativ del när de gick i den åldersintegrerade skolan. Anledningen till det kan vara att de
nu är vana att byta klassrum och lärare inför varje ny lektion på den nya skolan som de gick
på. Däremot så var det två elever i år 7 som upplevde det som jobbigt att byta klassrum inför
varje lektion och ansåg att det varit bättre på den åldersintegrerade skolan när de bara
behövde byta klassrum och lärare ibland.

Genom de svar som eleverna gav så kan jag dra slutsatsen att det från elevernas syn skulle
vara bättre att bara vara i ett klassrum som skulle vara deras ”hemklassrum” och som alla
lektioner skulle bedrivas i under en skoldag. Mycket av den oro som eleverna kände skulle då
försvinna och arbetsron skulle infinna sig istället. Vilket flertalet elever skulle behöva.      

Att det var så mycket repetition i en åldersintegrerad klass upplevdes som en nackdel både av
elever som gick i år 4 som i år 7. Eleverna upplevde det som att de inte utvecklades genom att
få lära sig nya saker i de skolämnen som de hade. Detta ska annars vara en av de fördelarna
som ges för att ha en åldersintegrerad undervisning att de olika momenten återkommer flera
gånger. På så sätt ges det flera tillfällen att arbeta med svåra delar. Men detta kan inte
eleverna se som en fördel utan bara som en nackdel och upplevelsen blir då fel när de inte
känner att de utvecklas tillräckligt. I detta kan man se att pedagogiska tankarna bakom
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åldersintegrerad undervisning och elevernas tankar inte stämmer helt överens. 

Vad är utmärkande för en skolklass för eleverna?

Skolklass är inget klart begrepp för eleverna i år 4. Två av eleverna var lite osäkra på om en
”vanlig” klass är en skolklass, men de var helt på det klara med att deras 3-4: a var en
skolklass. Tveksamheten bakom detta beror på att i en ”vanlig” klass så är alla lika gamla och
borde då lyda under något annat begrepp, enligt dessa två. Men de framhöll att om man gick i
en skolklass så var alla eleverna i klassen kamrater med varandra. Medan eleverna i år 7 anser
att den klass som de nu går i är en riktig skolklass, på grund av att de alla är lika gamla och
följs åt under hela den schemalagda tiden. 

Om man ser på dessa båda intervjustudier så kan man se att begreppet skolklass kan ses på
många olika sätt. En rumslig, en innehållslig och en gemenskapsinriktad aspekt. I den
åldershomogena klassen vistas man oftast i samma klassrum tillsammans med samma
klasskamrater men med olika lärare som handleder gruppen, under flera år. Deras
gemensamma upplevelser utvecklar en gemenskapsinriktad situation som består över tid. I
denna aspekt så sammanfaller de olika förklaringarna för begreppet skolklass.  
Däremot så känner eleverna inte att de går i en riktig klass när de inte följs åt i samma
klassrum och inte heller delar samma erfarenheter under en längre tid. Inte heller om de inte
har ett gemensamt innehåll under lektionerna. 

Om eleverna fick önska typ av klass

Den övervägande delen av elever som var med i min studie skulle välja att gå i en
åldershomogen klass om de fick chansen att välja. Att eleverna befinner sig på en någorlunda
jämförbar utvecklings- och kunskapsnivå är en av de anledningar som eleverna hänvisar till.
Detta skulle underlätta och öka möjligheterna till en positiv utveckling i arbetet med
skolämnena. Eleverna i år 7 menar att de får mera utmanande uppgifter att ta sig an än vad de
fick i en åldersintegrerad klass. Även att de får mera tid till hjälp av läraren nu än när det
fanns yngre barn i klassen är en anledning till deras val av klass. 

Att finna kamrater anses också större i en klass med jämnåriga kamrater. För de flesta tjejer
är det viktigt att ha kamrater i samma ålder och av samma kön. Det tycks som att det är en av
de viktigare bitarna i valet av klass att det finns många jämngamla kamrater att välja mellan
samt att de kommer att följas åt under att antal år. Samtidigt så anser eleverna att den främsta
fördelen med att gå i en åldersintegrerad klass är just att man då får chansen att lära känna
både yngre och äldre kamrater. Också att få chansen att känna sig betydelse full och behövd
genom att hjälpa yngre elever med deras arbete är en sak som gör dem positiva till en
åldersintegrerad klass, vilket inte blir samma i en åldershomogen klass. 

För en del elever är saknanden stor när de förlorar kamrater vid de årliga omgrupperingarna i
den åldersintegrerade klassen. De anser att det är svårt att behålla sina tidigare kamrater när
de inte längre går i samma klass. Detta kan vara en bidragande orsak till att inte skolarbetet
känns vidare meningsfullt och roligt. Att ha en kamrat i klassrummet brukar vanligtvis
påverka skolarbetet på ett positivt sätt. Eleverna i år 7 ansåg att det var svårt att ta upp
kontakten med de äldre elever som de kände sedan tidigare skolår tillsammans. Dessa äldre
elever var inte intresserade av att umgås med dem längre. Detta kan bero på att de nu i den
nya skolan och dem åldershomogena klassen hade fått flera kamrater i samma ålder att välja
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mellan och då inte hade något behov av att upprätthålla dessa gamla kontakter med yngre
kamrater.

Helt klart så ser elever både för- och nackdelar med båda typer av klass när de tar fram sina
erfarenheter. Men om åldersintegrerad undervisning skall förekomma så är den allmänna
uppfattningen från eleverna att det lämpar sig bättre under de tidiga skolåren och absolut inte
under de sista tre åren i grundskolan. Eleverna förändrar sin syn på de olika klassformerna i
förhållande till hur den sociala situationen ser ut för dem. 

Av dessa 22 elever som blev intervjuade så var det fyra som skulle välja att gå i en
åldersintegrerad klass om de själva skulle få välja. Men det var inte klassorganisationen som
sådan som de skulle välja, utan det var saknaden av kamrater som de gått tillsammans med
tidigare skolår. Så i dessa fall så är det relationer som motiverar detta val. Man kan då se att
elevers önskemål styrs av relationer och inte av klassorganisation. 

Skillnader som framträder för eleverna mellan de olika klassrumsvärldarna 

Den största skillnaden för eleverna som gick i skolår 7, som var de enda eleverna under
intervjuerna som kunde göra en sådan bedömning, var att klassen var åldershomogen och
detta upplevdes av de flesta som en positiv sak. Detta medför också att klassen följs åt de
flesta lektionerna under en skoldag och lär då känna varandra på ett närmare sätt än vad de
gjorde i den åldersintegrerade klassen. 

Även i den åldershomogena klassen förekommer det att eleverna hjälper varandra, men i
denna klassform så värderas den hjälpen inte lika högt i och med att den är på en mera
likvärdig nivå. Eleverna upplever sig inte lika duktiga och behövda i och med det. 

Arbetsron säger eleverna är också större i den åldershomogena klassen. De får då större chans
till nya kunskaper och mera hjälp av läraren, än när det fanns yngre elever i klassen som
stökade och tog mycket av lärarens tid i anspråk. Den större oron i en åldersintegrerad klass
kan bero på att det finns ett behov av att lära känna de nya kamraterna som tillkommer
klassen varje år. Den arbetsro som då hade lagt sig bryts upp och det kan vara svårt att få en
sammanhållen grupp på nytt igen med hälften av eleverna nya.

En annan skillnad som två av elever upplevde som jobbigt och störande var att nu var de
tvungna att byta klassrum och lärare inför varje ny lektion under dagen. De hade även bytt
klassrum och lärare i den åldersintegrerade klassen förut, men inte i lika stor utsträckning
som nu. Detta var eleverna medvetna om att de skulle få göra när de gick de sista tre åren i
grundskolan oavsett vilken skola i kommunen som de än skulle gå vid. Även att eleverna fick
inmundiga godis under raster var en stor skillnad. Men även detta tillhörde att det var de sista
tre åren i grundskolan. 

Situationen under rasterna var det också en stor skillnad på. Det som de flesta eleverna kunde
sakna från den åldersintegrerade skolan var att det hade alltid förekommit olika aktiviteter
under rasterna. Detta gjorde det inte på den åldershomogena skolan i samma utsträckning. De
aktiviteter som pågick vid den åldershomogena skolan var att sitta tillsammans på
fritidsgården och prata eller titta på vad andra elever gjorde. Det som de flesta elever skulle
behöva under en skoldag är att röra på sig under rasterna, för att orka med att sitta tyst och
stilla under lektionerna. 
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Att det var mycket som skilde sig, på vissa av frågorna, från att gå på den åldersintegrerade
skolan och den åldershomogena skolan beror till stor del på att det är en helt annan
skolsituation. På de flesta orter i Sverige så blir situationen för elever i skolår 7-9 en total
omkastning än vad det är att gå i skola med skolår F-6. Det ges mera frihet att bli ”vuxen” och
ta hand om sig själv och sitt skolarbetet på ett annat sätt än i skolår F-6. Också att eleverna får
specialutbildade lärare inom de olika ämnen som skolan förmedlar är något som inte eleverna
är vana vid. Detta medför att det inte bara finns en lärare som kan se till att skolarbetet och
läxorna blir gjorda, utan det finns ofta lika många lärare som det finns skolämnen. 

4.5.2 Undervisning

Att göra lika eller olika

Det som eleverna upplevde att de gjorde olika saker var speciellt inom slöjd- och
dramalektionerna. För övrigt så var den allmänna inställningen att alla elever i den
åldersintegrerade klassen arbetade med samma saker som förekom under lektionstid. Den
enda skillnaden kunde då vara att de elever som var äldst hade lite svårare uppgifter än de
yngre inom vissa ämnen. Eleverna såg detta som en nackdel på grund av att läraren då får
svårt att hinna med och att eleverna då inte får den hjälp som de önskar när de behöver den.
Detta upplevdes också som att de inte utvecklades så som de ville. De kände det som att de
inte fick några nya kunskaper, utan stod och stampade på samma fläck hela tiden.

Vissa ämnen som matematik och engelska arbetade eleverna för det mesta utifrån
årskursliknande indelningar. Det var ofta under dessa lektioner som eleverna delas upp och
fick då gå iväg till ett annat klassrum och sammanstråla med andra elever och i vissa fall även
få en annan lärare. Detta upplevdes av vissa elever som en jobbig situation och de vågade då
inte riktigt vara sig själva på grund av risken att de andra eleverna, som inte går i samma
klass, kunde skratta och göra spe av dem om de svarade fel. 

De elever som nu gick i en åldershomogen klass upplevde det som positivt att de följdes åt
hela klassen under alla teoretiska lektioner och genom det kände varandra väl och vågade
vara sig själva. Dessa elever upplevde också att det var positivt att alla arbetade med samma
saker och genom det var lika långt inom det arbete som de hade och i denna klass så fick alla
elever den hjälp som de behövde av läraren. De ansåg att det var lättare att arbeta tillsammans
i klassen när hela gruppen var åldershomogen.

4.5.3 Relation och umgänge

Hur ålder framträder för eleverna 

På frågan om åldern på deras klasskamrater har någon betydelse svarade eleverna i år 4 att det
inte har någon betydelse. Men samtidigt på andra frågor har det kommit fram att ålder faktiskt
har betydelse. Den kopplas till hur eleverna uppträder och vilka intressen man har. De yngre
eleverna beskrivs som små, barnsliga och de som ställer till oredan som kan förekomma i
klassen, medan de stora anser sig vara de som står för mognaden i klassen. Genom detta kan
man se att samvaron mellan olika åldersgrupper kan vara problematisk. Det framgår också att
eleverna som nu går i år 4 känner en rädsla för att snart komma till en annan klass och då vara
minst. Det finns alltså en rädsla för de elever som är äldre. Vid dessa samtal så utgick



44

eleverna från den biologiska åldern när de resonerade runt ålderskillnader. Flera elever som är
födda samma år i klassen anses medföra lugnare klimat och större chans till att få hjälp av
läraren.

Eleverna i år 7 anser att åldern på klasskamraterna spelar en stor roll, mest under skolåren
7-9. Även kan de tänka sig att i år 6 kan det ha en stor betydelse. Dessa elever uttryckte en
frustration över att de ständigt hade de yngre eleverna runt omkring sig som bara stökade runt
och spred oror i klassrummet. Just att utvecklingen är så stor då, på alla plan, både kroppsligt
och själsligt kan göra att de känner denna irritation över de yngre. De flesta elever kommer in
i puberteten vid dessa åldrar och kan på grund av det känna en större gemenskap med
jämngamla kamrater. Då har man samma funderingar och tankar kring kroppens utveckling
och kan på det sättet ha någon kamrat att prata med, vilket många elever i den åldern behöver.
Det som också framträder hos eleverna är att en gemensam ålder skapar större förutsättningar
för att man ska lära sig mera saker i de skolämnen som finns, med andra ord en större chans
till en kunskapsmässig utveckling.

Umgängesmönster med kamrater som är yngre, äldre eller i samma ålder

Eleverna umgicks först och främst med kamrater i samma ålder. Detta mönster såg likadant ut
oavsett om det var elever i år 4 eller elever i år 7 som intervjuades. I de fall som eleverna
umgås över åldersgränserna är det oftast beroende på de olika aktiviteterna som förekommer
på skolgården. Speciellt i de olika aktiviteterna som innehåller sportsliga intressen så har det
ingen betydelse vilken ålder som eleven tillhör, så länge eleven klarar av sportsgrenen på ett
tillfredsställande sätt.

Bland de elever som helst söker sig till jämnåriga eller äldre kamrater, utmärker sig framför
allt flickorna. Dessa flickor är inne i antingen förpuberteten eller puberteten och kan genom
det känna sig lite utanför i en grupp med yngre elever som ännu inte har kommit fram till
puberteten. Denna grupp med flickor var också de som genom sitt val av kläder och sitt sätt
att vara gärna ville verka äldre än vad de i själva verket var.

På den åldersintegrerade skolan har alla eleverna chansen att vara med antingen äldre eller
yngre kamrater om de så önskar. Men på den åldershomogena skolan fanns inte denna chans.
Där var det alltid med kamrater i samma ålder som man umgicks med även om de själva ville
umgås med andra äldre kamrater och av de äldre eleverna på skolan ansågs eleverna i år 7
som ”snorungar”. Men de flesta eleverna föredrog ändå att umgås med jämngamla kamrater. 

Det som också framgick av intervjuerna var att i den åldersintegrerade klassen var att
eleverna ser det som en nackdel att det inte finns fler jämngamla elever att välja mellan i
deras val av kamrater. Det fanns de elever som genom sina uttalanden påpekar att de fick ta
det som stod till buds, men att de i normala fall aldrig skulle ha blivit kamrater annars.
Chansen att finna en kamrat i en åldershomogen klass kan med andra ord se som större, på
grund av att det är fler elever i samma ålder som då träffas under dagarna.

Det är enbart i undantagsfall som en elev vill vara kamrat med dem som är yngre. Dessa
elever upplever situationen som jobbig genom att denna relation inte kan bibehållas i och
med att klassammansättningen förändras ständigt varje år. Det innebär med andra ord fler
förlorade relationer om man går i en åldersintegrerad klass än vad det gör om man går i en
åldershomogen klass. Detta var en sak som eleverna ansåg vara en fördel med att gå i en
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åldershomogen klass, att de skulle få behålla samma kamrater i klassen under tre års tid, om
ingen elev slutade av någon yttre omständighet.

Det som utgör att elever finner sina kamrater bland jämnåriga är bland annat intressen och
mognadsnivå. Det som också framgår av de intervjuer som är gjorda är att ju äldre eleverna
blir desto större betydelse har relationerna med jämnåriga kamrater. Ett flertal av eleverna
kan tänka sig att gå i en åldersintegrerad klass de första skolåren, men kan inte tänka sig det
när de blir äldre. 

5. Diskussion

I arbetet har jag valt att inte ta någon öppen ställning för eller emot åldersintegrerad
undervisning, men ibland kan den uppmärksamme läsaren se att mina subjektiva
uppfattningar kan skymta fram. En anledning till att jag inte propagerar för den
åldersintegrerade undervisningens vara eller icke vara, är att jag överlämnar till läsaren att ta
del av denna empiriska undersökning och sedan själva bilda sig en uppfattning.

I arbetet har jag kartlagt hur åldersintegrerade klasser har uppstått och utvecklats. Jag har
även analyserat en viss del av den svenska forskning som finns inom detta område. Frågor om
hur begreppen åldersintegrerad och åldershomogen klass har vuxit fram under 1900-talet har
klarlagts. I arbetet har jag också redogjort för vad de olika begreppen heterogen respektive
homogen klassorganisation innebär. Även en nyare svensk forskning om vilka idéer och
argument, för och emot åldersintegrerade klasser, som förts fram i slutet av 1900-talet har
analyserats. Genom detta så har en nödvändig referensram för min empiriska studie av
elevperspektiv kunnat grundas.

I detta femte kapitel försöker jag att komplettera de argument för och emot åldersintegrerade
klasser, som tidigare redovisats, med vad som framträder ur elevernas erfarenheter av
åldersintegrerad klass. Jag kommer även att diskutera det som har framkommit med mina
erfarenheter genom de observationer jag har gjort under tidigare arbete inom skolan. Kapitlet
avslutas med en kritisk reflektion av intervjustudien.
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5.1 Elevers erfarenheter relaterat till argument för och emot
åldersintegrerade klasser

Det som är speciellt för debatten om åldersintegrerad undervisning är att de situationer som
debatteras oftast har två sidor, en negativ och en positiv. Det blir var och ens personliga och
subjektiva åsikter som blir avgörande för vilken sida som kommer att överväga. De fördelar
som Edlund & Sundell lyfter fram och som även annan forskning visar, kan man även se ur
ett negativt perspektiv.  Som exempel kan jag lyfta fram att Sundell menar att elever med
behov av särskilt stöd gynnas eftersom den individualiserade undervisningen frigör lärarens
tid, och genom det mer tid för att hjälpa de svaga eleverna. Sundell lyfter också fram att vissa
moment i undervisningen återkommer med vissa mellanrum, och genom det blir en naturlig
repetition för de elever som har detta behov.  Leif Nilsson däremot anser att det sker alldeles
för mycket repetition vid åldersintegrerad undervisning. Eftersom det ständigt kommer in nya
elever i gruppen och att eleverna i allmänhet inte klarar av att ta sitt ansvar för allt det fria
arbetet och egna planerandet som är ett vanligt arbetssätt i en åldersintegrerad klass. Detta
menar han att det missgynnar mestadels de svaga eleverna som behöver fasta ramar att
undervisas efter.

5.1.1 Konkurrens och konflikter

Något som jag har upptäckt under de perioder som jag har arbetat vid den åldersintegrerade
skolan var att det ofta förekom en konkurrens mellan eleverna. Eleverna var väl medvetna om
vilken position de hade när det gällde olika kunskaper och hur långt de ”borde ha hunnit” i
vissa böcker vid en viss ålder, på grund av att nya böcker delas ut vid varje ny terminsstart,
precis som i en åldershomogen skolklass. De svagpresterande eleverna känner sig oftast ännu
”svagare” när de elever som är yngre i klassen ”går om” dem i skolarbetet. Genom detta så
sjunker deras självförtroende ännu mera. Ett exempel jag kan ta upp från mitt arbete vid den
åldersintegrerade skolan, var en pojke i skolår 4, jag kallar honom Sven, som låg ”långt efter”
i matematiken i relation till en ”normal” inlärningsgång. Han jobbade fortfarande kvar i
tvåans matematikbok, medan alla hans jämngamla kamrater arbetade i den matematikbok
som var avsedd för elever i skolår 4. Detta var Sven fullt medveten om och frågade inför varje
lektion varför inte han kunde få gå iväg med fyrorna och ha matematik med dem, istället för
att sitta kvar med eleverna som gick i skolår 3, som även de låg före honom i matematiken.
Han upplevde det som oerhört jobbigt att vara tvungen att sitta kvar i klassrummet med de
yngre eleverna. Han kände sig sämre än de eleverna som var ett år yngre och enligt honom
själv inte skulle kunna mer än vad han kunde.

Enligt Vygotsky, som refereras av Edlund & Sundell, ska undervisningen inte knyta an för
nära till elevens aktuella utvecklingsnivå eftersom det fungerar hämmande för fortsatt
inlärning. Den effektivaste inlärningen sker istället när eleven möter ny kunskap som eleven
först endast behärskar med en mer kunnig person, för att på det sättet ledas till nya kunskaper.
Risken med att gå i en åldersintegrerad klass är att eleven inte utvecklas med mera kunskaper,
utan att det repeteras för mycket av de gamla kunskaperna varje år. Risken är också att det
varje år blir på den yngre elevens nivå som undervisningen sker.   

En anledning till att vissa elever tyr sig till yngre kamrater, visar min studie, är att de försöker
att undvika att involveras i, det som för en åldershomogen konstellation är normalt
förekommande, utvecklande konflikter och problemlösningssituationer. Den äldre eleven
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undviker på det sättet sådana situationer genom att bara leka med de yngre eleverna där hon
alltid får ikläda sig rollen av den som bestämmer. Det som i stor utsträckning karakteriserar
socialt liv, ömsesidighet, kan då gå förlorad i denna konstellation. En annan anledning kan
vara att vänskapen har grundats genom grannskap, umgänge mellan familjer eller samma
fritidsintressen som binder dem samman.

5.1.2 Svagpresterande elever

En av fördelarna som tas fram, inom den svenska forskningen, om den åldersintegrerade
undervisningen är just att det ska gynna elever med behov av särskilt stöd genom att de ges
möjlighet att jämföra sig med yngre elever som ska kunna mindre och därmed alltid slipper
att uppleva sig själv som sämst. Den ”svage” eleven som arbetar långsamt och behöver
mycket hjälp ska få chansen att uppleva att hans/hennes kunskaper blir större under de tre
åren i jämförelse med nytillkomna klasskamrater. Från att bli hjälpt och omhändertagen får
varje elev utvecklas till att ta ett större ansvar och till att hjälpa sina yngre kamrater. Det
faktum att eleven får tillfälle att inta olika positioner och roller gör det lättare att uppfatta den
egna utvecklingen. Som äldre elev finns möjligheten att jämföra sig med de yngre
kamraterna, vilket ska göra de egna framstegen tydligare. Om jag nu går tillbaka till Sven så
är det som anses som fördelar med att gå i en åldersintegrerad klass endast till nackdel för
honom. Han kommer inte att känna att han kan hjälpa sina yngre klasskamrater utan måste
istället ta hjälp av dem. Han mår heller inte bra av att kunna jämföra sig med de yngre
klasskamraterna utan känner sig om än mera ”svag” än vad han skulle ha gjort om han inte
hade de yngre klasskamraterna att jämföra sig med. Jag anser att det gör att hans
självförtroende sjunker och han kan genom det få svårt att bygga upp sin egen identitet,
genom tron på att han kan, vet och duger som han är, och som kan föra honom framåt i livet.
Om Sven hade gått i en åldershomogen klass hade han inte haft dessa yngre klasskamrater att
jämföra sig med, utan kunnat leva i tron om att han fortfarande var ”bättre” än de elever som
gick i en lägre årskurs.

En annan sak som är viktigt att tänka på i debatten om elevens prestationer i den
åldersintegrerade undervisningen, är att inkludera elevens sociala bakgrund. Det kan vara så
att i en och samma klass kan ett barn utvecklas positivt och ett annat negativt, beroende på
hur barnens hemmiljö ser ut. Detta har inte att göra med att eleven går i en åldersintegrerad
klass eller i en åldershomogen klass. Viss forskning som till exempel Sundell visar att
eleverna i en åldersintegrerad klass är mer svagpresterande än elever i en åldershomogen
klass. Men i dessa undersökningar har det inte tagits hänsyn till elevernas sociala bakgrund,
vilket för många har en stor betydelse för just inlärningen. En alternativ förklaring till att
elever i en åldersintegrerad klass utvecklas negativt är kanske att de kommer från en mindre
gynnsam hemmiljö, med till exempel olika traumatiska händelser i bakfickan från landsflykt
osv. De eleverna skulle inte klara sig lika bra som andra elever som inte upplevt samma
traumatiska öde, oavsett vilken klass de än deltog i.   

5.1.3 Skolstart och övergångar

Åldersintegreringens organisationsform ska underlätta vid skolstart och vid övergångar, på
grund av färre nybörjare och färre elever som försvinner varje år. Lärarna med positiva
erfarenheter av den åldersintegrerade organisationsformen framhåller som fördelar med detta
upplever många elever som problematiskt. Lärarnas argument betraktas bara utifrån ett
lärarperspektiv. Det är läraren som möter färre nya elever vid varje skolstart och behöver inte
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lära känna en hel klass med nya elever. Men för eleven blir det en större grupp nya ansikten
att lära känna varje år. Många relationer som eleven har byggt upp under ett läsår splittras av
att vissa elever byter klass och nya tillkommer. Många elever upplever också en skrämmande
känsla och stor oro inför att börja i en ny klass när det är dags för övergång till en annan
grupp. Just denna känsla var det en elev som uttryckte under mina intervjuer. Björn var rädd
för att börja i skolår 5, just för att han skulle bli minst och att han visste att de som går i
skolår 6 oftast inte är speciellt vänliga mot de yngre kamraterna. Trots att han redan kände
dessa ”nya” kamrater sedan de gått i samma grupp året innan var ändå oron där över denna
övergång. Han sa; ”Då var de inte så taskiga, bara lite. Vi får väl se.” Detta skulle kunna
tolkas som att det är de äldre kamraterna som dominerar i en åldersintegrerad klass. Elevernas
erfarenheter som talar för att man inte behöver vara rädd, överbygger ändå inte känslan av oro
då man står inför en ny övergång och möter ”nygamla” kamrater.

Genom intervjuerna framkommer att eleverna känner en stor trygghet i att få med sig sina
kamrater vid de olika klassbytena. På det sättet kan det förklaras att samvaron mellan yngre
och äldre elever inte blir som den pedagogiska tanken är tänkt. Men det som många
undersökningar har visat före min är att barn tycks föredra att umgås med jämnåriga både vad
det gäller i lek och i arbete. Anledningen tros vara att eleverna väljer sina jämnåriga kamrater
på grund av att de har samma intressen och kan då umgås även på sin fritid. Man menar att
den pedagogiska tanken, på det sociala samspelet, som finns med den åldersintegrerade
gruppen faller på grund av att barnen föredrar att samspela med jämnåriga. Att eleverna
föredrar att umgås med jämngamla elever både i skolarbete och på raster har jag själv sett
under mina arbetsperioder i skolan. Under grupparbeten protesterade de äldre eleverna om de
kom i en grupp med yngre elever, när det var läraren som delade in grupperna. De ansåg inte
att det skulle gå att arbeta med de yngre på ett tillfredsställande sätt. De gånger som eleverna
själva skulle dela in sig i grupper blev alltid gruppen åldershomogen. Även under raster var
det mestadels elever i samma ålder som umgicks, om det inte var en aktivitet med
idrottsanknytning, för då var det åldersintegrerat.   

5.1.4 Trygghet

En trygg relation utvecklas först när man har lärt känna varandra. Att man ska känna sig säker
på hur de andra eleverna fungerar tar tid. Många elever anser att det kan ta upp till en hel
termin innan man har lärt känna alla de andra eleverna i en klass. I en åldersintegrerad klass
bryts kontakterna varje år och vanligtvis så tar det två år tills man möts igen. Då har en hel del
hänt och eleverna måste lära känna varandra på nytt. Ur en vuxen persons perspektiv framstår
ett sådant avbrott i kontakten som oproblematisk, men för ett barn ter det sig annorlunda.
Detta kan vara en av orsakerna till att det ofta upplevs som stökigt i denna form av skolklass.
Monika Vinterek har också en förklaring till detta fenomen som stämmer väl överens med
min. Hon menar att den större oron i åldersintegrerade klasser antagligen beror på behovet av
att lära känna nya klasskamrater som tillkommer varje år. Hon menar att kontaktskapandet
och socialiseringen i sådana klasser ständigt befinner sig i ett slags initialfas. Mina
upplevelser under arbetsperioderna i skolan var att eleverna blev oroliga av att det ständigt
var olika gruppindelningar i klassrummet. Barn och vuxna kommer och går i en ständig
ström, grupper förändras hela tiden, aktiviteter och undervisningspass går om lott och det
finns ständigt ett mummel som försvårar koncentrationen. Jag upplevde det som att när
eleverna väl blev koncentrerade så var det något som hände i klassrummet som genast bröt
denna koncentration.  
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5.1.5 Gruppkänsla

Begreppet klass, för eleverna, innebär när de gemensamma erfarenheterna kommer till tals.
Det är främst de kamrater som har följts åt sedan förskolan som utgör den ”riktiga” klassen.
Riktig klass framstår alltså för eleverna av en långvarig relation elever emellan och som har
erfarenheter tillsammans. När eleverna fick önska typ av klass så önskade de flesta att gå i en
åldershomogen klass. För att åldern på eleverna var den samma och för att de skulle få följas
åt med samma kamrater under en längre tid. De fann att det var de långvariga relationerna
som var av vikt i detta val. Även Monika Vinterek kom fram till att eleverna oftast väljer typ
av klass efter de relationer som känns viktiga just för dem. Men en sak som talade emot valet
av den åldershomogena klassen var att det inte fanns några yngre elever att hjälpa med
skolarbetet. Känslan av att kunna hjälpa yngre kamrater var en viktig bit i den
åldersintegrerade klassen. Känslan var inte densamma genom att kunna hjälpa de kamrater
som var i samma ålder. Eleverna som hjälpte de yngre kamraterna kände sig viktiga och
behövda. Detta är en känsla som även Monika Vinterek fann i sin studie. I detta sammanhang
är det just ålderskillnaden som är en betydelsefull faktor. Under mina arbetsperioder i skolan
såg jag ändå att eleverna inte hjälper sina kamrater ofta. Vilket talar helt emot vad eleverna
själva deklarerade i de intervjuer som jag gjorde. Var och en satt oftast och jobbade med sina
egna uppgifter i sin egen takt och om de behövde hjälp ville de inte ha den av en annan
kamrat utan av den lärare som just för tillfället var i klassrummet. Om eleverna hjälpte
varandra så var det oftast den kamrat som eleven umgicks med som man hjälpte och ibland
kunde det vara den elev som man delade bord med just då. Men detta var mera sällsynt. Det
var sällan som någon äldre elev hjälpte en yngre, utan hjälpen var till jämngamla kamrater
som fastnade på en uppgift. Anledningen till att eleverna deklarerade en sak och jag
observerade en annan kan bero på att jag inte var i klassen under tillräckligt lång tid för att ha
kunnat observera detta, eller att det var det svar som eleverna trodde att jag ville ha av dem
under intervjun. 

5.1.6 Individualisering

Som jag tidigare har skrivit så framhålls den åldersintegrerade klassen ge större möjligheter
till individualisering och den anses ge fördelar på ett socialt plan. Ett av de mål som framhålls
i den åldersintegrerade organisationen är den individualiserade undervisningen, men det är
också en nödvändighet. Det innebär ett större ansvarstagande och en större självständighet för
eleverna. I en åldersintegrerad klass ökas spridningen på de kunskaper och förmågor som
eleven besitter, vilket medför att det kan vara svårt för läraren i klassen att tillgodose all den
hjälp som eleverna skulle behöva. De tillfällen då eleven kan ha ett samtal med läraren eller
få instruktioner om en arbetsuppgift är färre i en åldersintegrerad klass än i en åldershomogen
klass där läraren kan instruera en hela klass om vad som ska uträttas samtidigt. Genom detta
kan det självständiga arbetet ses som ett måste i en åldersintegrerad klass, vilket det inte
nödvändigtvis måste i en åldershomogen klass i samma utsträckning. Elevernas berättelse
visar att de upplever att de yngre kamraterna kräver så pass mycket mer tid än de äldre och
genom det inte får lika mycket hjälp av läraren. Detta är också en av de negativa bitarna om
åldersintegrerad undervisning som bland annat Monica Vinterek och Edlund och Sundell har
fått till svar när de intervjuat elever. Men ändå om man ser till vad eleverna svarade under
mina intervjuer, om fördelar med den åldersintegrerade undervisningen, och som de äldre
eleverna upplever som positivt, är när de hjälper de yngre eleverna, när inte läraren hinner.
Detta stärker deras tro på sig själva och bygger på den kunskap som de äldre eleverna redan
har. Att kunna förklara för någon annan är en viktig bit i det egna lärandet. Detta är också en
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av de saker som förespråkas med den åldersintegrerade undervisningen att den kan erbjuda
just sådana erfarenheter.  

5.2 Kritisk reflektion av intervjustudien

Det som nu i efterhand framstår som en miss i min empiriska undersökning är det urval av
elever som jag gjorde. 

Att jag valde elever i skolår 7 för att jämföra med vad de ansåg om den åldersintegrerade
undervisningen mot den åldershomogena undervisningen var inte så bra. Dessa elever i skolår
7-9, kommer till en helt ny organisation på alla sätt jämfört med hur det är att undervisas i
skolår F-6. Detta gjorde det svårt för dem att på ett naturligt sätt jämföra dessa båda
organisationsformer. När elever börjar i skolår 7 anses de vara ”vuxna” och genom det, ta ett
helt annat ansvar för sin skolgång än vad de har gjort tidigare. Det ges mycket mera frihet på
en 7-9 skola än vad det gör på en F-6 skola. Detta anses för de flesta elever som en stor fördel
och då kan de inte tänka sig att gå tillbaka till en mera styrd organisationsform.

Även de elever som jag valde ut i skolår 4 var lite väl mycket förtrogna med mig. Jag hade
bara några veckor tidigare varit och arbetat i deras skolklass, under sex veckor. De frågor som
jag hade till eleverna under intervjuerna ansåg de flesta av dessa elever att jag själv visste
svaret på i och med att jag nyligen hade varit i klassen, och ansåg att det var konstigt att jag
ställde dem. Jag fick då förklara för dem att det var deras åsikter jag ville åt och inte vad jag
själv antog att de tyckte. Vissa av de svar som jag fick är jag medveten om att de gav enbart
för att de trodde att det var det svar som jag ville ha. 

Det finns dock en nackdel, som jag ser det, med att ha en kvalitativ intervjustudie. Den är att
jag kan ha påverkat eleverna genom min närvaro. Risken finns att ställa ledande frågor, men
jag försökte ha en öppenhet inför vad resultatet skulle bli. Jag har också varit medveten om
att barn ofta kan svara vad de tror att jag som vuxen vill ha för svar och inte vad de verkligen
själva anser om frågan. Monika Vinterek skriver att:

…  de som intervjuas är unga människor och att dessa är relativt lätta att påverka.
Även om barnen kan välja att anpassa sina svar för att vara den vuxne till lags, så
är ändå intervjuer att föredra framför andra tillvägagångssätt.

Trots att jag försökte att få eleverna att inse att det inte fanns några rätt eller fel svar, så blev
det så i alla fall. Jag var ändå medveten om att när man intervjuar barn så blir det oftast på
detta sätt. 

Om jag skulle få chansen att göra om den empiriska studien igen skull mitt urval av elever se
ut på ett annat sätt. Jag skulle då välja ut elever som alla gick i skolår F-6 och som hade
erfarenhet av både åldersintegrerad och åldershomogen organisationsform. På detta sätt anser
jag att jag skulle få fram en mer rättvis bild av dessa båda organisationsformer.
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6. Avslutande kommentar

I detta avslutande kapitel kommer jag att lite kort diskutera den forskning som idag finns om
åldersintegrerade klasser, samt att ge förslag på fortsatt forskning inom ämnet.

6.1 Slutkommentar till arbetet

Den forskning som finns i Sverige idag om åldersintegrerade klasser är inte speciellt
omfattande. Resultaten som framkommer ur dessa är svåra att relatera till den
åldersintegrerade organisationen i sig. Eftersom att de flesta rapporter som kommer inte tar
hänsyn till elevens sociala bakgrund är det svårt att uttala sig om det också för de
svagpresterande eleverna beror på den åldersintegrerade organisationen, eller om det kanske
skulle ha varit samma resultat för dessa elever i en åldershomogen organisation också.

I min empiriska undersökning uttalar sig eleverna om att lärarna har svårt att hinna med alla
elever som skulle behöva hjälp. Det kan vara en av de anledningarna till att eleverna i den
åldersintegrerade klassen delas upp under vissa lektioner till åldershomogena grupper. Vid
dessa tillfällen blir det lättare för läraren att ge instruktioner och förklaringar till fler elever på
en och samma gång. Det kan alltså vara praktiskt tvingande skäl och inte pedagogiska motiv
som ligger bakom dessa gruppindelningar. På något sätt får jag ändå känslan av att det är en
”pedagogisk modefluga” som styr omorganiseringarna till åldersintegrerad undervisning inom
skolans värld. Den individualisering som förekommer verkar också mest bestå av eget arbete
när man talar om individualisering. Eleverna arbetar på i sin egen takt med sitt eget arbete. I
vissa rapporter som har skrivits om den åldersintegrerade klassen befaras det att barnen allt
för mycket är hänvisade till individuellt arbete och att de allt för sällan får lyssna på lärarens
eller andra klasskamraters framställningar. Ur elevers perspektiv är det genom gemensamma
samtal och andras framställningar som en annan tanke än sin egna framkommer och genom
det utökar den kunskap som man redan innehar.

6.2 Förslag till fortsatt forskning

· Åldersintegrerade grupper jämförs med olika typer av åldershomogena grupper,
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med kunskapsmässigt avseende. 

· Att barnens sociala bakgrund inkluderas i analyserna.

· Observationer av vad som faktiskt sker under undervisningstimmarna i
klassrummet i de olika klassformerna och som sedan jämförs med varandra.

· Uppföljning av hur det går för elever i skolår F-6 när de kommer till skolår 7-9,
både för dem som fortsätter i åldersintegrerade grupper och för dem som byter
klassorganisation.

Referenser

Andræ Thelin, Annika (1991). Undervisning i åldersblandade grupper: En granskning i
samarbete mellan skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna åren 1989/90 och 1990/91.
Skolöverstyrelsens rapport R91:32. Stockholm: SÖ

Edlund, Ann-Charlotte & Sundell, Knut. (1999), Åldersintegrerat eller åldersindelat?
FoU-rapport 1999:9 Stockholm: Socialtjänstförvaltningen, Forsknings- och
utvecklingsenheten.

Hartman, Sven G. (1995), Lärares kunskap. Traditioner och idéer i svensk
undervisningshistoria. Linköpings universitet; Skapande Vetande, Nr 28

Johansson, Ann-Catrin (1995), Elevmedverkan och åldersblandat i åk 4-6. Solna: Ekelunds
Förlag AB

Kvale, Steiner (1996), InterViews. An introduktion to qualitative research interviewing.
Thousand Oaks, CA: Sage

Kvale, Steinar (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund, Studentlitteratur

Lindblad, Sverker & Sahlström, Fritiof (2001), Interaktion i pedagogiska sammanhang.
Stockholm: Liber

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94.
(1999), Stockholm: Skolverket och CE Fritzes.

Magnusson, Anders (1998), Lärarkunskapens uttryck – en studie av lärares självförståelse
och vardagspraktik. Avhandling. Andra utgåvan. Linköpings universitet, Department of
Education and Psychology

Nandrup, Ingrid & Renberg, Karin (1992), Blanda & Ge. En bok om åldersintegrerad
undervisning. Stockholm: Almqvist & Wiksell

Nationalencyklopedin (2000), Dvd-skiva. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker AB  



53

Nordin, Thor (1973), Växelundervisningens allmänna utveckling och dess utformning i
Sverige till omkring 1830. (Årsböcker i svensk undervisningshistoria 130) Stockholm

Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar. (1996) Stockholm: Lärarförbundets
förlag.

Sandqvist, Karin (1994), Åldersintegrerad undervisning. En kunskapsöversikt. Stockholm:
HLS Förlag

Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund:
Studentlitteratur

Sundell, Knut (1993), Åldersindelat eller åldersblandat? Lund: Studentlitteratur

Vinterek, Monica (2002), Åldersblandning i skolan. Elevers erfarenheter. Avhandling. Andra
upplagan. Umeå Universitet: Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen. 
Nr 1

Österlind, Eva (1998), Disciplinering via frihet. Elevers planering av sitt eget arbete.
Avhandling. Uppsala Studies in Education. Nr 75. Stockholm: Gotab

Artiklar

Boström Erik, Eriksson Lena, Högberg Lisa & Wikén Stefan, (1995), Åldersblandning –
skolans nya trend, Norrländska socialdemokraten, 9 juni. 

Carlgren, Ingrid (1994), Från klassundervisning till ”eget arbete”. Den tröga skolan och
pedagogiska modeflugor. Praxis 2.

Nilsson, Leif (1994) Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering. Lärarnas Tidning Nr 5

Persson, Tore (2002) Forskare gör tummen ned. Skolvärlden Nr 17.

Sköldqvist, Gunnel (1999), Dags att ge upp åldersblandat. Lärarnas Tidning Nr 5

Internet

Dagens nyheter, nätupplaga. Artikel skriven av Mattsson, Susanna. Publicerad 5 juni, 2002.
http://www.DN.se

Svenska akademins ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/sabo/

Statistiska central byrån, http://www.scb.se



54

Hej alla föräldrar med barn i år 4!

Jag är en lärarstudent som heter Monica Svejd. Just nu så läser jag min
sista termin inne på universitetet i Linköping. Jag kommer efter min
examen att vara utbildad matematik- och naturvetenskapslärare för
elever som går i år 1-7.

Under denna sista termin så skriver jag ett arbete, på C-nivå, som blir
min examinationsuppgift. Jag skriver om åldersintegrerad
undervisning ur elevperspektiv. Det som är mitt mål med detta arbete
är att försöka ta reda på vad eleverna själva tycker om att gå i en
åldersintegrerad klass, vad de anser att det finns för fördelar eller
nackdelar. Eller skulle de hellre vilja gå i en ”vanlig” klass, där alla
eleverna är lika gamla, varför i så fall.

Min undran till er är om jag skulle kunna få intervjua era barn inför
detta arbete. Det jag kommer att fråga om är som jag skrev ovan
enbart om deras syn på den undervisning de har idag och om de skulle
vilja byta undervisningssätt mot att gå i en ”vanlig” klass. Det som
barnen kommer att svara under intervjun får ingen annan än jag reda
på och i arbetet kommer det att stå andra påhittade namn än vad ert
barn heter i verkligheten. Likaså skolan kommer att få ett påhittat
namn. Jag vill att ni ska veta att jag har tystnadsplikt.

Jag vore tacksam om ni kunde tillsammans med era barn diskutera
ifall de skulle vilja hjälpa mig med detta arbete och oavsett vad ni
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kommer fram till att lämna in svarstalongen nedan till klassläraren så
snart som möjligt.

Monica Svejd

           Vårt barn vill vara med på intervjun.

           Vårt barn vill inte vara med på intervjun.

Barnets namn och klass:_________________________________       

Hej alla föräldrar med barn i år 7!

Jag är en lärarstudent som heter Monica Svejd. Just nu så läser jag min
sista termin inne på universitetet i Linköping. Jag kommer efter min
examen att vara utbildad matematik- och naturvetenskapslärare för
elever som går i år 1-7.

Under denna sista termin så skriver jag ett arbete, på C-nivå, som blir
min examinationsuppgift. Jag skriver om åldersintegrerad
undervisning ur elevperspektiv. Det som är mitt mål med detta arbete
är att försöka ta reda på vad eleverna själva tyckte om att gå i en
åldersintegrerad klass, vad de ansåg att det fanns för fördelar eller
nackdelar.  Vill de gå i en åldersintegrerad klass eller vill de gå i en
”vanlig” klass som de gör idag, där alla eleverna är lika gamla, varför i
så fall.

Min undran till er är om jag skulle kunna få intervjua era barn inför
detta arbete. Det jag kommer att fråga om är som jag skrev ovan
enbart om deras syn på den undervisning de hade förut innan de kom
upp till år 7, eller som de har det idag.  Det som barnen kommer att
svara under intervjun får ingen annan än jag reda på och i arbetet
kommer det att stå andra påhittade namn än vad ert barn heter i
verkligheten. Likaså skolan/skolorna kommer att få ett påhittat namn.
Jag vill att ni ska veta att jag har tystnadsplikt.
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Jag vore tacksam om ni kunde tillsammans med era barn diskutera
ifall de skulle vilja hjälpa mig med detta arbete och oavsett vad ni
kommer fram till att lämna in svarstalongen nedan till klassläraren så
snart som möjligt.

Monica Svejd

           Vårt barn vill vara med på intervjun.

           Vårt barn vill inte vara med på intervjun.

Barnets namn och klass:_________________________________ 

Intervjufrågor till elever i år 4

1. Kan du beskriva i vilken typ av klass du går?

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

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

4. Hjälper du ofta någon yngre kamrat som behöver hjälp?

5. Har åldern på dina klasskamrater någon betydelse?

6. Vilka brukar du vara med på rasterna – ur vilken årskurs?

7. Märker du någon skillnad på dig och dina yngre klasskamrater?

8. Arbetar alltid alla eleverna med samma uppgifter/jobbar med samma saker?

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

10. Vad betyder ordet skolklass för dig?
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Intervjufrågor till elever i år 7

1. Kan du beskriva i vilken typ av klass du går?

2. Vad tycker du var bra med att gå i en klass med blandade åldrar?

3. Vad tycker du var dåligt med att gå i en klass med blandade åldrar?

4. Hjälpte du ofta någon yngre kamrat som behövde hjälp?

5. Har åldern på dina klasskamrater någon betydelse?

6. Vilka brukade du vara med på rasterna – ur vilken årskurs?

7. Märkte du någon skillnad på dig och dina yngre klasskamrater?

8. Arbetade alltid alla eleverna med samma uppgifter/jobbar med samma saker?

9. Om du själv fick bestämma, skulle du vilja gå i en åldersintegrerad klass eller i en
”vanlig” klass?
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10. Vad betyder ordet skolklass för dig?

11. Vad är den största skillnaden mellan att gå i en åldersintegrerad klass mot att gå i en
”vanlig” klass?


