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Abstract 
Mixing ages in school classes became more and more common during the last 

decades of the 20th century. From being a way to organise classes out of necessity they 
have now come to be something which is implemented on the basis of pedagogical 
arguments. 

The aim of this research has been to improve our knowledge of classes where pupils 
are not of the same age. A study of the pupils' perspectives has been my main interest. 

(Age) homogeneous class can been looked upon as a result of the authorities' decision 
to have a fixed age for children to start school and their decision that certain courses 
should be completed within a defined period of time. 

Terms and the data concerning heterogeneous age groupings are ambiguous and 
cannot be fully understood without knowledge of national and sometimes even local 
contexts. Practices within age heterogeneous classes may differ greatly. A great deal of 
individual work takes place in age heterogeneous classes. 

Whether the class is non-mixed or mixed-aged does not seem to have a major impact 
on cognitive or non-cognitive abilities among the pupils, but there are suggestions that 
age heterogeneous classes might be disadvantageous to pupils in problematic situations. 

I am able to show that more than 30% of pupils in grades 1-3, close to 25% in grades 
4-5, about 15% in grade 6 and a couple of percent of Swedish pupils in the later school 
years are taught in mixed-age groups. 

My own empirical research focuses on pupils' experiences. My investigation has a 
'life-world' oriented approach inspired by phenomenology. Pupils in grades 5 and 6 
from three schools in three different socio-economic settings were interviewed. These 
pupils had experienced both mixed-age and single-age classes. 

The life-world of pupils seems to be something different from that encompassed by 
the philosophy about the advantages of mixing the ages in classes. Pupils find it difficult 
to maintain or create relationships when only a few pupils of the same sex, who have 
started school at the same time, can be together in a class for a long time. Because of 
the importance of social relationships almost every pupil in this investigation wished to 
be in a single-age class during the following year. It is the importance of common 
experiences rather than age that is central. Pupils stated that having things in common 
to study in their everyday schoolwork makes it easier to communicate and contributes 
to stable friendships. 

In my conclusion I focus on what it means to have relationships and how these are 
important for human identity. I also try to show how relationships are important in 
learning situations at school and for pupils' opportunities to expand their knowledge. 
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cause of the importance of social relationships almost every pupil in this investigation 
wished to be in a single-age class during the following year. It is the importance of 
common experiences rather than age that is central. Pupils stated that having things in 
common to study in their everyday schoolwork makes it easier to communicate and 
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learning situations at school and for pupils' opportunities to expand their knowledge. 
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Innehållsförteckning 

FÖRORD 11 

INLEDNING 13 

Syfte 15 

Avhandlingens disposition 17 

I. ÅLDERSBLANDNING FÖRR OCH NU 18 

Inledning 18 

Åldersblandning förr 19 

Begreppen skolklass och årskurs 19 

Åldersblandning nu 31 

Begreppen åldersblandning, åldersintegrering, årskurslös 31 

Den åldersblandade klassens förekomst de senaste 30 åren 34 

Tidiga initiativ samt argument för och emot ålders-

blandade klasser 36 

Debatt och ställningstaganden samt spridning av 

tankar och idéer 46 

II. TIDIGARE FORSKNING 51 

Svensk forskning om åldersblandade klasser 51 

Elevernas prestationer i olika skolämnen 51 

Elevernas sociala utveckling 62 

Undervisningens utformning 64 

Lärarnas arbetssituation 69 

Elevernas skolsituation 71 

Internationell forskning 74 

En sammanfattande diskussion av tidigare forskning 78 

7 



III. ELEVERNAS ERFARENHETER 81 

Syfte 81 

Att undersöka elevperspektiv 82 

Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 82 

Fenomenologisk ansats 84 

Till sakerna 85 

Livsvärlden 86 

Kunskap — Lärande 90 

Urval och metod 92 

Avgränsningar med avseende på innehåll 92 

Varför elevernas perspektiv? 92 

Urvalet av kommun, skolor och elever 94 

Avgränsningar med avseende på hur — metodologiska 
överväganden 97 

Insamling och bearbetning 100 

Överensstämmelse — trovärdighet 114 

Resultat 115 

Inledning 115 

Elevernas erfarenheter i de olika skolorna 117 

Klassen i Bruket 119 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 119 

Intervjuerna 120 

Klassen i Tjänstero 130 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 130 

Intervjuerna 131 

8 



Klassen i Längorna 141 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 141 

Intervjuerna 142 

En sammanfattning av den empiriska undersökningens re
sultat och en diskussion kring undersökningens uppläggning.... 155 

Sammanfattning av resultaten i de olika skolorna 155 

Ett övergripande och centralt tema 162 

Några ytterligare frågor kring den empiriska studiens 
uppläggning 163 

AVSLUTANDE KOMMENTARER 165 

Inledning 165 

Argument för och emot . Jdersblandade klasser relaterade till 
elevernas erfarenheter 166 

Vilken heterogenitet bör i första hand eftersträvas? 175 

Konsekvenser av att klassen är åldersblandad 177 

Skolklass för vem och till vilken nytta 181 

Relationernas primat 186 

SUMMARY 190 

REFERENSER 197 

KÄLLFÖRTECKNING 213 

BILAGA 214 

Träfflista 214 

9 



10 



Förord 

1994 kom jag till Ins titutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, 
en institution med människor som ville förändring och som var villiga att 
kämpa för den. Utan den vetenskapliga ledning som då mötte mig hade jag 
aldrig skrivit denna avhandling. Det är dessutom min övertygelse att den led
ningen och den kampen bidragit till a tt vi idag både har en egen fakultet för 
lärarutbildning och ett eget forskarämne — Pedagogiskt arbete. 

Det har varit spännande år och jag är mycket tacksam för det stöd institution 
gett mig. Jag vill tacka mina kamrater där. Ett speciellt tack vill jag framföra till 
Kerstin Lindgren för all den tid Du ägnat avhandlingens text och form. Ett 
särskilt tack går också till Roland och Sonja Nordenstam för det språk- och 
livs stöd ni gett mig. 

Jag är också tacksam för den utbildning och det stöd som jag under åren fått 
vid institutionen för Historia, numera Historiska studier vid Umeå universitet. 
Neville Shrimpton vid Institutionen för moderna språk, som på sitt vänliga 
sätt ställt upp för mig är jag ett stort tack skyldig. Ronny Pettersson vid Stu
dentlitteratur vill jag också tacka — att Du trodde att jag kunde skriva en bok 
om åldersblandning och att Du läste och kommenterade det jag f örst skrev 
gjorde avhandlingen möjlig. Gaby Weiner hör också till de som stött mig ge
nom läsning och uppmuntran —Tack! Ett stort tack går också till alla de elever 
som villigt lät sig intervjuas. 

Daniel Kallos och Per-Olof Erixon har varit mina handledare. Per-Olof är den 
som följt mig genom alla år en vid institutionen. Att Du har trott på mig och 
att Du hela tiden har funnits där beredd att lyssna och diskutera är mer än man 
kan önska sig. Din tydlighet, ditt sinne för humor och ditt förhållningssätt i 
handledningssituationen sätter jag stort värde på. Daniel — Tack för att Du 
tagit Dig tid med mig trots att Du egentligen inte haft den tiden! Våra samtal 
har berikat mig långt utöver gränserna för denna avhandling. 
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Närheten till mamma och den hjälp hon på olika sätt gett mig har varit ovär
derlig - tack mamma! Kalle, tack för Ditt stöd och att Du tagit så stor del av 
ansvaret för våra barn och hemmet. Olivia och Seb — ni är underbara barn! Ni 
ger mig lust och vilja att leva och arbeta för sådant jag tror på. 

Kallholmen, Skelleftehamn den 19 oktober 2001 

Monika Vinterek 
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Inledning 

Åldersblandade klasser har blivit allt vanligare samtidigt som det råder många 
oklarheter kring denna organisationsform. Studier med fokus på barnens erfa
renheter ur ett jämförande perspektiv saknas nästan helt.1 Eleverna ställs dock 
inför stora organisatoriska förändringar när de lämnar en klassform och börjar 
i en annan. Detta har från skolhåll beskrivits som oproblematiskt.2 Kan det 
vara så? Det är en av de många frågor som motiverar forskning kring elever
nas erfarenheter av sin situation. Föreliggande undersökning vill därför låta 
elever med erfarenheter från både åldersblandade och ålders sammanhållna 
klasser komma till tals. 

Alla som arbetar i eller i nära anslutning till grundskolan har troligen stött på 
orden 'åldersblandning' eller 'åldersintegrering'. En rad andra benämningar 
förekommer också i sammanhanget, som 'årskursblandad' eller 'årskurslös', 
ibland åtföljda av bestämningen 'klass' eller 'undervisning'. Termerna är för
knippade med en åldersmässigt heterogen klassorganisation och motsvarande 
ord finns för en åldershomogen organisering av skolklass. Skulle vi stanna upp 
en stund och fråga vad uttrycken står för blir svaren med all sannolikhet inte 
entydiga. Det som oftast ändå bildar en kärna i dessa definitioner är att det 
handlar om att barn med olika födelseår sätts samman i klasser, där en eller 
flera lärare ansvarar för dessa elever under skoldagen och kontakten mellan 

1 När föreliggande undersökning genomfördes, kunde jag endast finna en studie där elever med 
erfarenhet från både åldersblandad och ålders sammanhållen klassform deltagit. Det är en inter
vjustudie med 5 elever, genomförd i grundutbildning: 
Marianna Lindberg-Leffler & Mona Lindström "Åldersintegrerad undervisning. Intervjuer med 
barn." (Specialarbete: Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm, Institutionen för Specialpe
dagogik, Box 34103, 10026 Stockholm, 1992 ) 
Våren 1999 redovisades en sammanställning av en enkätstudie där 563 elever deltagit:: 
Roy Svensson. Utvärdering: Eleverna tycker till om åldersblandat (Halmstad: [WWW dokument] 
http://www.torget.se/users/s/smrs/skola/elev_skola.htm [1999- 05-19]). 
2 Skolverket. Finns skolklassen: En studie av elevsammansättningen i grundskolan (St ockholm: Liber, 
1996), 75. 
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hem och skola. Det är sådana klasser, fortsättningsvis kallade åldersblandade, 
som är av intresse i denna studie. 

I allt fler svenska grundskolor har åldersblandade klasser införts, utan att det 
varit en direkt följd av bristande elevunderlag. Denna trend kan sägas ha pågått 
sedan slutet av 70-talet.3 Vanligast har varit att man blandat elever från de tre 
första skolåren, där eleverna successivt bytts ut med en tredjedel varje år. Ål
dersblandning har ökat och nu finns grundskolor som har en åldersblandad 
organisation från förskolan till och med det nionde skolåret. Från att ha varit 
en organisationsform som främst initierats av pedagoger har den allt oftare 
kommit till som ett resultat av politikers önskemål.4 

Det har under ett antal år pågått en stundvis het debatt om huruvida olika 
pedagogiska mål verkligen nås bättre i en åldersblandad organisation. Diskus
sioner om detta tycks väcka starka känslor.5 Vad handlar debatten om? Kan 
det vara så att en förändring av klassammansättningen på en skola får mer 
djupgående konsekvenser än man i första hand tänkt sig? Vilka argument förs 
fram och vem hävdar vad? Finns det belägg för det som påstås och vem är det 
som kommer till tals? 

En viktig del av diskussionen handlar om vilka perspektiv eller intressen som 
får styra besluten. Det är föga troligt att alla aspekter på en organisationsform 
skulle gynna eller missgynna alla intressen lika mycket. Därför vore det önsk
värt med systematiska sammanställningar av konsekvenserna av olika alternativ 
för olika intressegrupper. 

De motiv och de intressen som styr val av organisationsform är inte alltid lätta 
att komma åt. Detta kunde Skolverket konstatera då man studerade hur klasser 
och grupper sätts samman i grundskolan och vilka motiv skolpersonal har för 

3 Birgitta Sahlin & Gunilla Öberg, Åldersintegrerade klasser i grundskolan, förekom st och spridning. 
(Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap, Rapport, 1995), 
2-3. 
4 Ann-Charlotte Edlund & Knut Sundell. Åldersintegrerat elle r ålder sindelat? (Stockholm: Social-
tjänstförvaltningen, Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU rapport nr 99, 1999), 8. 
5 Ellenor Reimer-Eriksson, " 'Besparing' dåligt skäl att blanda klasser". Skolvärlden 10 (1994): 18-
19. 
Elisabeth Sjökvist, "Olika åldrar i varje klass vållar debatt". Dagens Nyheter• 3 juni 1995. 
Maud Lindblå," 6-9-åringar i samma klass: Bra eller dåligt?". Barn i hem, skola och sam hälle, nr 7 
(1995): 11. 
Edlund & Sundell, 3. 
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detta.6 Karin Sandqvist, forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm, har funnit 
att det är svårt att utröna vilka motiv som ligger till grund för olika organisa
tionsmodeller. Hon har granskat hur motiven kommer till u ttryck i de kom
munala skolplanerna, och menar att de där mer liknar en uppradning av 
"moderna pedagogiska slagord, men av det mer utslätade slaget."7 Sandqvist 
menar också, att det inte finns något som talar för att det som står i en skol
plan verkligen också är det som kommer till uttryck i skolans praktik. 

Åldersblandning är en organisationsform som får långtgående konsekvenser 
på många plan när den genomförts på en skola. Väl införd är åldersblandning 
inte någonting som låter sig ändras i en liten avgränsad del eller för en enstaka 
elevgrupp eller personalgrupp. Tvärtom påverkar alla delar varandra, vilket 
säkerligen kan, om inte permanenta systemet, så åtminstone göra det svårför-
änderligt. 

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 åldershomogena klasser. Behovet av forsk
ningsinsatser blir dessutom särskilt uppenbart i en tid då införandet av ålders
blandning uppmuntras för grundskolans alla års kurser i hela kommuner.8 Det 
är även få studier kring åldersblandade klasser, som på ett mer ingående sätt 
behandlat historiska perspektiv på olika klassformer. 

Huvudsyftet med denna avhandling är att utveckla kunskap om åldersblandade 
klasser. För att kunna förstå vad som menas med åldersblandad klass s er jag 
det som nödvändigt att inledningsvis granska och analysera framväxten av 
olika viktiga begrepp. Genom ett studium av genomförd forskning och debatt 
söker jag bland annat identifiera de pedagogiska tankar som legat till grund för 
organiserandet av åldersblandade klasser samt hur de argument som förts fram 
fått spridning i Sverige. 

6 Skolverket, Finns skolklassen, 75. (Skolorna dokumenterar inte sina motiv för att sätta samman 
elever i olika grupperingar.) 
7 Karin Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskapsöversikt (Stockholm: HLS, 1995), 14. 
8 Skellefteå kommun, "Skolplan 1995-1998: En bra skola för alla" Skellefteå Kommun, Barn-
och grundskolekontoret, 931 85 Skellefteå, 4. 
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När jag undersöker vilka olika argument som förts fram i debatten kring den 
åldersblandade klassformen söker jag även studera vilka argument och förhål
landen som kan ha verkat för åldershomogena klasser, när de initiait växte 
fram. 

I centrum för mitt intresse står elevernas erfarenheter av åldersblandad klass 
med utgångspunkt i en livsvärldsontologisk ansats. I en empirisk undersökning 
studeras vad som framträder för eleverna i den åldersblandade klassformen 
och vilka innebörder som konstitueras i mötet mellan elev och klass form. 

De huvudfrågor som avhandlingen kommer att söka svar på är därmed följan
de: 

• Hur uppstår och utvecklas åldersblandade klasser? 

- Hur begreppen åldersblandad och åldershomogen klass vuxit fram. 

- Argument och förhållanden som kan ha verkat för åldershomogena 
klasser när dessa växte fram. 

- Idéer och argument som förts fram för och emot åldersblandade klasser 
i slutet av 1900-talet, samt hur dessa idéer fått spridning i Sverige. 

• Vilken forskning har genomförts vad gäller åldersblandning? 

• Vad framträder för eleverna i deras erfarenheter av åldersblandad klass? 

• Vilka innebörder konstitueras i det som framträder för dem? 
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Avhandlingens disposition 
I del I kommer jag a tt utreda vissa centrala begrepp. Detta kommer att ske 
genom att jag försöker belysa hur olika termer och betydelser vuxit fram. För
hållanden och idéer till stöd för ålderssammanhållna klasser vid folkskolans 
införande kommer också att beröras. Därefter skall begrepp som används idag, 
såsom åldersblandning, åldersintegrering samt årskurslös, granskas och disku
teras. Kapitlet innehåller också en redogörelse över den åldersblandade klas
sens förekomst de senaste 30 åren. Den statistik som presenteras vill visa på 
hur vanligt det blivit att elever går i en åldersblandad grupp vid millennium-
skiftet år 2000. 

Vidare har jag sammanställt de idéer och pedagogiska tankar som förts fram i 
slutet av 1900-talet till stöd för en åldersblandad klassorganisation. Den debatt 
och de argument som riktats mot detta sätt att organisera klasser är också av 
intresse här. I det sammanhanget vill jag även kunna visa på hur idéerna fått 
spridning och vem som i första hand fört fram tankarna. 

I del II redovisas och diskuteras svensk och internationell forskning på områ
det. Mot bakgrund av att elevernas erfarenheter sällan har fått utgöra fokus i 
tidigare studier om åldersblandade klasser, vill jag sedan tillföra ett eget empi
riskt bidrag till forskningen. Detta redovisas i del III. 

Del III inleds med mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter och 
ett preciserat syfte för den empiriska undersökningen samt urval, begränsning
ar och metod. Redovisningen av undersökningens resultat inleds med redogö
relser för olika procedurer i samband med studiens direkta genomförande. 
Efter denna resultatredovisning sammanfattas resultaten och jag för en diskus
sion kring den empiriska undersökningens uppläggning. 

Därefter diskuterar jag avhandlingens samlade resultat. Jag kommer bland 
annat att försöka att relatera elevernas erfarenheter till de argument för och 
emot åldersblandade klasser som presenterats i del I samt att diskutera inne
börden av begreppet homogen. Jag söker även att diskuteras konsekvenserna 
av en åldersblandad klassammansättningen. Avslutningsvis diskuterar jag hu r 
huvudresultaten eventuellt kan tas tillvara och vilka intressen som styr skolans 
klassammansättning. I detta avslutande kapidet ger jag mig också friheten att 
reflektera över de vunna resultaten, insatta i ett vidare samhälleligt perspektiv. 
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I. Åldersblandning förr och nu 

Inledning 
I detta kapitlet kommer jag f örst att behandla framväxten av vissa centrala 
begrepp som är viktiga i den diskussion som förs idag. För att exempelvis 
kunna förstå hur man kan tala om årskurslösa klasser eller årskursblandade 
klasser är det viktigt att granska innebörder av ord som skolklass och årskurs. 
Jag försöker också att teckna en bild av under vilka former elever tidigare in
gått i åldersblandade grupperingar i skolan. 

Därefter följer en diskussion kring de begrepp, som idag används för att mar
kera att elever grupperas och undervisas i åldersblandade konstellationer. Jag 
söker också förklara mitt val av begreppet 'åldersblandad klass' i beskrivningen 
av mina egna syften och resultat. 

Denna del följs av en redovisning av den åldersblandade klassens förekomst 
de senaste 30 åren. Därefter följer en beskrivning av tidiga initiativ för att in
rätta åldersblandade klasser på grundval av pedagogiska argument. I det sam
manhanget redovisas också argument för och emot åldersblandade klasser 
under de senaste decennierna. 
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Åldersblandning förr 

Begreppen skolklass och årskurs 
Förvånansvärt få har behandlat frågan om åldersblandade klasser i ett historiskt 
perspektiv. Annika Andrae Thelin påpekar: 

När vi för snart 150 år sedan beslutade om en obligatorisk folkskoleundervisning i 
Sverige var den åldersblandade undervisningsgruppen en helt naturlig företeelse.9 

Men på vilka grunder kan man hävda att det var helt naturligt med åldersblan
dade undervisningsgrupper när folkskolan infördes 1842? 

Under lång tid i skolans historia har det funnits en strävan att göra undervisnings
grupper så homogena som möjligt, dvs. att samla elever med likartade förutsätt
ningar i samma klass.10 

Vilka tankar låg bakom strävanden att samla elever med likartade förutsätt
ningar i samma klass? 

Det vanligaste skälet till att elever av [sic] olika ålder undervisats tillsammans i 
samma klassrum har, under hela 1900-talet, alltså varit en strävan efter att göra 
klassens kunskaper mera homogena.11 

Vilka belägg finns för ett sådant påstående? 

Begreppen klass och årskurs fanns dock inte när folkskolan infördes 1842. Vi kan på 
ett flertal ställen läsa att skolan vid mitten av 1800-talet var åldersblandad och 
att det sedan blev allt vanligare med ålders sammanhållna klasser. Men varför 
sker denna förändring? Idag när inte bara skolklassens form tycks ifrågasatt 
utan även skolklassen som sådan är det intressant att fråga sig varför vi har 
undervisning organiserad i klasser. Var har själva klassbegreppet i skolsam
manhang sitt ursprung? Det räcker inte att konstatera att under 1900-talet "har 
indelningen i årskurser enligt ålder varit förhärskande och tämligen genomgå

9 Annika Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper: En granskning i samarbete mellan skol
överstyrelsen o ch län s s kolnämnderna åren 1989/90 och 1 990/91. SÖ, Rapporter - Planering, uppfölj
ning, utvärdering R91:32. (Stockholm: SÖ. 1991), 3. 
10 Skolöverstyrelsen, Åldersintegrerad undervisning på låg och mellanstadiet, Kommentarmaterial 
1985:15, Lgr 80 ( Stockholm: Liber, 1985), 7. 
11 Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskapsöversikt, 12. 
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ende fått stöd"12 eller att bara påstå att de flesta barn började skolan i "ungefär 
samma ålder och att detta resulterade i kopplingen mellan klass och ålder."13 

De frågor jag vill besvara är: 

• Varför indelades skolan i klasser? 

• Efter vilka principer skedde detta? 

• Vilka motiv kan vi skymta bakom förändringarna? 

• Hur och mot vilken bakgrund uppstår årskursbegreppet? 

Att jag väljer a tt starta den kommande framställningen i dessa frågor och där
med förknippade begrepp, har att göra med att de är mycket nära förbundna, ja 
så begreppsligt och historiskt sammanflätade, att det känns omöjligt att tala om 
det ena utan att tala om det andra. Svaret på frågorna bör även kunna leda 
fram till en diskussion om den åldersblandning som förekom 1842. 

När det gäller bruket av termen 'klass' i skolsammanhang finns forskare, som 
hävdar att det till att börja med var ett ord synonymt med ordet skola. Detta 
har ifrågasatts av David Hamilton, som ger övertygande belägg för att termen 
uppstår ur behovet att namnge olika grupperingar inom skolan. 

The word 'class' emerged not as a substitute for schools, but, stricdy speaking, to 
identify the subdivisions within, schools.14 

Till att börja med fanns bara skolor, där alla elever undervisades tillsammans. 
En enda lärare hade ansvar för alla ba rnen som på sina håll kunde vara hund
ratalet. På goda grunder kan man anta att förutsättningen för att få igenom ett 
beslut om plikt för varje stadsförsamling och socken på landet att anordna 
skola var att kostnaderna hölls nere.15 Detta kan vara en av förklaringarna till 
de lågt ställda kraven på antal skolor och på lärartäthet. Introducerandet av 
Bell-Lancastermetoden eller växelundervisningsmetoden, som den också kal
lats i svensk skola, skall nog ses mot bakgrund av detta. 16 Men det fanns de 

12 Andrae Thelin, Undervisning i åldersbiandade grupper, 4. 
13 Karin Sandqvist, "Åldersintegrerade klasser under debatt", LJOCUS 3 (1994): 10. 
(Klass här i betydelsen: när och var i skolsystemet man befann sig.) 
14 David Hamilton, Towards a Theory of Sch ooling (L ondon: The Falmer Press, Deakin Studies in 
Education Series: 4, 1989), 42. 
15 Albin Warne, "Om tillkomsten av vår första folkskolestadga." Årsböcker i svensk undervisningshi
storia, 103. (Stockholm: 1961), 106-150. 
16 Thor Nordin, Växelundervisningens allmänna utveckling och de ss utformning i Sverige till omkring 18 30. 
Årsböcker i svensk undervisningshistoria 130 (Stockholm: 1973), 13, 211, 216, 220, 226, 236, 246, 
251. 
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som också framhöll metodens pedagogiska fördelar.17 Metoden innebar bland 
annat att äldre elever fungerade som hjälplärare, vilket kunde möjliggöra för en 
ensam lärare att hantera de förhållanden som rådde i de stundtals överfulla 
skolorna. Systemet blev vitt utbrett vid tiden för folkskolans införande. 

När man närmare studerar folkskolans tillblivelse blir föreställningen om den 
åldersblandade gruppen som en helt naturlig företeelse inte lika självklar, åt
minstone inte om man med naturlig syftar på något pedagogiskt sammanhang. 
Det verkar mer troligt att de metoder som tillämpades snarare var resultat av 
ekonomiska än av pedagogiska och metodiska hänsynstaganden. 

Skolan kom med tiden att kritiseras för trängsel och bristande arbetsro och i 
sinom tid även för sin blandning av elever med olika förkunskaper.18 En upp
delning av eleverna i grupper påbörjades. 

Man kunde därigenom minska variationsvidden inom klasserna i fråga om läro
stoff, metoder och undervisningsmateriel. Behovet av en för nybörjarna tillrätta
lagd undervisning drev snart fram småskolan vid sidan om den egentliga folksko
lan.19 

I resonemanget går det att utläsa två förklaringar till den framväxande uppdel
ningen av folkskolan. Den ena har att göra med de svårigheter som berodde på 
trängsel och bristande arbetsro, den andra gäller lärarnas egna didaktiska svå
righeter.20 Christina Florin och Ulla Johansson hävdar i sin undersökning av 
folkskolan i Skön, att det var den arbetskrävande situationen, med många barn 
med olika förkunskaper i läsning i samma klass, som drev fram delningen av 
folkskolan.21 Lärarna upplevde undervisningsuppgiften som mycket svår i 
dessa stora och heterogena elevgrupper, eftersom variationsvidden i vad de var 
ålagda att meddela samma grupp spände över ett mycket vitt fält. Ytterligare ett 
skäl står att finna i de grusade förhoppningarna som ställts till växelundervis
ningen, där en tanke var att elevernas individualitet skulle kunna tillvaratas 
samtidigt som sociala vinster skulle nås. 

17 Ibid., 345-464. 
18 Sixten Marklund, Skolklassens stor lek och struktur: Studier röra nde el evernas kunskaper i relation till 
klassens storlek och homogenitet. Avhandling för doktorsexamen, Stockholms universitet (Acta 
Universitatis Stockholmiensis, Studies in Educational Psychology 6. Uppsala: Almqvist & Wik-
sell, 1962), 26. 
19 Ibid, 49. 
20 Ibid, 26. 
21 Christina Florin & Ulla Johansson, Alla dessa barnen. Sågverksepoken och folkskolans historia i Skön 
1850-1919. (Umeå: Umeå Universitet, Pedagogiska institutionen, Arbetsrapporter från pedago
giska institutionen, nr 17, 1984), 8. 
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Var och en kunde genom möjligheter att avancera fritt, tillvarata sina naturgrunda-
de anlag [...och] detta kunde ske under utvecklandet av en sund kamratanda [—] 
Försöken att tillämpa metoden och den därmed förbundna fria flyttningen inom 
den högre skolan övertygade med tiden flertalet om att avigsidorna var fler än för
tjänsterna.22 

1858 togs första steget mot indelning i stadier och årskurser även om just dessa 
termer är av senare datum. Det lagstadgades om småskolor.23 Dessa skulle 
allmänt inrättas men: 

[ . . . ]  i cke  för att, såsom varit afsedt med bestämmelserna i 1853 års kungörelse, i 
någon mån - om än svagt — ersätta den fasta, med skickligare lärare, försedda sko
lan, utan för att utgöra en lägre afdelning eller klass, under den fasta, med examinerad 
lärare försedda skolan, skulle utgöra en högre afdel ning eller klass a f det läroverk, 
som, sammansatt af dessa båda afdelningar, kommer att utgöra församlingens folk
skola. Den lägre afdelningen eller klassen skulle endast afse den första undervisningen, 
för nybörjare; den högre däremot skulle hafva till ändamål att fortsätta undervisningen 
af dem, som redan inhemtat den lägre klassens kurs. 24 

Genom bestämmelsen om avdelningar såg man flera fördelar. Fler skolor 
skulle inrättas, vilket också förväntades bli ekonomiskt möjligt om småskolans 
lärare inte behövde vara examinerade och därigenom kunde avlönas lägre.25 

Med fler skolor och färre elever i de högre avdelningarna, "mera jemnåriga 
med hvarandra och hvilka i småskolorna inhemtat det första förberedande 
kunskapsmåttet", skulle många nybörjare få närmare till skolan och kunska
perna i grupperna skulle bli homogenare och undervisningen mer framgångs
rik.^ 

Till att börja med var relationen mellan småskola och folkskola inte helt klar, 
men den reglerades 1864, då även skolans indelning i klasser kom till. Fö rdel
ningen av eleverna på klasser lämnades tills vidare till de lokala skolmyndighe
terna.27 Uppdelningen av skolan i en småskola och en folkskola var därmed 
fastställd och det bestämdes att undervisningen skulle ske direkt av en lärare. 

22 Nordin, 5-6. 
23 Begreppet småskolan skall inte förväxlas med den s.k. mindre skolan, om vilken beslut fattades 
1853. Den mer korrekta benämningen var mindre folkskolor, som fick förekomma i avlägset 
liggande trakter. Dessa skolor omfattade årsklasserna 1-6 men var ej indelade i avdelningar. Där 
tilläts oexaminerade lärare undervisa. Av de olika folkskoleformerna, utgjordes 10% av mindre 
folkskolor under perioden 1881-1919. Marklund, Skolklassens storlek oc h struktur, 50. 
24 Per Adam Siljeström, "Folkundervisningen tjugofem år efter folkskolestadgans införande." 
(1867) i Handlingar rörande undervisningsväsendet. (Stockholm: Norstedt & Söner, 1884), 559-560. 
25 Ibid., 548-549. 
26 Ibid, 542-543. 
27 Marklund, Skolklassens storlek och struktur, 33. 
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Detta innebar också slutet för växelundervisningen.28 Indelning av skolan slog 
fullt ut genom 1882 års folkskolestadga. Där bestämdes att nybörjare skulle 
undervisas i småskolan för att ges "det första förberedande kunskapsmåttet."29 

Den skulle vara tvåårig och folkskolan fyraårig. Inde lning i två mera homogena 
grupper/avdelningar kan även ses som en första stadieindelning. Uppdelningen 
kunde inte alltid ske med hjälp av extra lärare utan deltidsläsning infördes. Denna 
innebar att eleverna i småskolan läste halva dagen eller ena veckan, eller en termin 
och folkskoleelevema den tid småskoleeleverna inte var i skolan. Avdelningsläsning, 
med sin uppdelning av bam, dels beroende på deras ålder, dels med hänsyn till när på 
året de olika åldersgrupperna kallades till skolan, motiverades också av andra orsaker 
än rent pedagogiska. Den nya indelningen anpassades också till näringsli vets mer 
omfattande behov av arbetskraft under vissa perioder på året, då de äldre barnen fick 
träda in.30 Ända till första världskriget var det vanligast med en lärare per skola. 
Vid sekelskiftet hade ungefär varannan skola deltidsläsning, men förekomsten av att 
elever på så sätt endast läste på deltid krympte stadigt fram till 1955, då det upphörde 
helt31 Det bör dock påpekas att dessa förhållanden gäller folkskolans framväxt och 
att situationen var en helt annan i realskolorna. Skillnaden mellan stad och landsbygd 
var också betydande.32 

I normalplanen, dåtidens motsvarighet till våra dagars läroplan, indelades 
"avdelningarna" i olika "årsklasser".33 Man talade om klass ett och två av små
skola och klass ett till fyra av folkskola.34 Småskolan omfattade årsklasserna 1-2 
och därefter följde folkskolan (egentlig folkskola) som omfattade årsklasserna 
3-6.35 Beslut om normalplanerna 1878, 1889, 1900 var centrala förslag till u t

28 Carl Ivar Sandström, Utbildningens idéhistoria (Stockholm: Aldus, 1975), 171. 
29 B. Rud. Hall, Sveriges allmänna folksk olestadgar 1842-19 21. Årsböcker i svensk undervisnings
historia, serievol. 13 (Lund: 1924), 17. 
30 Florin & Johansson, 11. 
31 Marklund, Skolklassens storlek oc h struktur, 51-52. 
32 Gunnar Richardson, Svensk skolpolitik 1 940-1945. Stockholm: Liber, 1978. 11-12. 
33 Läroplaner som vi känner dem idag har vi inte haft länge. De växte fram samtidigt med grundskolan 
och den första kom 1962 men före dessa läroplansdokument har vi haft andra dokument, till exempel 
normalplaner och undervisningsplaner. Vad som skiljer de för egående från de vi har idag är främst att 
målfrågor inte funnits med på samma sätt tidigare. De föregående avsåg främst skolans innehåll uttryckt 
som kurser och ämnen. 
Sixten Marklund, S kolsverige 19 50-1975: Del 5. läroplaner [Kopia ur 1889 års Normalplan, s 3-4] 
(Stockholm: Utbildningsförlaget. 1987), 27. 
34 1919 samordnades avdelningarna småskola och folkskola till en sexårig skolgång vilket skrevs 
in i en enhetlig undervisningsplan som ersatte tidigare normalplaner. 
35 Gunnar Richardson, "Folkskolan tar form" i Ett folk böljar skolan, red. G Richardson (Stock
holm: Fritzes, 1994.), 34. 
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formning och strukturering av frågor som hade att göra med förhållanden 
kring tid och innehåll. Vi talar idag om kursplaner och timplaner och någon 
form av sådana har troligen alltid funnits. I normalplanerna talades om olika 
"lärokurser": lärokurs I och lärokurs II för småskolans första och andra års
klass. 36 

Det är viktigt att uppmärksamma att det existerade bestämda kurser och att 
dessa var en förutsättning för att begreppet klass skulle kunna konstitueras. 
Klass definieras i första hand på grundval av innehållsliga aspekter, som möjli
gen inbegriper underförstådda antaganden om att det är elever som studerar ett 
visst innehåll i samlad grupp, vilket också gett upphov till a tt vi ofta refererar 
just till en grupp när vi talar om skolklass, oavsett om de arbetar med samma 
innehåll (kurs) eller inte. 

Självfallet var det inte bara kronologisk ålder, som avgjorde grupptillhörigheten. 
Sannolikt torde det för uppflyttning från småskola till folkskola ha krävts ett mini
mum av kunskaper och färdigheter, vilket gjorde gränsdragningen i ålder oskarp.37 

Det går med andra ord att se hur själva begreppet klass växer fram genom 
struktureringen och sekvenseringen av det lärostoff som man ansåg att skolan 
skulle undervisa om. Utvecklingen gick från en skola till en skola som sedan 
delades in i två avdelningar (stadier), småskolan och folkskolan. 1864 uppdela
des avdelningarna i sin tur i årsklasser.38 Årsklasserna avgränsades genom sitt 
innehåll uttryckt i lärokurser.39 Karin Sandqvist påpekar: 

Nu [1860-talet] blev klassindelningen mera permanent, och eftersom de flesta barn 
började skolan i ungefär samma ålder blev 'klass' och 'ålder' kopplade till var
andra.40 

Gränsdragningen i ålder blev alltså inte entydig, vilket bland annat berodde på 
att vissa kunskaper krävdes för att få övergå från småskola till folkskola. Me n 
varför började de flesta barn i skolan vid ungefär samma ålder? 

36 Marklund, S kolsverige 1950-1975. Från Visby kompromissen till SIA: Del 3 (Stockholm: Liber 
Utbildningsförlaget. 1983), 47-48. 
37 Marklund, Skolklassens storlek oc h struktur, 49. 
38 Som begreppet intìass indikerar var dessa kurser också avgränsade i tid, men det kom att 
dröja mycket länge innan alla elever kom i närheten av den tid i skolan som beslutsfattarna tänkt 
att skolåret skulle innefatta. Faktisk lärotid och föreskriven lärotid kom länge att väsentligen 
skilja sig åt. I början av 1880-talet var den genomsnittliga skolgången ungefar två år och vid 
stadgandet om sjuårig skolplikt hade man ännu inte uppkommit i en genomsnittlig skoltid på sex 
år. Sandström, 211-212 
39 Lärokurserna formulerades i Normalplaner 1878, 1889, 1900. 
40 Sandqvist, ''Åldersintegrerade klasser under debatt", 10. 
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När allmän folkskola infördes 1842 bestämdes ingen exakt ålder för skolstart. 
Skolåldern var till att börja med flytande.41 Varje församling fick i samråd med 
skolstyrelsen bestämma vad som ansågs lämpligt, men det föreskrevs att skol
gången borde ta sin början senast i slutet av det år barnet fyllde nio.42 Skol-
längden fastställdes däremot inte.43 Förklaringarna till att skolålder och skol
plikt var flytande till att börja med står säkert att finna i det motstånd som 
fanns till införandet av obligatorisk skolplikt, inte minst bland föräldrar som 
ansåg att barnen behövdes hemma. Först 1882 kom en bestämmelse om skol
gångens längd. Den bestämdes till sex år och barnen skulle börja skolan det år 
de fyllde sju, men skolstarten kunde skjutas upp till b arnets nionde levnadsår. 
Möjligheten att uppskjuta skolstarten till nio års ålder kvarstod helt fram till 
1958 men upphörde definitivt 1962 i samband med beslut om en grundskola. 
Undantagsmöjligheter försvann inte helt men begränsades till e tt år i vardera 
riktningen. Den liberala inställningen till förskjutning av skolstart hade tidigare 
främst avsett möjligheter att uppskjuta skolstart. Under senare år har denna 
mjukare hållning snarare inneburit möjligheter att börja skolan tidigare.44 1937 
utökades skolplikten till a tt omfatta sju år men hur länge och hur ofta barnet 
vistades i skolan kom länge att variera starkt.45 Med grundskolans införande år 
1962 blev skolplikten nio år. 

Jag har närmat mig en förklaring till varför fler och fler barn började skolan vid 
ungefar samma ålder och konstaterat att detta sedermera även resulterade i rätt 
åldershomogena klasser. Ibland antyds, att detta är en konsekvens av att en 
bestämd skolpliktsålder infördes. Detta leder till att man bör fråga sig varför en 
fast ålder för skolstart införs. 

Det hade funnits lagstadgad undervisning i Sverige långt före folkskolans till
komst. Enligt 1686 års kyrkolag skulle församlingens präst tillse att alla för
samlingsmedlemmar hade ett visst mått av kunskaper om den kristna läran. 
Samtidigt uppmuntrades även läsundervisning. Det blev vanligt att klockarna 
fick uppgiften att undervisa barn i läsning. Fortfarande anses just läsinlärning-
en i vårt land som central under de första skolåren. En genomsnittsålder på sju 

41 Siljeström, 655. 
42 Hall, 11. 
43 Torvald Gerger, Utbildning oc h sam hälle: Elevrekrytering till folkskolan under 1800-talet oc h till hög re 
skolsystem under 1940-, 1950- och 1960-ta len. (Stockholm: Stockholms universitet, Kulturgeografis
ka institutionen, Meddelande B 41, 1978), 50. 
44 Sixten Marklund, S kolsverige 1950-1975: Del 3, 280-281. 
Sandström, 212. 
45 Ibid. 
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år betraktades som en lämplig ålder för att starta läsinlärningen och ger en 
förklaring till a tt detta också kom att bli den ungefarliga tidpunkten för skol
start. En orsak härtill var kanske erfarenheter som gjorts under den långa tid 
som läsundervisning bedrivits i kyrkans regi. Synen på sjuårsåldern som en 
betydelsefull ålder i barns utveckling och som förknippad med människans 
möjligheter att tillgodogöra sig viss undervisning kan tidigt märkas inom kyr
kan. När synen på konfirmationens roll förändrades och den främst började 
uppfattas som något som kunde utnyttjas som stöd i en medveten kamp mot 
andliga fiender, blir också tidpunkten för konfirmationen diskuterad. En nedre 
åldersgräns för att få konfirmeras växer fram under medeltiden starkt kopplad 
till när man ansåg att människan kunde tillgodogöra sig konfirmationens inne
håll. 46 

[Konfirmationen av dem som döptes såsom barn, [började förläggas] till en 
tidpunkt, då deras förståndsgåvor gjorde det möjligt för dem att utnyttja kon
firmationens speciella gåva.47 

Den ålder som ansågs utgöra gränsen, mellan när det var möjligt och inte möj
ligt för människan att dra nytta av konfirmationen, kom att kallas "anni discre-
tionis", "urskillningens år". Denna ålder ansågs vara sju år och från slutet av 
1200-talet finns dokument som bekräftar denna syn. För svenskt vidkomman
de har man kunnat påvisa sådana dokument från mitten av 1300-talet.48 

I sammanhanget är det även värt att notera att skolstartsåldern tycks vara den
samma, nämligen ungefärligen sju år, i de länder där just läsinlärning setts som 
en av skolans första och angelägnaste uppgifter. Detta är emellertid inte fallet i 
England, där andra skäl stod i förgrunden vid inrättandet av obligatorisk skol
gång. Där sattes en lägre gräns för skolstart.49 Det var bland annat en strävan 
att få bukt med barnarbete samt tanken att skolan skulle kunna erbjuda en 
bättre miljö än den barnen hade i sina hem, som bidrog till att England införde 
en skolplikt redan från fem års ålder.50 Även om de pedagogiska skälen till en 
senare skolstart och skolplikt betonas har det också funnits andra orsaker i 
Sverige. Det går emellertid att spåra pedagogiska motiv, som kan ha legat till 
grund för intentionerna att alla barn i Sverige skulle börja skolan ungefär vid 
samma ålder, vilket i sin förlängning på sikt gav rätt åldershomogena klasser. 

46 Carl-Gustaf Andrén, Konfirmationen i Sverige under medelt id och refor mationstid (Lu nd: Gleerups, 
1957), 85-88. 
47 Ibid., 85. 
48 Ibid., 87. 
49 Marklund, S kolsverige, del 3, 283-285. 
50 Sandström, 145. 
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Jag har påpekat att det finns vissa antaganden om att den skolstartsålder som inför
des å tminstone delvis var ett resultat av att kyrkliga företrädare, som under sekler 
undervisat bam och under många generationer arbetat med att lära barn läsa, betonat 
åldern. Det går även att finna andra tidiga tankar, där ålder och visst undervis
ningsinnehåll samt ålder och olika göromål och ansvarsfrågor kopplas samman, 
som kan ha påverkat diskussionerna om lämplig skolstartsålder.51 

Uppdelningen av skolan i två avdelningar (stadier) hade främst sin grund i innehålls
liga aspekter, och gällde alltså vad som skulle undervisas de första skolåren och vad 
som skulle undervisas de senare skolåren. Från början var alla skolor åldersheter oge
na. Efter indelningen i småskolor och folkskolor blev åldersgrupperna mer samman
hållna, men eftersom flera åldersklasser ofta undervisades tillsammans och skolstarts-
åldern ku nde variera från sex till nio år var åldersspridningen fortfarande stor. Vid 
sidan om skolor, som var uppdelade i små- och folkskoleavdelningar, existerade 
dessutom "mindre skolor" med hela spännvidden av åldrar i samma klass. Under en 
lång tid fanns alla möjl iga kombinationer av årsklasser i samma undervisningsgrupp 
och därmed var det länge vanligt med stor åldersspridning i samma klassrum. Först 
omkring 1940 blev det mera allmänt att klasserna var indelade efter rena 'årskurser'. 
Det har dock aldrig enbart funnits åldershomogena klasser i Sverige. Det var och är 
fortfarande vanligt på landsbygden och i områden med ett lägre elevantal, att man 
organiserar klasser med elever från olika skolår. När man idag hör talas om B-form 
är det just sådana klasser som åsyftas, vilka allts å inrättades på grund av tvingande 
omständigheter. Detta har troligen också varit det vanligaste skälet till att elever i 
olika åldrar undervisats i samma klassrum under större delen av 1900-talet. 

51 Tommaso Campanella, Solstaten (La città del sole, 1623) (Stockholm - Rom: Distribution/ 
Fritzes Kungl. hovbokhandel, Italica, 1974), 45, ,49, 51, 65, 77. 
Tomas Kroksmark, Didaktiska strövtåg. Di daktiska idéer från Comeniu s t ill fenomenografisk d idaktik 
(1989) 2, uppl. (Göteborg: Daidalos, 1994), 76-77. 
Jean Jacques Rousseau, Umile eller om uppfo stran,(2 delar ) (Emile ou de l'éducation, 1762) ini. av 
Ronny Ambjörnsson. (Göteborg: Stegeland, 1977-1978). 
Immanuel Kant, Education (Über Pädagogik, 1803)( Ann Arbor: Michigan UP, 1960), 93. 
Hans Larsson, Rousseau och Pestalo^ i våra dagars brytningar. Refera t och ref lexioner. (Lund: Gleerups, 
1910), 55-56 . (Stockholm: Albert Bonniers, 1920), 64-65. 
Johann Heinrich Pestalozzi, Huru Gertrud undervisar sina barn: Ett försök att gif v a mödrarna ledning att 
själfva undervisa sina barn. (Wie Gertrud ihre Kinder lehrt: Ein Versuch, den Müttern Anleitung geben, ihre 
Kinder selb st % u unte rrichten. 1820 ) Inledning: Otto Salomon (Göteborg: Wettergren & Kerber, 
1896), 48-52. 
Werner Pache, Uppfostran och under visning av barn i behov av själslig vård. (Erziehung und Unterricht 
seelenpflege - bedürftiger Kinder, 1956). (Kosmos förlag, 1974), 32-33. 
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Det bör noteras att det i första hand är en kurshomogenisering som eftersträvats 
under folk- och grundskolans tid i Sverige och inte en åldershomogenisering. Detta 
har dock i praktiken också inneburit mer ålderssammanhållna grupper. Homogenise-
ring efter studieförutsättningar har däremot aldrig vunnit något större gehör i Sverige 
utan har till och med uttryckligen motarbetats. 

När Sixten Marklund på 60-talet undersökte elevernas kunskaper i relation till 
klassens storlek och homogenitet berörde han aldrig frågan om åldershomoge
nitet.52 Det skolsystem, som gradvis infördes under 1900-talet, ledde successivt 
fram till mer åldershomogena skolklasser, vilket knappast varit omdiskuterat.53 

Det var kurshomogeniseringen som främst stod i fokus fram till debatten om 
en gemensam sammanhållen skola för alla. 1946 års skolkommission föreslog 
en allmän övergång till en nioårig obligatorisk skola. 1950 togs principbeslut 
om enhetsskola och försöksverksamhet. 1957 års skolberedning avgav sitt 
huvudbetänkande 1961 och året därpå fattade riksdagen beslut om grundsko
lan. I diskussionerna om en enhetsskola hade tanken om gemensamma kurser 
på allvar kommit att kombineras med diskussioner om den sociala differentie
ringens roll. 

När Urban Dahllöf 1971 diskuterar innebörden i differentieringsbegreppet 
pekar han på att det ofta lagts in olika betydelser i detta begrepp.54 Han väljer 
att själv tolka begreppet i linje med vad Kjell Härnqvist, tidigare gjort inom 
1957-års skolberedning, där han behandlade frågor om skoldifferentiering.55  

Dahllöf skriver att han låter differentieringsbegreppet beteckna: 

[...] varje form av uppdelning av skolans arbete på olika elevgrupper eller elever 
oavsett syfte och indelningsgrund. En sådan kan vara elevernas val av ämnen eller 
olika studiekurser inom samma ämne, en annan skolans gruppering av eleverna 
med hänsyn till val, begåvning, prestation, kön etc, en tredje undervisningens upp
läggning med konventionell klassundervisning och stark individualisering inom 
klassens ram som ytterpunkter.56 

I försöket till definition är uppdelningen det centrala och underordnat är på 
vilka grunder eller med vilka syften denna görs. Intressant är att ålder, som 
kommit i fokus i diskussioner om indelningsgrund och uppdelning av eleverna 
under 1900-talets senaste decennier, inte ens nämns i exemplifieringen. Detta 

52 Marklund, Skolklassens storlek o ch struktur. 
53 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 4. 
54 Urban Dahllöf, Svensk utb ildningsplanering under 25 år. (Lund: Studentlitteratur, 1971), 35. 
55 SOU 1960:13 Individuella differenser och skoldifferentiering. 1957 års skolberedning II., av 
Kjell Härnqvist. (Stockholm: 1960), 9. 
56 Dahllöf, 35. 
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kan tolkas som om indelning efter ålder inte varit central i diskussionerna. När 
Dahllöf redogör för vilka problem som tidigare stått i centrum för diskussio
ner om differentiering, framkommer ytterligare stöd för att en differentiering 
av eleverna med utgångspunkt i ålder aldrig var någon kärnfråga.57 

De skolpolitiska resultaten av diskussionerna om en gemensam sammanhållen 
skola för alla kom att bli grundskolan, vilken innebar ytterligare ett steg i en 
kurshomogeniserande riktning, men samtidigt en tydligare heterogenisering 
vad gäller klassens sammansättning i fråga om socialgrupp s tillhörighet. I och 
med grundskolans införande kom parallellskolesystemet med folkskola och 
realskola att upphöra.58 

Det främsta skälet för ett slopande av uppdelningen på olika skolformer till förmån 
för en gemensam skolorganisation, enhetsskola, är enligt skolkommissionen, att 
man bör motverka de sociala skillnader som en sådan uppdelning leder till.59 

Införandet av grundskolan innebar en till synes ökad heterogenisering av elevgrup
pen, men främst med avseende på social bakgrund och i viss mån även med avseen
de på studieförutsättningar. Skolkommissionen beskre v motsättningen mellan folk
skola och realskola som en motsättning med "tydlig klassprägel".60 Exemplet grund
skolan kan även sägas visa hur en långsiktig satsning på ett mindre differentierat 
samhälle initiait kunde använda sig av strategier som ökade viss heterogenitet i sko
lans grupperingar samtidigt som åldershomogeniteten blev allt mera påtaglig. Ålders-
homogeniseringen ökade genom minskad flexibilitet i samband med skolstart. Som 
redan nämnts upphävdes rätten att uppskjuta skolstart till nioårsåldem. 61 Efterhand 
märks också en mer restriktiv hållning då det gällde att inte flytta upp elever till nästa 
årskurs (°kvarsittning'), vilket också bidrog till ökad åldershomogenitet i klasserna. 

Trenden, med fler och fler näst intill åldershomogena klasser, ha r hållit i sig från 
folkskolans införande tills intresset för åldersblandning spreds mot i slutet av 1900-
talet. Möjligheterna till ett tidigareläggande av skolstart till det år barnet fyller sex har 
betonats under senare år. I och med ett riksdagsbeslut från 1 juni 1991 ges föräldrar
na rätten att själva välja o m barnet skall börja skolan under sitt sjätte eller sjunde 
levnadsår.62 Reformen, som också kallats "flexibel skolstart", bidrar ytterligare til l att 

57 Ibid. 
58 Benämningen parallellskolesystemet tillkom i samband med 1918 års skolkommission. 
59 Dahllöf, 29. 
60 SOU 1948:27 1946 års s kolkommissions betänkande med förslag till riktlinjer för det svenska skolväsen
dets utveckling. (Stockholm: Ecklesiastikdepartementet, 1948), 8. 

Se sid. 25. 
62 Skolverket, Tidigare skolstart - om kommun ernas möte med en refor m. (Sto ckholm: Liber Distribu
tion, Skolverkets rapport nr 39,1993), 1. 
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åldersspridningen i klasserna ökat under senare år. Under 90-talet börjar även andra 
differentierande tendenser att åter göra sig gällande, bland annat genom ökade möj
ligheter till olika individuella val. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att årskursbegreppet kom till i samband med 
grundskolans införande och att det hade sin motsvarighet i det tidigare begreppet 
åldersklass. I dag finns inte årskursbegreppet kvar i läroplanen. Där talas det bara om 
skolår. likväl finns avgränsningar och mål formulerade i ämnesvisa kursplaner. De är 
inte längre indelade efter årskurs med sitt bestämda avgränsade innehåll f ör ett års 
studier. När det idag talas om årskurslösa klasser är det därför viktigt att veta om man 
menar att det i sådana klasser inte fastställ s hur lång tid eleverna h ar att arbeta med 
visst innehåll. Det vore i så fall vilseledande, eftersom statsmakterna fortfarande styr 
pensum och anger vad som förväntas att eleverna bör behandla under viss tid. Men 
gränsen är inte fastställd som förr till ett bestämt innehåll/mål för ett års studier. Detta 
luckrades upp redan genom beslutet om Läroplan for grundskolan 1980, då timplanerna 
kom att gälla för stadiet och innehållet per år kunde därmed variera.63 Nu gäller att 
det som tidigare var årsvisa och senare stadievisa avgränsninga r förändrats till längre 
avstämningsperioder. Det talas om 'mål att uppnå' - och 'strävansmål' efter det femte 
och nionde skolåret. Idag kan man därför säga att vi har en skola med två stora kur
ser, en femårskurs och en fyraårskurs. 

Homogenisering på ett område kan medföra heterogeniserande effekter på ett annat 
Så kan homogenisering efter exempelvis studieförutsättningar medföra en ökad 
spridning av gruppens ålderssammansättning. Låter man däremot ålder utgöra hu
vudsaklig indelningsgrund kan man troligen vänta sig större skillnader i intressen och 
stadieförutsättningar inom gruppen. Det finns skolor som säger sig införa ålders
blandning därför att man eftersträvar en ökad heterogenitet inom klassen men som 
samtidigt bildar nivå- och intressegru pper inom klassens ram, som i praktiken inne
bär mera homogena undervisningsgrupper. Dessa exempel visar hur viktigt det är att 
man klargör argumenten för de val man gör och att man redovisar vilken typ av 
homogenisering eller spridning som eftersträvas. Det ta bör speciellt uppmärksam
mas när man kan se att skolor inför åldersblandade klasser mot bakgrund av allmän
na heterogeniseringsargument. 

63 Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan, Allmän del: Må! och riktlinjer, timplaner, kursplaner. 
(Iff 80) (Stockholm: Liber, 1980), 155-157. 
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Åldersblandning nu 

Begreppen åldersblandning, åldersintegrering, årskurslös 
Redan i inledningen visade jag på de olika termer som används i samband med 
åldersblandad skolverksamhet. Det talas om åldersblandade, åldersintegrerade, 
årskursblandade, årskursintegrerade klasset men även om åldersblandad, ål-
dersintegrerad, årskursblandad, årskursintegrerad undervisning. Dessutom för
kommer begreppen årskurslös klass och årskurslös undervisning. Dessa be
grepp hänvisar inte alltid bara till gruppens ålderssammansättning. Det före
kommer också att termerna får markera något om verksamheten inom klas
sens ram. 

Skolöverstyrelsen gjorde ett försök att tolka några av termerna i skriften Ål-
dersintegrerad undervisning på låg och mellanstadiet. 64 Man antog att uttrycket ålders
blandad följt av någon term, som syftar på organisation, exempelvis klass eller 
grupp, inte säger mer än att "barn i olika åldrar finns samlade i samma grupp." 
När det gäller benämningen 'åldersintegrerad undervisning' pekar man på be
tydelsen av integrering och menar att "ordet [...] antyder ett samspel, d.v.s. ett 
samspel mellan barn i olika åldrar." 

SÖ:s försök att definiera begreppen kan lovordas, men vad som bland annat 
saknas är en tydlig distinktion mellan åldersintegrerad klass och åldersintegrerad 
undervisning. En klass kan vara åldersintegrerad eller åldersblandad utan att un
dervisningen sker åldersintegrerat eller åldersblandat. 

I rapporten Undervisning i åldersblandade grupper, 1991, tycks begreppen ålders
blandad undervisning och åldersintegrerad undervisning ges en likartad inne
börd. 65 I rapporten anges att bägge begreppen betonar eleverna och att de 
dessutom utvecklats till att innefatta mer än organisatoriska aspekter. 

Helena Hallerström har utvärderat ett projekt på ett lågstadium i Helsingborg, 
som sägs ha innefattat årskursblandad undervisning. Utvärderingen genomför
des under fjärde året av den åldersblandade verksamheten. Hallerström anger 

64 S kolövers tyrelsen, Åldersintegrerad undervisning på låg- och mellanstadiet, 10. 
65 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper. 
Enligt Grundskoleförordningen "I kap. Allmänna föreskrifter" avses med undervisningstid "arbete 
som planerats av lärare och elever tillsammans och som eleverna genomför under lärares led
ning". Grundskoleförordningen SFS 1994:1194, (Stockholm: Utbildningsdepartementet, 1994). 
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att "huvudsyftet" med åldersblandningen var att kunna möta och hjälpa varje 
enskild elev genom att ta tillvara de möjligheter som fanns att skapa fler ho
mogena grupper grundade på bland annat förkunskaper och intressen.66 Att 
åldersintegrering eller åldersblandning innefattar eller till och med som ett 
huvudsyfte har samspel mellan eleverna i olika åldrar är med andra ord inte 
självklart. Det tycks vara vanligt att inom klassens åldersblandade grundorgani
sation söka skapa grupper inom gruppen, som bygger på kriterier där närhet i 
färdighet/förmåga, uthållighet, fysisk och psykisk mognad samt ålder utgör 
indelningsgrund.67 

Begreppet "årskurslös" är, som jag diskuterat i det föregående, inte heller 
oproblematiskt. Termen kan nämligen vara missvisande om man med den 
menar att man i dagens skola inte behöver ta hänsyn till olika kurskrav i för
hållande till årskurser. 

I de kartläggningsstudier som genomförts av SÖ och senare Skolverket, i sam
arbete med Lärarhögskolan i Stockholm har man haft uppenbara problem med 
att hålla isär de olika termerna.68 I dessa rapporter används begreppen ålders-
blandad undervisning, åldersblandad klass och åldersintegrerad undervisning 
på ett problematiskt sätt. I rapporten avseende läsåret 92/93 sägs till exempel 
att syftet är att dokumentera förekomst och spridning av den åldersintegrerade 
undervisningen.69 Men rapporten heter Åldersintegrerade klasser [...]. När författar
na försöker precisera vad de själva menar med åldersintegrerad undervisning 

66 Helena Hallerström, Utvärdering och utve cklingsarbete inom skola, förskol a och boendemiljö. (Lund: 
Lunds Universitet, Pedagogisk institutionen, Pedagogiska rapporter, nr 46, 1988), 80. 
67 Astrid Ahl. Uiraren och läsundervisningen. En studie av åldersintegrerad pedagogisk praktik med sex- o ch 
sjuåringar. Avhandling för doktorsexamen, Umeå universitet, (Akademiska avhandlingar Nr 47. 
Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1998). 
I Ahls undersökning, där sex ålders blandade klasser från olika skolor ingår, finns många exem
pel på att man inom ramen för ålders blandningen söker åstadkomma andra grupperingar av 
olika slag för att skapa olika grupper av mer homogen karaktär. Ibland är dessa nivågrupp erade 
eller endast indelade efter ålder. Även i det första fallet var ofta grupperna rätt åldershomogena. 
68 Åsa Malmros & Catharina Norlén, Åldersintegrerade klasser i grundskolan, förekomst oc h sprid ning. 
(Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för Barn- och Ungdomsvetenskap, Rapport nr. 6. 
1984). 
Åsa Malmros & Birgitta Sahlin, Åldersintegrerade klasser i grundskolan, förekomst och spridning. 
(Stockholm: Lärarhögskolan, Institutionen för Barn- och Ungdoms vetenskap, Rapport, 1992). 
Birgitta Sahlin & Gunilla Öberg, Åldersintegrerade klasser i grundskolan, förekomst och spridning. 
(1995). 
Rapporterna är viktiga att granska då referenser till dessa undersökningar ofta förekommer i 
texter om åldersblandning. 
69 Ibid., 5. 
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sägs att denna innefattar ett samspel mellan barn i olika åldrar.70 Vidare menar 
de att integrering/integrerad undervisning "innebär att skapa något nytt, en 
gemenskap som alla kan dela vad beträffar form, innehåll, arbetssätt och 
mål".71 Om åldersintegrerade klasser skriver man att det är "klasser och elev
grupper med samverkan mellan elever i olika åldrar."72 

Det är utmärkt att begreppen klargörs i rapporten, men man har inte varit lika 
tydlig i de enkäter som sänts ut till skolenheterna. Där återfinns inte de mer 
precisa definitioner som citerats ovan. I enkäten heter det att åldersintegrerade 
klasser är "en pedagogiskt motiverad och/eller av resursskäl organiserad un
dervisning, där elever ur olika årskurser bildar varaktigt åldersblandade klas
ser."73 Här finns ingenting om samspel mellan olika åldrar eller gemenskap 
som alla kan dela vad beträffar form, innehåll, arbetssätt och mål. Varken om
fattningen eller förekomsten av samverkan mellan elever i olika åldrar kartläggs 
eller om undervisningen bedrivs över åldersgränser. 

Exemplen och resonemangen ovan visar på den försiktighet som måste iakttas 
i diskussioner om åldersblandning och när olika forskningsresultat granskas.74 

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

70 Ibid, 1-2. 
71 Ibid, 41. 
72 Ibid, 2. 
73 Ibid, Bilaga 2. 
74 Det kan även vara angeläget att avgränsa vad som avses med skolklass. Även detta är proble
matiskt vilket stöds av det som Sahlin och Öberg redovisar om vissa förändringar som sker vad 
gäller skolklassbegreppet. 
Ibid, 20-21. 
1994 ställde sig forskare inom Skolverket frågan om skolklassens existens. Där framkom att 
klassen vanligtvis fortfarande existerade som sammanhållande enhet i skolan, men att det också 
kan vara arbetsenheter eller liknande som präglar organiseringen av eleverna. Eleverna tillbringar 
då skolveckan i olika grupperingar och 'klass' blir mest en administrativ term för en grupp elever 
på en klasslista. Rapporten pekar på en sådan utveckling. Idag finns det skolor som helt avskaf
fat skolklassen och olika kursval avgör istället var eleverna befinner sig och vem de är tillsam
mans med. Dessa sätt att organisera skolverksamheten betyder med andra ord inte att eleverna 
aldrig undervisas i grupp, men det kan däremot betyda att eleverna aldrig finns i några gruppe
ringar som består över tid. 
Skolverket, Finns skolklassen: En studie av elevsammansättningen i grundskolan. (Stockholm: Liber, 
1996), 74. 
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Den åldersblandade klassens förekomst de senaste 30 åren 
I den kartläggningsundersökning, som gjordes under läsåret 1982/83 av Skol
överstyrelsen i samarbete med Lärarhögskolan i Stockholm, var syftet att un
dersöka förekomsten av och planerna på att bilda "klasser varaktigt samman
satta av barn från olika årskurser där bildandet av de åldersblandade klasserna 
bygger på mer renodlade pedagogiska motiv."75 Kartläggningen visar att det 
läsåret 1982/83 fanns åldersblandade klasser inrättade av pedagogiska skäl i 70 
av landets kommuner, vilket motsvarar ca 25% av alla kommuner. Landets 
samtliga län hade kommuner med denna klassform.76 Det var vanligast med 
sådana klasser på lågstadiet och då med klasser som omfattade elever från 
årskurserna ett 1 till och med 3.77 

Vid ett senare kartläggningstillfälle, genomfört av Lärarhögskolan i Stockholm, 
men nu i samarbete med Skolverket, hade antalet kommuner med åldersblan
dade klasser läsåret 1987/88, stigit till 206, det vill säga i ca 75% av landets 
kommuner.78 Här ingick alla klasser som var åldersblandade, oavsett vilka mo
tiv som legat till grund för att de bildats. I rapporten anges att ca 8 % av lan
dets låg- och mellanstadieklasser var åldersblandade.79 Utifrån resultaten från 
ytterligare en undersökningen, genomförd läsåret 1992/93, dras slutsatsen att 
ca 13 % av landets låg- och mellanstadieklasser är åldersblandade. Klassformen 
fanns i 238 av landets 286 kommuner, vilket motsvarar ca 83 %. Ytterligare 33 
kommuner planerade att införa åldersblandning.80 

Statistiska centralbyrån (SCB) har sedan 1960-talet samlat in uppgifter som 
belyser elevers väg genom skolväsendet. Insamlingen har skett inom ramen för 
projektet "Utvärdering genom uppföljning". I detta projekt ingår undersök
ningen "Elevpaneler för longitudinella studier".81 Den undersökningen om
fattar för närvarande fem paneler, som vardera innehåller ett urval om 5000 — 
10 000 individer. SCB begär årligen in en rad uppgifter om de elever som ingår 
i panelerna. Panelerna utses med fem års mellanrum. Bland annat frågar man 
om eleven tillhör åldersblandad grupp.82 Det är elevpanelerna 4 och 5 som är 

75 Malmros & Norlén, 19. 
76 Ibid, 23-25. 
77 Ibid, 33. 
78 Sahlin & Öberg, 11. 
79 Malmros & Sahlin, 22. 
80 Sahlin & Öberg, 11, 19. 
81 SCB Statistiska Meddelanden U73 SM9901, (Örebro: SCB publikation, 1999), 5. 
82 Kerstin Båsjö vid SCB har hjälpt mig att och ta fram siffror på antal elever i varje elevpanel 
som uppgivits gå i åldersblandad undervisningsgrupp i grundskolan åren 1992 -1999. 
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av intresse för mina syften. Dessa paneler innefattade ca 10 000 elever varde
ra.83 Utgångspunkten för SCB:s insamlingar har varit ett antal klasser från 35 
kommuner spridda över Sverige, med elever som vårterminen 1992 gick det 
tredje skolåret84 (elevpanel 4) o ch ett nytt antal klasser med elever som vårter
minen 1997 gick det tredje skolåret (elevpanel 5).85 Eleverna från dessa klas
ser följs sedan genom sin skolgång och ut i vuxenlivet.86 Representativiteten 
kan bedömas som mycket god.87 

Med utgångspunkt i detta material går det att skapa en bild av förändringar vad 
gäller förekomst av åldersblandade undervisningsgrupper i Sverige under sena
re år. 

Förekomst av åldersblandade grupper i grundskolan i procent av alla elever 
respektive skolår, 1992-2000.88 

skolår 3 skolår 4 skolår 5 skolår 6 skolår 7 skolår 8 skolår 9 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

1 5 %  1 2 %  1 4 %  1 4 %  2% 2 % 1 % 

1997 1998 1999 2000 

3 6 %  2 4 %  23,5 % 16,5 % 

Av de undersökta eleverna, gick ca 15 % i åldersblandade undervisningsgrup
per det tredje skolåret år 1992. Fem år senare hade den andelen stigit till 36%. 
Från tidigare studier vet vi att det har varit vanligare att åldersblanda de tidiga 
skolåren. Det tycks som om detta förhållande fortfarande råder men att ande
len elever som går åldersblandat också ökat markant för elever i skolåren 4-5. 
Andelen elever i åldersblandade undervisningsgrupper åren 1993 till 1995 var 

83 SCB Statistiska Meddelanden U73 SM9901, 31. 
84 SCB använder sig av beteckningen årskurs men i detta sammanhang kan detta närmast be
traktas som en beteckning på det tredje av de nio skolår som grundskolan normalt innefattar för 
de allra flesta elever. I skollagen finns årskursbegreppet fortfarande kvar just med denna inne
börd. 
Skollagen, (Stockholm, Utbildningsdepartementet, 1985), 4 kap. 3 §. 
Se tidigare diskussion om årskursbegreppet sid. 19-22. 
85 Storstadskommunerna Stockholm, Göteborg och Malmö ingår i alla paneler. 

SCB Statistiska Meddelanden U73 SM9901, 5, 31. 
87 Ibid. 
88 Underlaget är hämtat från Elevpanel 4, (1992-1998) och Elevpanel 5 (1997-2000). 
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mellan 12-14 % i elevpanel 4. Andelen hade nära nog fördubblats 5 år senare 
och utgjorde då 24 respektive 23,5 % för åren 1993 och 1994. Det sjätte skol
året har ökningen bara varit ett par procent. Detta kan antagligen förklaras 
med att den nya läroplanen med sina avstämningsperioder för mål att uppnå 
efter femte och nionde skolåret, organisatoriskt inneburit en tudelning av 
grundskolan efter det femte skolåret. Det sjätte skolåret har på många håll 
starkare knutits till tidigare högstadieenheter och där inlemmats i en organisa
tion som i mindre utsträckning åldersblandas. För de senare skolåren tycks 
åldersblandade undervisningsgrupper fortfarande vara jämförelsevis få.89 

Undersökningen visar att drygt 30% av eleverna i de tre första skolåren och 
närmare 25% av eleverna i skolåren 4-5 troligen går i en åldersblandad klass år 
2000. Detta är i det närmaste en 100 %-ig ökning jämfört med läget fem år 
tidigare. 

Med ledning av uppgifterna för de ca 20 000 elever som ingått i SCB:s studie 
kan man uppskatta att drygt en av tre elever går i en ålder sblandad klass sina 
första skolår år 2001.1 skolåren 4-5, som motsvarar större delen av det tidigare 
mellanstadiet, går troligen ca en av fyra elever i en ålder sblandad klass och i 
sjätte skolåret ungefär en av sex. Under de sista tre grundskoleåren är det nog 
inte fler än en eller två av 100 som ingår i åldersblandade klasser.90 

Tidiga initiativ samt argument för och emot åldersblandade 
klasser 
För att undersöka tidiga initiativ och vilka pedagogiska idéer och argument 
som legat till g rund för debatten om åldersblandade klasser har jag gj ort en 

89 Nya uppgifter för skolåren 7-9 kommer åren 2001-2003. 
90 Eftersom det i SCB:s formulär efterfrågas om "elev tillhör åldersblandad undervisningsgrupp" 
kan även elever som endast tillfälligt ingår i åldersblandade grupper finnas med i denna statistik 
vilket skulle kunna leda till felaktiga slutsatser om en högre förekomst av åldersblandade klasser 
än vad som är det verkliga fallet. Men om man jämför siffrorna från SCB åren 1992 och 1993, 
med Sahlins och Öbergs uppskattningar för läsåret 1992/93 stämmer de väl. De uppskattade att 
ca 13% av landets dåvarande låg och mellanstadieklasser var åldersblandade. Detta pekar på att 
slutsatserna om de procentuella andelarna elever i åldersblandade klasser troligen skulle ha 
kunnat bli desamma om frågan varit formulerad om elev ingått i åldersblandad klass. Antagligen 
har uppgiftslämnarna också angivit det förhållande som gällde för den grupptillhörighet som 
betraktades som elevens huvudsakliga vid uppgiftstillfallet. 
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systematisk genomgång av det svenska materialet på området.91 Vid sidan om 
böcker, forskningsrapporter och liknande material har jag ock så granskat ar
tiklar i svenska tidskrifter och svensk dagspress under perioden 1980 till o ch 
med augusti 1999.92 Den pedagogiska motivbild och de tidiga initiativ som 
legat till grund för organiserandet av åldersblandade klasser framträder tydli
gast i ett antal populärvetenskapligt skrivna böcker som man återkommande 
hänvisar till.93 Dessa har fått bilda underlag för min sammanställning av argu
ment för ålders blandning. När det gäller argument mot åldersblandade klasser 
finns sådana främst i de tidskriftsartiklar jag gra nskat. Dessa har därför fått 
bilda underlag för sammanställningen av argument mot åldersblandning. 

Jan-Erik Östmars bok Årskursintegrerade klasser på lågstadiet (1981), har utgjort 
en utgångspunkt, då denna bok var en av de första böcker som mer ingående 
behandlat åldersblandning i grundskolan.94 Boken utgår från en redogörelse av 
hur man vid Källbrinks rektorsområde i Huddinge kommun arbetat med att 
införa åldersblandade klasser för att därigenom åstadkomma en förändrad 
undervisningssituation. Östmar ser följande eventuella fördelar med ålders
blandade klasser:95 

Den föreslagna arbetsorganisationen innebär: 

• större möjligheter att invänta elevernas mognad vid inlärning av de olika bas
kunskaperna 

• större möjligheter att möta nybörjare på ett positivt och stödjande sätt 

91 De sökord som använts var följande: åldersblandad klass, åldersblandad undervisning, ålders-
integrerad klass, åldersintegrerad undervisning, årskurslös klass, årskurslös undervisning, ålders-
homogen klass, åskurshomogen undervisning. 
92 Artikelsök, Bibliotekstjänst. [WWW dokument] (1999-08-16) 
http: www,btj.se/btjcgi/asok 
Artikelsök innehåller hänvisningar till artiklar ur 30 svenska dagstidningar, ca. 500 svenska 
tidskrifter och 100 årsböcker inom alla områden. Sökningen gav 64 träffar vilket sammanlagt 
resulterade i 79 funna artiklar under den aktuella tidsperioden. Se bilaga "Träfflista". Fullständi
ga hänvisningar till artiklarna finns i referenslistan. 
93 Argument och synsätt i debatten om åldersblandade klasser återfinns med andra ord inte 
främst i forskningsrapporter och dylikt. 
94 Jan-Erik Östmar, Årskursintegrerade klasse r på lågstadiet (Stockholm: Liber Utbildningsförlaget, 
1981). 
95 Ibid., 12-13, 87. 
Den punktvisa sammanställningen återfinns också hos: 
Eva Zillén, Årskurslöst lågstadium: Framväxten oc h den första terminens arbete (Hö gskolan för lärarut
bildning: Institutionen för pedagogik, 1979), Bilaga 1: 3. 
Zilléns rapport publicerades vid Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm. Östmar anger inte 
denna text i sin litteraturlista. 
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• större möjligheter att bibehålla ett inarbetat normsystem i gruppen — genom 
den successiva förnyelsen 

• större trygghet för de yngre eleverna som ingående får lära känna äldre kam
rater 

• större identifikation med kamrater 

• större möjligheter till vuxenkontakt — arbetslaget 

• större möjlighet till social träning 

• större möjligheter att finna en betydelsefull roll i samspel med kamrater 

• större möjligheter att lämna lågstadiet med gott självförtroende och bibehållen 
motivation för vidare studier 

• större möjlighet att under den fortsatta skoltiden inse vikten av samarbete, 
självständighet och hjälpsamhet" 

Ett annat arbeta av stor betydelse för den svenska diskussionen om ålders-
blandade klasser 'ii Årskurslös undervisning i praktiken (1985).96 Denna bok grun
das på redovisningar från en seminarieserie om åldersblandad undervisning. 
Deltagarna hade själva varit med om att införa åldersheterogena klasser i olika 
skolor i landet. Boken innehåller ett kapitel baserat på beskrivningar av bland 
andra lågstadieläraren Kerstin DiMeo, som då tjänstgjorde vid Källbrinks rek
torsområde i Huddinge kommun. Detta kapitel som inleder boken innehåller 
en mycket tydlig redovisning av mål och idéer bakom åldersblandad verksam
het. Det noteras att Jan-Erik Östmar, psykolog inom rektorsområdet, "mest 
som ett skämt" föreslagit att man kunde arbeta årskurslöst.97 I Östmars egen 
framställning får man ett annat intryck. Inledningsvis säger han: 

Redan då jag b örjade tjänstgöra som skolpsykolog i kommunen var mitt intresse 
för 'den gamla B-skolan' stort. Jag förde diskussioner om dess fördelar på flera 
skolor.98 

De idéer som formuleras inom ramen för förändringsarbetet, som blev ett 
resultat av den samtalsgrupp som startade vid Källbrinksskolan läsåret 72-73, 
har avsatt tydliga spår i den litteratur som finns inom ämnet. 1987 kom Kers-

96 Bengt-Erik Andersson, Åsa Malmros & Eva Zillén (red), Årskurslös undervisning i praktiken 
(Stockholm: Liber, 1985), 
9? Ibid., 37. 
98 Östmar, 10. 
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tin DiMeo och Eva Zillén ut med ytterligare en liten bok, Åldersintegrerad under
visning, som bygger vidare på erfarenheterna från Huddinge skolor." 

Knut Sundeils bok Åldersindelat eller åldersblandat (1993) och Karin Sandqvists 
Åldersintegrerad undervisning (1994), innehåller båda en genomgång av forskning 
på området.100 Det är också intressant att se vilka a rgument Sundeli och Sand-
qvist valt att låta representera grundidéerna bakom tanken på pedagogiska 
vinster i en åldersblandad klass. Sandqvist har valt ut ett antal av de mål som 
Ingrid Nandrup och Karin Renberg presenterar i sin bok Blanda och Ge (1992), 
vilka i sin tur följer den argumentation som redan finns hos Östmar och Zil
lén.101 Knut Sundell presenterar en mer självständig sammanställning även om 
de tänkta fördelar med åldersblandning, som han identifierar i debatt och 
forskningslitteratur stämmer väl överens med tidigare framställningar.102 

De argument till stöd för åldersblandning som förs fram i de av mig granskade 
artiklarna sammanfaller helt med vad som framkommit i de böcker som publi
cerats.103 Men det finns särskilt en synpunkt i en artikel som synes viktig i 
sammanhanget och som bör tilläggas. Ann Catrin Johansson hävdar i ett de
battinlägg i "Lärarnas Tidning att organisationsformen inte ger några automatiska 
fördelar och understryker att resultaten beror på hur man arbetar inom den 
organisatoriska ramen.104 Det är ett synsätt som till vi ss del även genomsyrar 
hennes bok Elevmedverkan och Ålder sblandat i åk 4-6, men som kan tolkas lite 
annorlunda, om man ser till de punkter hon ställt upp för att åskådliggöra de 
fördelar hon menar att en "årskurslös" organisering skulle innebära.105 Där 
tillskrivs själva organiseringen i "årskurslösa grupper" bestämda effekter. Då 
utsägs med andra ord inte att effekterna är beroende av hur man arbetar inom 

99 Kerstin Di Meo & Eva Zillen, Åldersintegrerad und ervisning: praktik och teori (Solna: Eklunds, 
1987) 
100Knut Sundell, Åldersindelat elle r ålder sblandat: Forsknin g om ålders sammansättningens bet ydelse i för
skola och grundskola (1993), 2 uppl. (Lund: Studentlitteratur, 1995). 
Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskapsöversikt. 
Dessa böcker har vunnit stor spridning bland dem som är intresserade av åldersblandad organi

sation och har därmed också bidragit till formandet av den bild som är förhärskande om denna 
organisationsform. 
101 Ingrid Nandrup & Karin Renberg, Blanda <& Ge: En bok om ålder sintegrerad undervisning (1992) 
(Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1995), 8-9. 
Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskapsöversikt., 27. 
102 Sundell, 33. 
103 Se not sid.31 
104 Ann Catrin Johansson, " Åldersintegrering öppnar för nya arbetssätt", härarnas tidning 7 
(1994): 25. 
105 Ann Catrin Johansson,. Elevmedverkan och åldersblandat i åk 4-6 (Solna: Eklunds, 1995), 74-76. 
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organisationsformens ram. Exemplet är viktigt därför att det illustrerar en 
springande punkt i hela debatten. Leder organisationsformerna fram till vissa 
resultat i sig eller underlättar eller försvårar de uppnåendet av vissa mål? Här 
måste också nyanser kunna göra sig gällande och Ann Catrin Johansson tycks 
vara en av dem som betonar dessa. 

Nedan följer en sammanställning av argument för och emot att organisera 
åldersblandade klasser med pedagogiska motiv som utgångspunkt. Jag har 
sammanställt tankarna från de undersökta texterna under temarubriker. Vid 
genomgången av de argument som förs fram är det tydligt att det endast är i 
undantagsfall som det noteras vem den framförda fördelen i första hand gäller, 
lärare, skolmyndigheter, vissa elever eller alla elever.106 

Det är endast essensen i det som sägs som återfinns i min sammanställning. 
Det finns en uppenbar nackdel med en punktvis redovisning genom att de 
sammanhängande resonemang, som argumenten vanligtvis ingår i, bryts i en 
framställning som denna och tankarna ges därmed inte en rättvis presentation. 
Men jag ha r ändå valt denna form, eftersom mitt huvudsyfte är att visa på 
grunddrag och olikheter i det som förs fram. 

Uppställning av argument för och emot åldersblandade klasser.107 

FÖR EMOT 
Tiden 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 stan
nar 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. 

I en skola där varje elev möts på sin 
nivå kan varje elev alltid följa med 
den grupp elever där han eller hon 
finner sin trygghet. 

106 Nandrup & Renberg, 8-9. Östmar, 12-13. Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskaps
översikt, 27. 
107 De argument till s töd för åldersblandning som förs fram i artiklarna sammanfaller helt med 
vad som framkommit i den redan omnämnda litteraturen samt de punkter jag redovisat tidigare. 
Argumenten mot är ofta något mer utförliga i tabellen, eftersom dessa argument inte går att 
finna i litteratur på samma sätt som motiven för de åldersblandade klasserna. För den som vill 
ha en mer nyanserad bild och en djupare förståelse för hur man tänker vill jag hänvisa till skr i
benternas egna texter. 
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Skolstart och övergångar 
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 möj
ligheter att möta nybörjare på ett posi
tivt och stödjande sätt. 

Att få arbetet att fungera handlar 
mycket 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 ål-
dersblandad grupp till en annan är 
extra svår för de nya och yngsta i 
gruppen. Problematiken förstärks om 
man just före klassbytet gått tillsam
mans med yngre och sedan kommer 
in i en ny grupp med äldre elever. 
Dessutom är det troligt att gruppen 
som nybörjaren möter domineras av 
de äldre eleverna och att steget från 
en klass till en annan kan kännas väl
digt stort.108 

Kegler och normsystem 
Regler och normsystem består lättare 
genom successiv förnyelse av klassen. 
De elever som finns kvar har redan ett 
etablerat regel- och normsystem som 
övertas av de som kommer nya till 
klassen 

Att komma in i gruppen sker ofta på 
de äldre elevernas premisser. Att 
komma till en ny klass med färdiga 
normer baserade på de äldsta elever
nas erfarenheter kan kännas svårt. 109 

108 Leif Nilsson. "Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering". Uirarnas Tidning 5 (1994): 26. 
109 Ibid. 
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Toleransen 
Toleransen i en åldersblandad klass 
ökar till följd av att man är så uppen
bart olika. 

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.110 Få tycker att någon 
annan är barnslig och de olikheter 
som finns är mer hanterbara. 

Konkurrens och konflikter 
Konkurrens och konflikter blir mind
re 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. 

Att arbeta med olika saker leder till 
alltför mycket tyst eget arbete utan 
interakdon mellan individer. Det blir 
svårare att föra gemensamma diskus
sioner och samtal, vilket berövar ele
verna den kunskapsutvecklande po
tential som ligger i att de egna tan
karna får möta andras. Med många 
elever som sysslar med olika saker blir 
det svårare att tillhandahålla kreativa 
uppgifter för var och en. Utmaning
arna uteblir på grund av svårigheter 
att hantera många olika, bra och ut
vecklande elevarbeten med många 
olika nivåer.111 I den ålderssamman-
hållna klassen förstärker gruppkäns
lan förväntningarna och sporrar den 
enskilde på ett positivt sätt. 

110 Gunnel Sköldqvist, "Dags att ge upp åldersblandat" intervju av Eva Jacobsson, Uirarnas 
Tidning b (1999): 38-41. 
111 Sköldqvist, 38-41. 
Erik Boström, Lena Eriksson, Lisa Högberg & Stefan Wikén, "Åldersblandning - skolans nya 
trend.". Norrländska Socialdemokraten, 9 juni 199 5, 27. 
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Tryggheten 
Tryggheten ökar genom att rädslan 
för de äldre minskar när man erbjuds 
dagliga möjligheter att vara tillsam
mans över åldersgränserna. 

Tryggheten blir större i en ålders-
sammanhållen grupp då den sociala 
strukturen inte slås sönder varje år.112 

Eleverna slipper att årligen söka sin 
roll och position i en ny grupp. Ele
verna 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 åldershomo
gena klassen och risken att man inte 
har någon att umgås/leka med mins
kar.113 

Gruppkänslan 
Gruppkänslan ökar till följd av att 
samverkan och ömsesidig hjälp blir 
naturlig i den åldersheterogena grup
pen och en större identifikation med 
kamrater blir därigenom möjlig. 

Gruppkänslan blir svag när en stor 
del av klassen byts ut varje år, vanli
gen en tredjedel eller halva klassen. 
Detta gäller även föräldragruppen, 
vilket antas minska dess möjligheter 
till samarbete.114 

Självtillit och självkänsla 

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 a tt bidra med sin kunskap i 
gruppen eftersom det hela tiden till
kommer yngre kamrater. 

Elever kan uppleva det som påfres
tande när yngre barn "går om" kun-
skapsmässigt och detta kan påverka 
självtillit och självkänsla negativt.115 

112 Nilsson, "Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering", 26. 
113 Sköldqvist, 39. 
114 Erik Boström, m.fl., 27. 
115 Boel Söderberg. "Skolan behöver lärare". Nerikes Allehanda, 20 april 1994, 2. 
Nilsson, "Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering", 26. 
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Ansvar och självständighet 
Genom individualisering och arbete i 
egen takt ökar elevernas förmåga till 
eget ansvar och självständighet. Indi-
vidualiseringen blir en direkt följd av 
att det inte går att göra lika i en ål
dersblandad klass. 

För att göra det möjligt att låta ele
verna arbeta själva och med olika 
saker i stor utsträckning ges de alltför 
"lätta" uppgifter.116 Självständigheten 
passar inte alla. "De minst studiemo-
tiverade är ofta de som bäst behöver 
struktur, trygghet och klara yttre ra
mar".117 De äldre eleverna kan inte 
ersätta vad en duktig utbildad lärare 
kan och borde bidra med.118 Ett elev-
aktivt och individualiserat arbetssätt 
är i praktiken enklare i en homogena
re grupp, samtidigt som det där ges 
ökade möjligheter att välja undervis
ningsformer.119 

Svagpresterande elever 
Svagpresterande elever blir gynnade 
genom att det anses bli lättare att 
invänta mognad vid inlärning av bas
kunskaperna 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 natur
ligt med stor kunskapsspridning. 
Detta utgör en lättnad för de svagare 
eleverna. 

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 elever
na.120 

116 Erik Boström, m.£L, 27 
117 Leif Nilsson, "Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering", 26. 
118 Ingrid Eliasson, "Åldersblandad undervisning - ett hot mot idrottsämnet?: tema: klassens 
sammansättning. Tidskrift i gymnastik & idrott 1 (1995): 10-12. 
119 Leif Nilsson, "Lättare individualisera i en åldershomogen klass", Lärarnas Tidning 8 (1994): 22. 
120 Nilsson, "Barnen mår väldigt dåligt av åldersintegrering", 26. 
Boel Söderberg, "Skolan behöver lärare", 2. 
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Övergripande 
Social- och personlighetsutveckling 
blir gynnad genom större möjligheter 
till identifikation med kamrater och 
utveckling från att vara den som blir 
hjälpt och omhändertagen till den 
som hjälper. Den sociala utvecklingen 
gynnas även av att alla har klasskam
rater i olika åldrar, som man måste 
samarbeta med och som man därige
nom också lär sig att respektera. In
lärning av skolkunskaper kan gynnas 
av den positiva inlärningsmiljön som 
blir en följd av de sammantagna ef
fekterna av ovan redovisade punkter 
och de arbetssätt som blir en följd av 
åldersblandningen, exempelvis indivi-
dualisering. Naturliga repetitionstill
fällen kommer att ges som också 
inverkar positivt. 

Situationen är komplexare i en ål-
dersblandad klass och kan få till föl jd 
att läraren tvingas sänka kraven och 
att de kreativa utvecklingsmomenten 
blir färre. Den pedagogik som blir 
nödvändig kräver fler vuxna per 
grupp om kvalitén på undervisnings
innehållet skall kunna bibehållas. När 
dessa resurser inte finns blir innehål
let i undervisningen med nödvändig
het av mer självgående art.121 Hetero-
geniteten medför att en lärarledd 
undervisning blir näst intill omöjlig. 
Samövningar blir svåra att genomföra 
i en grupp med stor mognads- och 
kunskapsspridning. Detta i sin tur 
försvårar en undervisning som beto
nar meningsbärande och menings-
skapande dimensioner.122 Ser man 
språket och språkutvecklingen som 
något viktigt är samtalen ytterst bety
delsefulla, och det är lättare att föra 
samtal och gemensamma diskussioner 
i en ålders sammanhållen klass. 

Där starka elever går fram i eget ar
bete utan att samverka med andra 
elever kan åldersblandade grupper 
uppvisa "elitskole-tendenser".123 När 
tryggheten i gruppen minskar, mins
kar även betingelserna för positiv 
kunskapsutveckling. I begreppet kun
skap läggs då även in kunskap som 
har med sociala färdigheter att göra. 

121 Se resonemanget under Ansvar och självständighet. 
122 Söderberg, "Skolan behöver lärare", 2. 
1» Ibid. 
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Analyserar man argumenten för och emot de olika organisationsformerna 
framträder en märklig bild. Vad man vill uppnå skiljer sig inte åt och man tar 
ofta fasta på samma förhållanden men värderar dem helt olika. Vad föresprå
karna för en klass form tror skall l eda fram till e tt visst mål hävdar kritikerna 
leder bort från målet. 

Debatt och ställningstaganden samt spridning av tankar och 
idéer 
Granskningen av artiklarna ger en uppfattning om vilka tankar som fått sprid
ning men också hur idéerna kunnat spridas. Artiklarna ger även perspektiv på 
vilken eventuell debatt som kan ha förekommit. 

Antalet artiklar från 1980 till augusti 1999, ger i sig inte stöd för påståendet att 
åldersblandning varit föremål för någon intensiv debatt.124 Ute på skolorna har 
åldersblandning länge varit en viktig fråga. Varför märks då inte denna stund
tals heta debatt mer i pressen.125 En möjlig förklaring ger Eric Hedlund i sin 
artikel om "Åldersblandad undervisning i praktiken". 

De progressiva står på den åldersblandade sidan och de reaktionära på motsidan, i 
alla fall om man får tro anhängarna till det åldersblandade systemet.126 

Med risk för att avfärdas som reaktionär kanske många föredrar att inte yttra 
sig.127 Om man till detta lägger 90-talets läraravtal, som ledde till individuell 

124 Bland de dagstidningar och tidskrifter som bevakas av Artikelsök var det endast 64 redovisa
de träffar på de sökord jag använt.124 Det motsvarar i snitt inte fler än tre, fyra artiklar per år 
under den undersökta tidsperioden, 1980 till augusti 1999. Det är få, om man betänker att ut
vecklingen vad gäller åldersblandade klasser kanske är en av de största förändringarna inom 
svensk skola detta århundrade. Märkligt nog har detta förhållande inte avspeglats i dagspressen 
eller i tidskrifter. Det är endast tolv av de totalt 64 träffarna som härrör från dagstidningar. Av 
dessa är sju beskrivningar av skolor och arbetet där, en artikel är en recension och en är en 
argumenterande text samt två är markerade som artiklar där debattinlägg förekommer. En 
artikel i en fackförbundstidning är även den markerad som artikel med debattinlägg. Tillsam
mans utgör inläggen ytterligare femton artiklar av det debatterande slaget. 
125 Vissa skribenter omtalar debatten: 
Sjökvist, "Olika åldrar i varje klass vållar debatt". 
Lindblå, 11. 
126 Erik Hedlund, "Åldersblandad undervisning i praktiken". Didactica Minima 31, Årgång 8, nr 4 
(1994): 23. 
127 Följande debattartiklar visar på problematiken att de som kritiserar den åldersblandade for
men kan bli betraktade som bakåtsträvare: 
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lönesättning, blir det kanske inte så svårt att förstå att det kan vara känsligt och 
till och med direkt ofördelaktigt att uttala sig. Till dessa mer spekulativa tankar 
skulle jag vilja foga en annan tänkbar förklaring. De komplexa och svåra upp
gifter som möter en lärare i yrkesutövningen gör troligen många ödmjuka inför 
olika vägar att nå goda resultat. I en sådan situation kan man utåt inta en både 
nyfiken och stödjande attityd gentemot kollegor som vill pröva någonting nytt, 
även om man själv inte har för avsikt att välja samma väg. 

I de granskade artiklarna finns belägg för att arbetsgivarna starkt förordar en 
åldersblandad typ av klassorganisation. De tre publicerade artiklarna om ål
dersblandning i kommunförbundets tidning Kommunaktuellt, talar alla positivt 
och förordande om sådan klasser.128 Det finns anledning att anta att kommu
nerna tar starka intryck av kommunförbundet och i många kommuner organi
seras träffar med skolornas chefer. Vid dessa möten kan information spridas 
och påverkan ske, mer eller mindre i detalj, mer eller mindre direkt, med di
rektiv eller exempelvis fortbildning i viss riktning. 

De allra flesta, som kommer till tals i de granskade artiklarna, är lärare och i de 
vetenskapliga tidskrifterna forskare, som oftast låtit lärarnas tankar komma 
fram. Skolledarna är även de en väl representerad grupp bland författarna, 
både genom sig själva och genom journalisternas försorg. I en och annan arti
kel, speciellt de som presenterar olika skolor och arbetet där, får vissa utvalda 
elever yttra sig. 

Vad som också märks är att den åldersblandade rörelsen inom skolan startat i 
de tidiga skolåren. Inspiration kan härröra från förskolan som tidigare än sko
lan omsatt idéerna om åldersblandning i sin praktik.1291 förskolan har det van
ligen kallats utvidgade syskongrupper. När regeringens proposition om skolans 
inre arbete (SIA) lades fram 1975 förordades att skolan skulle indelas i arbets
enheter och att barn från olika årskurser med fördel kunde ingå i dessa. I pro-

Rune Davidsson, "En föråldrad syn på inlärning". Nerikes Allehanda, 18 maj 1994. 
Boel Söderberg, "En demagogisk och populistisk rektor". Nerikes Allehanda, 9 juni 1994. 
Lena Lindh-J ohans son, "Varning för dogmatiker". Nerikes Allehanda, 12 juli 1994. 
128 Hans Åberg, "Bort med åldersspärrar!". Kommunaktuellt 24 (1986): 16. 
Robin Lapidius, "Årskurslös undervisning — pedagogisk nydaning eller bara modefluga". Kom
munaktuellt 42 (1986) 7. Robin Lapidius. "Lättare att lära med fler årskurser i samma klass". 
Kommunaktuellt 17 (1989) : 14. 
129 Knut Sundell, Tripp Trapp Trull, En genomgång av forskning på åldersblandade gru pper i svensk 
förskola och grun dskola. (Stockholm: Stockholms socialtjänsts Forsknings- och Utvecklingsbyrå, 
FOU-rapport 1992:14,1992), 6-8. 
SimonVeenman, "Cognitive and Noncognitive Effects of Multigrade and Multi-Age Classes: A 
Best Evidence Synthesis." (Review of Educational Research, v 65, n 4, (1995), 321. 
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positionen framhålls fördelar med en arbetsorganisation där barn från olika 
åldersgrupper sätts samman. Regeringen hänvisar till att god "erfarenhet av 
detta finns från förskolans s. k. syskongrupper."130 I SI A-propositionen sägs 
visserligen ingenting om att klasserna skall åldersblandas. Det är dessutom 
särskilt inom den verksamhet som inte är timplanebunden som en samman
sättning i olika åldersgrupper anses vara att föredra. Skrivningarna kunde ändå 
tolkas och användas som stöd för organisatoriska förändringar, där arbetsor
ganisationen i praktiken kom att utformas som åldersblandade klasser.131 

I ett försök att förstå vad det var som initierade åldersblandning i Sverige bör 
också Henry Pluckrose nämnas. Hans bok om Prior Weston School i London, 
som arbetade med åldersblandade grupper kom ut på svenska 1976 under 
namnet Öppen skola, öppet samhälle. 132 Vid mitten av 70-talet gjordes också en 
svensk TV-film om Prior Weston. Det är många som nämner Pluckrose när de 
talar om varifrån inspiration och idéer kan ha hämtats.133 

I genomgången av svenska böcker som behandlat åldersblandade klasser åter
kommer ett antal personer i litteraturen på olika sätt. Flera av dem har anknyt
ning till varandra genom beröringspunkter till Källbrinks rektorsområde i 
Huddinge kommun eller till Lärarhögskolan i Stockholm. Det finns anledning 
att anta att många initiativ utgått från en grupp personer i nära anslutning till 
det förändringsarbete som just startade vid Källbrinksskolan i början av 70-
talet. Eldsjälen där tycks ha varit den dåvarande skolpsykologen Jan-Erik Öst-
mar. Övriga personer som märks i denna krets är Eva Zillén, Åsa Malmros 
och Kerstin Di Meo. Forskare vid Lärarhögskolan i Stockholm har också tidigt 
funnits bland dem som initierat synen på fördelar med en ökad åldershetero-
genitet i skolklasser.134 Här märks bland andra Bengt-Erik Andersson. 

1992 publicerade Skolöverstyrelsen inom sitt nationella utvärderingsprogram 
den granskning länsskolnämnderna och Skolöverstyrelsen genomfört av den 

130 Regeringens proposition 1975/76:39 om skolans inre arbete m.m. (Stockholm: Riksdagen, 1976), 235. 
131 Östmar, 86. 
132 Henry Pluckrose, Oppen skola, öppet samhälle. (Open school, open society, 1975), 
(Stockholm: Rabén & Sjögren, 1976). 
133 Gunilla Fredriksson, Integration förskola, skola, fritidshem — utopi oc h verkl ighet. 'Ett försök att för
verkliga en an norlunda skola i en tradit ionell miljö. Avhandling för doktorsexamen, Lärarhögskolan i 
Stockholm (Stockholm: HLS, 1993), 68. 
Östmar, 12. 
Lisbeth Åberg-Bengtsson, "Elevinteraktionen i en åldersblandad mellanstadieklass". 
Didaktisk tidskrift 4 (1993): 7. 
Sandqvist, Åldersintegrerad undervisning: En kunskapsöversikt, 12. 
134 Ibid. 
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åldersblandade undervisningen.135 Det är här intressant att finna att både Åsa 
Malmros och Jan-Erik Östmar återfinns inom den arbetsgrupp som haft i 
uppdrag att genomföra granskningen, samt att Annika Andras Thelin var grup
pens ordförande.136 Hon hade själv skrivit en avhandling där hon studerat 
försöksverksamhet i årskurslöst högstadium. Birgitta Sahlin, som samma år 
gav ut Åldersintegrerade kl asser i grundskolan: Förekomst och spridning tillsammans 
med Åsa Malmros, märks också bland deltagarna i arbetsgruppen. Att perso
ner, som varit bland de första att i skrift formulera sina tankegångar om ål
dersblandning, också knutits till dåvarande Skolöverstyrelsen och senare arbe
tat inom Skolverket har troligen varit av betydelse för idéernas spridning och 
det stöd tankarna också fått. Exempelvis lämnade Jan-Erik Östmar sin psyko
logtjänst inom Huddinge kommun 1979, då han erbjöds arbete på SÖ:s elev
vårdsbyrå.137 Att Annika Andras Thelin varit verksam både vid Uppsala och 
Göteborgs pedagogiska institutioner samt senare arbetat med forskningsfrågor 
inom Skolöverstyrelsen och som undervisningsråd och biträdande forsknings
chef vid Skolverket har säkerligen också varit av betydelse i sammanhanget. 

1985 gav Skolöverstyrelsen ut ett kommentarmaterial till Uzroplan för grundsko
lan, Lgr 80y med namnet Åldersintegrerad undervisning på låg- och mellanstadiet. I 
slutordet sägs bland annat att man i kommentarmaterialet velat visa på "hur 
möjligheterna att bedriva en bra undervisning kan öka och vilka problem man 
kan ställas inför." Av de 13 lästips som presenteras i slutet av materialet är 7 
författade eller medförfattade av de personer som nämnts ovan. 

Frånsett den försöksverksamhet Annika Andras redogör för i sin avhandling 
finns det inte mycket som tyder på att det skulle ha funnits någon uttalad rö
relse kring en åldersblandad klassorganisering med pedagogiska förtecken i 
grundskolans senare skolår.138 Av referenserna att döma i hennes avhandling 
kan man möjligen spåra vissa influenser från USA. Bland hennes referenser 
märks bland andra forskare som John I Goodlad och Robert H Anderson, 

135 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, Bil 1, 2. 
136 Skolöverstyrelsen. Åldersintegrerad undervisning på låg- och mellanstadiet. 
137 Östmar, 7. 
138 Den försöksverksamhet som Annika Andras utvärderar kan visserligen främst ses som ett 
försök att kunna bibehålla små högstadieenheter men Urban Dahllöf som var hennes handleda
re skriver "Vissa försök har vidare startats i Värmland med s k årskurslöst högstadium, som kan 
ses som en ny pedagogisk giv för att befrämja en individualiserande studiegång men som också 
medger ett bibehållande av högstadierna på orter där elevunderlaget sviktar ..." 
Dahllöf, 146. 
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vilka brukar betraktas som pionjärer inom den åldersblandade skolklassrörel
sen i USA.139 

De pedagogiska idéerna om åldersblandade klasser har en förankring även 
högre upp i det amerikanska skolsystemet, motsvarande den svenska grund
skolans tre sista skolår. Men amerikanska influenser med rötter i high school 
systemet tycks inte ha fått något starkare fäste i Sverige. Detta kan förklara 
avsaknaden av svensk litteratur och forskning om åldersblandning bland elever 
i de senare skolåren. De åldersblandade klasser som idag finns i Sverige i sena
re skolår, kan därför i första hand antas vara en förlängning av initiativ som 
startat i tidigare skolår, där influenserna främst tycks komma från England. 

139 John I Goodlads och Robert H Andersons bok The nongraded elementary sch ool kan betraktas 
som en klassiker inom området 'åldersblandade klasser'. 
John I Goodlad & Robert H Anderson, The nongraded elementary scho ol (New York: Harcourt, 
Brace & Co, 1959). 
John I Goodlad & Robert H Anderson, The nongraded elem entary scho ol (rev.ed.) (New York: 
Harcourt, Brace & Co, 1963). 
John I Goodlad & Robert H Anderson, The nongraded elementary school (1963) (New York: 
Teachers College Press, 1987). 
Roberto Gutiérrez & Robert E. Slavin, "Achievement Effects of the Nongraded Elementary 
School: A best Evidence Synthesis." Review of Educational Research, Vol 62. nr 4 (1992) 333-376. 
Don Jeanroy, The Results of Multia ge Grouping School-Administrator, v 53 ni pl2-17 Jan 1996 
"Abstact" EJ 517825" i ERIC, 2000-09-13. 
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II. Tidigare forskning 

Svensk forskning om åldersblandade klasser 
I min genomgång av forskning om åldersblandade klasser har jag fast särskild 
uppmärksamhet vid sådana studier som jämför åldersblandade klasser med 
ålderssammanhållna.140 I forskningsgenomgången kommer resultat som säger 
något om elevernas prestationer i olika skolämnen och elevernas sociala 
kuskapsutveckling att beaktas med avseende på klassammansättningens bety
delse. Forskning som ger en bild av undervisningens utformning skall också 
uppmärksammas samt lärarnas arbetssituation och elevernas skolsituation i 
åldersblandade klasser. När det gäller forskningsläget med avseende på om
fattning och spridning av åldersblandning, har detta redovisats separat i av
snittet "Den åldersblandade klassens förekomst de senaste 30 åren". 

Elevernas prestationer i olika skolämnen 
De flesta studier som behandlar elevers prestationer i olika skolämnen, gäller 
resultat i svenska och matematik. Ett fåtal undersökningar omfattar fler skol
ämnen. Först kommer jag att presentera sådana studier där resultaten har varit 

140 Jag har genomfört en bred sökning av texter med hjälp av olika databaser. För svensk forsk
ning har främst databaserna LIB RIS och Artikelsök genomsökts. Referenslistor från tidigare och 
nyfunna studier har också använts i syfte att finna relevanta texter. I de svenska sökningarna 
användes följande sökord: åldersblandade klasser, åldersblandad undervisning, årskursblandade 
klasser, årskursblandad undervisning, årskurslösa klasser, årskurslös undervisning, åldersintegre-
rade klasser, åldersintegrerad undervisning samt B-form. 
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svåra att ämnesuppdela och sådana studier där fler ämnen ingår. Därefter re
dovisas resultat om matematikämnet och slutligen om svenskämnet. 

I en större undersökning av Sixten Marklund, 1962, om betydelsen av skol
klassens storlek och struktur, gjordes bland annat en jämförelse mellan elevers 
prestationer i sju olika ämnen och den klassform eleverna gick i.141 Presta
tionsmåttet baserades på totalprestationen i ett antal prov i årskurs 6.142 Un
dersökningen avsåg att mäta eventuella samband mellan klasstyp och presta
tion. Marklund jämför A- och B-form.143 Resultatet visar att i klasser, där ele
verna var fler än 25, tenderar B-formens elever att nå sämre resultat än elever
na i A-form. I klasser med fler än 30 elever var A-klasserna överlägsna. För 
klasser mindre än 25 var prestationsdifferenserna inte märkbara. Resultaten 
visar på att effekterna av klassens ålderssamansättning blir olika i olika klass-
torlekar. Det bör också påpekas att de allra flesta elever i klasserna med B-
form var bosatta i landsbygdsmiljöer vilket också kan ha haft betydelse för 
resultatet. Marklund diskuterar inte närmare denna fråga. 

Anna Greta Råbergs undersökningar om glesbygdsbarn, 1976-1977, som 
främst syftade till att belysa vissa problem i anslutning till glesbygdsbarns 
skolsituation, speglar också olika skolformers betydelse för barns skolsituation 
och skolresultat.144 Generellt presterar barnen i de undersökta skolorna med B-
form bättre. Resultaten grundar sig på standardprov i svenska och matematik i 
årskurs 3 och i årskurs 6. Vid det senare tillfället ingick även engelska i de 
standardprov som granskats. 

141 Sixten Marklund, Skolklassens storlek och struktur, 148-149. 
142Ibid., 151. 
Proven var standardprov i läsning, skrivning, matematik, engelska samt prov i historia, geografi, 
naturkunskap. Ibid., 113. 
143 Klasser med A-form (klasser med endast en årskurs och de flesta av eleverna födda samma 
år) 67 klasser jämfördes med klasser med B-form (klasser med fler än en årskurs och med barn 
födda olika år) 83 klasser. Ibid., 106. 
144 Anna Greta Råberg, Glesbygdsbarn i Västerbotten. Avhandling för doktorsexamen, Umeå uni
versitet (Umeå: Umeå universitet, Pedagogiska institutionen, 1977). 
Andrae Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 7. 
Andersson, Malmros & Zillén (red), 19. 
Lars Berglund, Decentraliserat högstadium. En longitudinella studie av elevers skoltrivsel och prestationer samt 
föräldrars oc h lär ares attityde r i en dec entraliserad h ögstadieorganisation. A vhandling för doktorsexamen, 
Lunds universitet (Studia Psychologica et paedagogica, 77. Malmö: CWK Gleerup, Liber, 1985), 
17-18. 
Veenman, 339. 
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Resultaten måste dock tolkas med försiktighet när det gäller skolformens bety
delse. Att resultatet var bättre i skolorna med B-form kan vara ett utslag av 
skolstorlek snarare än klassform. Råberg gör själv anmärkningen att det är 
mycket svårt att avgöra vad som är ett uttryck för insatser på skolan och vad 
som speglar att eleverna lever i glesbygd.145 Studien är inte heller relaterad till 
vilken typ av undervisning som bedrivs i de olika klasstyperna och skolstorle
ken redovisas inte i denna studie. Det finns forskning som visar på att skolans 
storlek har en avgörande betydelse för elevernas prestationer och trivsel. De 
små skolorna visar sig överlägsna och vanligen är skolor med B-form mindre 
än de med A-form.146 

Resultaten bör dessutom relateras till var i skolsystemet eleverna befinner sig. 
Effekterna av olika omständigheter kan visa sig få olika utslag beroende på om 
det handlar om elever under de första skolåren eller elever i ett senare skeda av 
sin skolgång. Råbergs undersökning visar till exempel att eleverna i A- och B-
form presterar ungefär lika i årskurs 3 i svenska och matematik men att B-
formens elever har bättre resultat i årskurs 6. De elever som gick i skolor med 
B-form hade också bättre resultat på standardprov i engelska i årskurs 6.147 

Detta antyder att det också finns en tidsfaktor relaterad till de olika påverkans-
faktorer som ger utslag i resultaten. Tidsfaktorn kan utgöras av två slag både 
"hur länge" åldersblandningen varat och "när" under skoltiden den gäller. 

Annika Andras belyser i sin utvärderingsstudie Grundskola i glesbygd, 1980, bety
delsen av årskurslös undervisning i ett försök att behålla mindre högstadieen
heter.148 I studien har sambandet mellan ramförhållanden, undervisningsför
lopp och resultat beaktats. 

De försöksskolor som var åldersblandade visade, vad gäller prov och betyg, i 
stort samma resultat som jämförelseskolorna.149 Skolorna hade arbetat 
årskurslöst mellan 25% och 60% av den totala undervisningstiden.150 Andrae 

145 Råberg, 58. 
146 Berglund, 17-31. 
147 Intressanta skillnader presenteras även mellan flickor och pojkar. 
148 Annika Andrae, Grundskola i glesbygd: Försö ksverksamhet med års kurs löst hög stadium. A vhandling 
för doktorsexamen, Uppsala universitet (Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala Studies in 
education 11. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1980). 
149 Åldern varierade från ca. 14 till ca. 16 år. 
150 Andras, Grundskola i glesbygd, 207, 213. 
De prov som använts mätte företrädesvis elementära kunskaper. 209-210. 
Alla klasser i studien hade arbetat efter den ursprungliga planeringen och hunnit med det som 
avsågs. Eftersom detta skrivs ut kan Andras definitionen av årskurslöst inte vara densamma 
som för dem som menar att arbeta årskurslöst innebär att elevernas arbete och framskridande 
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menar att den "årskurslösa undervisningen" ställer större krav på eleverna i 
fråga om förmåga till självständigt arbete" och att detta skulle gynna flickor 
som utvecklingsmässigt ligger före pojkar i de åldrar det här var fråga om.151 

Hon anser att detta skulle kunna förklara varför flickorna i försöksskolorna 
hade bättre resultat i särskild kurs i matematik och i engelska. Men enligt de 
uppgifter som finns i avhandlingen hade ingen av försöksskolorna samläsning i 
matematik, och i engelska var det endast vid en skola som samläsning före
kommit och då enbart i årskurserna 7 och 8. Detta skulle kunna tyda på att det 
är andra faktorer än ålders- eller kursintegrering som gett det positiva utfallet. 
Skolstorlekens betydelse kunde vara en sådan faktor. Andras för också själv ett 
resonemang om skolstorlekens betydelse för en del av de skillnader som upp
visades mellan de skolor som ingick i hennes studie.152 

Om vi beaktar vad som hittills framkommit kan man fästa uppmärksamheten 
på olika förhållanden som kan påverka studiernas resultat och som inte har 
med klassformen att göra. Till exempel var klasserna i Råbergs undersökning 
mindre i B-skolorna än i A-skolorna även om klasserna överlag var små. I B-
skolorna var det mellan 12-18 elever och i A-klasserna i medeltal 19 elever.153 

B-skolans elever var också de som uppvisade de bästa resultaten. Sixten 
Marklunds undersökning visade som vi tidigare kunnat konstatera att resulta
ten i B-skolorna var relaterade till klasstorleken.154 I större klasser sjönk resul
taten. Klassernas storlek bör därmed beaktas när resultat tolkas. Dessutom 
uppvisade glesbygdens B-skolor, i Råbergs studie, nästan överlag bättre resul
tat än B-skolorna i icke glesbygd. Eftersom inga siffror uppges som visar på 
eventuella skillnader i klasstorlek mellan icke glesbygds- och glesbygdsskolor 
eller skolans totala storlek går det inte att uttala sig om detta kan ha påverkat 
resultatet. Men glesbygdens B-skolor kan tänkas vara i genomsnitt mindre och 
eller att de studerade klasserna i dessa skolor hade färre elever, vilket kan ha 
gett upphov till skillnaderna mellan B-skolorna i glesbygd och icke glesbygd. 
Detta skulle i så fall kunna understryka just skol- och klasstorlekens betydelse 
för de uppvisade resultaten. Men det kan även vara ett resultat av förhållanden 

avgör kursernas innehåll. Begreppet årskurslös undervisning tycks i den försöksverksamhet som 
Andrae arbetat med syfta på ett förhållande där eleverna undervisas samtidigt i grupper som 
består av elever som gått olika länge i grundskolan och som arbetar med fastställda årskurspla
neringar. De flesta tyckte sig även ha nått syftet med enskilda lektioner. Likvärdigheten i detta 
avseende mellan de olika undersökta skolorna kan därmed sägas vara god. 
151 Andras, Grundskola i glesbygd, 210. 
"2 Ibid, 
153 Medeltalet för antal elever i B-klasserna anges inte. 
154 Se sid. 52. 
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som gynnas eller missgynnas i olika samhällstyper. I Andraes studie finns det 
också skäl att fråga sig vilken betydelse skolstorleken och skolans omgivning 
kan ha haft för elevernas möjligheter till goda skolresultat. 

I en granskning av elevers prestationer i olika skolämnen som genomfördes i 
samarbete mellan Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna läsåren 1989/90 
och 1990/91 ingick totalt 80 åldersblandade klasser vid 30 skolenheter i sju 
län.155 26 av skolenheterna hade fått utvecklingsstöd från låg- och mellansta
diesatsningen.156 Studieresultaten i de undersökta klasserna jämfördes med 
resultat från nationella utvärderingen 1989.157 Det var vanligare att resultaten 
var lika mellan åldersblandade och åldershomogena klasser än att de skilde sig 
åt. I årskurs 3 var de åldersblandade klasserna bättre än de åldershomogena i 
svenska, engelska och musik. I engelska höll detta resultat i sig även i årskurs 5, 
där skillnaden mellan klasstyperna försvagats i svenska och musik. I matematik 
var de åldersblandade klasserna bättre än de ålders sammanhållna på lågstadiet 
men på mellanstadiet var det tvärt om. De åldershomogena grupperna upp
nådde också bättre resultat i bild och i naturorienterande ämnen på mellansta
diet. 

I rapporten noterar man att inslag av traditionell årskursbunden undervisning 
är ganska vanlig även i de åldersblandade klasserna.158 Redovisningen av i vil
ken utsträckning undervisningen bedrivits i åldersblandade grupper i olika 
ämnen i klasser sammansatta av barn i olika åldrar saknas. Detta gör det svårt 
att avgöra om de skillnader som presenteras är ett resultat av åldersblandad 
undervisning eller av någonting annat. 

155 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 16. 
156Ibid., 23. 
Lågstadiesatsningen eg. "Särskilda åtgärder på lågstadiet" (SÅL) och mellanstadiesatsningen eg. 

"Särskilda åtgärder på mellanstadiet" (SÅM) var satsningar genom vilka man ville s timulera till 
lokalt utvecklingsarbete. Det talas ibland om SÅL eller SÅM pengar och det är då pengar från 
de s.k. låg- eller mellanstadiesatsningarna under 80-talet som avses. I regeringens Prop 
1982/83:100, bil 10 anges också åldersintegrerad undervisning som exempel på sådant arbete 
som kunde få ekonomiskt stöd från Lågstadiesatsningen budgetåren 1983/84 - 1986/1989, 174-
276. 
157 Studieresultaten som jämfördes var i matematik, svenska, och musik i årskurs 2 och i mate
matik, svenska, musik samt bild, engelska och naturorienterande ämnen i årskurs 5. 
158 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 31. 
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I en studie av Karl-Gerhard Korse jämfördes studieresultat mellan barn från 
åldersblandade och icke åldersblandade klasser.159 De åldersblandade klasserna 
delades in i två kategorier: sådana som kommit till på grund av ett för litet 
elevunderlag (B-form, elever från mer än ett skolår i samma klass) och sådana 
som trots ett tillräckligt elevunderlag åldersblandats (dessa senare kommer här 
att betecknas som åldersblandade klasser). 45 klasser med sammanlagt 883 
barn ingick i undersökningen, varav 372 i åldersblandade klasser och 267 i 
åldersindelade. Åldersblandade klasser matchades i undersökningen med ål-
dersindelade från samma skola. De övriga 244 eleverna gick i B-klasser. Klas-
storlekarna var i medeltal ungefär desamma i de olika klasstyperna.160 

Vid skolstarten fanns inga större skillnader mellan barnen i de olika skolfor
merna i läsning och räkning. 161 Barnen i de åldersblandade klasserna hade 
något bättre resultat. Efter två och ett halvt års skolgång hade eleverna i de 
åldersindelade klasserna och de i B-klasserna betydligt bättre resultat än ele
verna som gått i åldersblandade klasser. Skillnaderna var statistiskt säkerställda. 
Utifrån provresultaten beräknades behov av stöd.162 Stödbehovet ökade både 
i svenska och matematik. Det bör noteras att barnen i de åldersblandade klas
serna hade mindre stödtimmar i årskurs l.163 Den initiait lägre tilldelningen av 
stödresurser till de åldersblandade klasserna kan troligen förklaras av att dessa 
klasser uppvisade de bästa testresultaten vid skolstart.164 

159 Karl-Gerhard Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet i Uppsala kommun 
under 1980-talet. Hur har det gått i läsning och räkning?" (Uppsala: Uppsala kommun, Skolför
valtningen. 1989). 
160 Klasstorlekarna varierade mellan 19,1 och 20,3 elever per klass. 
Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet", bil 4. 
161 Eleverna hade testats i standardiserade läs- och räkneprov vid skolstart och under det tredje 
skolåret. Syftet med proven var ursprungligen att identifiera elever med särskilda behov för att 
kunna fördela extra resurser. Proven gavs till alla barn som började skolan i Uppsala kommun. 
De gavs tre år i rad. Matematikprovet avsåg aritmetik. 
162 De beräknade stödbehoven utifrån de båda kommunproven minskade för barnen i B-
klasserna (- 4,8 läroveckotimmar per 100 elever) och de åldersindelade klasserna ( -7,7 lvtr per 
100 elever) men ökade för eleverna i de åldersblandade klasserna (+ 21,0 lvtr per 100 elever). 
Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet", 44. 
163 De åldersblandade klasserna hade stödtimmar i årskurs 1 motsvarande 24,4 lvtr/100 barn 
mot 30,9 lvtr i de åldersindelade klasserna respektive 29,4 för B-klasserna. 
Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet", 44. 
164 Korses undersökningar har kritiserats av Karin Sandqvist, Åldersintegrerad under visning: En 
kunskapsöversikt, 80-85. Jag menar emellertid att de resultat som jag redovisar ovan synes trovär
diga och betydelsefulla. 
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När det gäller ämnet matematik finns ytterligare några studier som jämför 
resultat mellan elever i åldersblandade och ålders sammanhållna klasser. I ett 
diagnostiskt prov för årskurs 3 i matematik, genomfört i Matteeus rektorsom
råde i Stockholm läsåret 1988/1989, kan ingen större skillnad mellan de barn 
som gått i en åldersblandad skola, Karlbergsskolan, och övriga elever i Stock
holm påvisas.165 I subtraktion har de åldersintegrerade eleverna sämre resultat 
än övriga stockholmselever.166 Karlbergsskolans elevprestationer har även 
jämförts med resultaten från den nationella matematikutvärderingen i årskurs 
5, där totalt ca. 3400 elever ingick. Även vid denna jämförelse hävdar sig Karl
bergsskolans elever väl, utom vad gäller problemlösning. En förklaring till 
denna avvikelse skulle, enligt Söderlund som utfört utvärderings studien, vara 
att eleverna i Karlbergsskolan kanske inte hade börjat med bråk när det natio
nella provet gavs. Om det verkligen förhöll sig så beläggs inte i studien annat 
än att det hänvisas till att en del elever angett "[...] att de inte hade sett sådana 
uppgifter tidigare".167 Söderlund konstaterar att lärarna anser att eleverna ges 
färre tillfällen att "nöta och träna" matematik i en åldersblandad klass och det 
kan i sin tur kanske ge upphov till att elever har svårare att minnas och befasta 
skolkunskaper.168 

1991 genomfördes aritmetikprov i årskurs 3 i Stockholms skolor. Resultaten 
har redovisats för åldersblandade klasser och ålders sammanhållen klass var för 
sig. 254 klasser deltog i undersökningen. I 12 av 13 uppgiftstyper i provet hade 
de åldersblandade klasserna sämre resultat. Bortfallet (55 %) bland de ålders
blandade klasserna var större än för alla klass er (18,8 %), vilket kan ha påver
kat resultatet.169 

Resultaten på de matematikprov som gavs i den nationella utvärderingen av 
grundskolan 1995 har jämförts med resultaten i Skurups kommuns barnskola. 
Eleverna där gick i åldersblandade klasser och cirka en tredjedel hade startat 
skolan som sexåringar. Jämförelsen gjordes det femte skolåret och det visade 
sig att barnskolans elever hade sämre resultat än eleverna i det nationella urva

165 Anita Söderlund, Totalintegrerad skola och fritidshem som s kolmodell 'Erfarenheter från 5 års försöks
verksamhet vid Karlbergskolan i Stockholm. - En utvärderingsstudie. A vhandling för licentiatexamen, 
Högskolan för Lärarutbildning i Stockholm (Stockholm: Högskolan för Lärarutbildning i Stock
holm. Institutionen för Barn- och ungdomsvetenskap, 1995), 78-80. 
166 Uppgifterna omfattade mycket grundläggande kunskaper i aritmetik. 
167 Söderlund, Totalintegrerad skola och fritidshem som s kolmode II\ 82. 
168 Ibid., 80. 
169 Tor Englund, Eva-Stina Källgården & Ingvar O. Persson, Kunskaper i aritmetik. En utvärdering 
av kunskaperna i aritmetik i årskurserna 3 och 6 i Stockholms skolor höst terminen 1991 . (Stockholm: 
Stockholmsskolor, Central förvaltning, Rapporter från Stockholms skolor 1992:3, 1992), 7-9. 
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let. De två proven som gavs hade olika karaktär, där det ena hade uppgifter 
formulerade i skrift. I detta prov var skillnaden mellan barnskolans resultat och 
det nationella resultatet inte signifikant.170 I det andra provet var barnskolans 
resultat signifikant sämre än det nationella urvalet.171 Barnskolan hade en stor 
procent låga resultat och en jämförelsevis lägre andel av de riktigt höga resul
taten. I poäng som ligger kring medelvärdet var de procentuella andelarna av 
resultaten mer lika.172 

Enligt Holmberg ger undersökningens resultat en alltför positiv bild av 
barnskolelevernas resultat för "att korrekt återspegla faktiska förhållanden om 
barn som går sitt femte skolår i barnskolan."173 Hon grundar sin bedömning 
på att skolans ledning uteslöt ca en femtedel av de barn som gick sitt femte 
skolår från undersökningen. Det var de elever som ansetts behöva fyra år för 
att klara kurser motsvarande f.d. lågstadiet.174 

Den mest omfattande och nyligen publicerade undersökningen vad gäller ål-
dersblandade klasser i Sverige har gjorts av Ann-Charlotte Edlund och Knut 
Sundeli.175 Det är en jämförande studie. Resultat av olika undersökningar i 
åldersblandade klasser har systematiskt jämförts med resultat från ålderssam-
manhållna klasser. 17 åldersblandade och 46 åldersindelade klasser i årskurs 2 
från 31 Stockholmsskolor ingick i undersökningen. Klas storlekarna i de ål
dersindelade- och de åldersblandade klasserna var i genomsnitt ungefar lika 
stora (23,9 r espektive 24,9). Det var små genomsnittliga skillnader i elevernas 
sociala bakgrund. Av de 1111 barnen i undersökningen kom 140 elever (13%) 
från de åldersblandade klasserna. Lärarna i de åldersblandade klasserna hade 
alla själva tagit initiativ till att arbeta i en åldersblandad klass. 

170 Medelvärdet för barnskolan var 6,7 och det nationella medelvärdet var 7,1. Maxpoängen var 
14. 
171 Maximal poäng var 22 och barnskolan hade 11,3 och medelpoängen för det nationella urvalet 
var 13,3. Det som kan noteras är att det främst var de låga och de höga resultaten som skiljde sig 
åt. 
172 Lena Holmberg, barnskolan i Skurup. Utvärdering i år 5. (Malmö: Lunds universitet, Lärarhög
skolan, Institutionen för pedagogik och specialmetodik, Pedagogisk-psykologiska problem nr 
638,1997), 29-32. 
173 Holmberg, Barnskolan i Skurup. Utvärdering i år 5, 6. 
174 Ibid., 45. 
175 Edlund & SundeH, 1999. 
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Det som bland annat undersöktes var elevernas bas färdigheter i svenska (ord
förråd och läsförmåga) och matematik.176 372 elever, ungefär 6 i varje klass 
observerades dessutom i klassrummen. 

Resultaten visar att eleverna presterade i genomsnitt lika bra oavsett vilken 
klassform de gick i. Spridningen såg däremot olika ut. I de åldersblandade 
klasserna fanns fler elever med riktigt höga och riktigt låga värden.177 12% av 
de åldersindelade barnen tillhörde svagpresterande i räknetestet och 18% i de 
åldersblandade klasserna. 20 % av de åldersindelade barnen tillhörde svag-
presterande i lästestet och 27 % i de åldersblandade klasserna. I ordförståelse 
fanns ingen statistiskt säkerställd skillnad. Det kunde konstateras att det fanns 
fler svagpresterande elever i de åldersblandade klasserna i räkning och läsning 
men det var vanligare att elever i de åldersindelade klasserna fick särskilt stöd, 
14% mot 2% i de åldersblandade.178 

Edlund och Sundelis undersökning gällde matematikämnet men även svensk
ämnet. I det följande redovisas några andra undersökningar om prestationer i 
svenskämnet hos elever från olika klass former. 

1979 genomfördes diagnostiska läs- och skrivprov med elever från årskurs 2 
som gått i åldersblandade klasser i ett och ett halvt år vid Källbrinks rektors
område i Huddinge kommun.179 I det ena provet ingick 48 elever och i det 
andra 49 elever. Resultaten jämfördes med medelvärden för det standardisera
de prov som användes, och visar med ett undantag på en genomgående hög 
standard. I provet som mätte antal fellästa ord per tid hade eleverna från de 
åldersblandade klasserna sämre resultat än medelvärdet. Detta skulle enligt 
Östmar kunna förklaras av att eleverna i de "årskursintegrerade" klasserna i 
mindre utsträckning än normalt tränas att läsa enstaka ord och stavelser. Den 
tiden har möjligen prioriteras för läsning av texter med ett meningsfullt inne
håll, vilket kan vara förklaringen till dessa elevers goda förmåga att läsa texter 
med färre fel än normalt samt god läs- och ordförståelse, enligt Östmar.180 

176 Skolanpassning, självbild, sociala förmågor och kamratkontakter samt graden av individuali-
sering samt lärarnas funderingar på att byta arbetsplats. 
177 Edlund & Sundeli, 28. 
178 Ibid., 29. 
™ Östmar, 63. 
Läs- och skrivprovet (Björkqvist & Järpsten, Psykologiförlaget, 1975) bestod av sju delprov; tre 
auditiva prov, ett läsförståelseprov, ett ordförståelseprov, en diktamen, ett avläsningsprov där 
antal fel per ord räkandes, ett med antal lästa fel i en text, ett med antal ord per tid samt ett med 
text per tid. 
180 Östmar, 64. 
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Spridningen av elevernas färdigheter är lägre än normalt med jämförelsevis få 
elever med låga resultatvärden. 

I den tidigare nämnda undersökningen av Karl-Gerhard Korse testades elever 
från olika skolformer även i standardiserade läsprov vid skolstart och under 
det tredje skolåret.181 883 barn ingick i undersökningen, varav 372 i åldersblan-
dade klasser och 244 i B-klasser.182 Lästestet var ett läsförståelseprov. Proven 
gavs tre år i rad. De initiala skillnaderna hade varit små, men i årskurs 3 hade 
eleverna i de åldersindelade klasserna och de i B-klasserna signifikant bättre 
resultat än eleverna i de klasser som åldersblandats trots att ett tillräckligt elev
underlag funnits för att skapa åldershomogena klasser. Stödbehovet för elever 
i åldersblandade klasser ökade markant det tredje läsåret. För de övriga barnen 
sjönk behovet av stöd.183 

Lena Holmberg kunde i sin redan nämnda utvärdering av barnen i skolår 5 i 
'Barnskolan i Skurup' konstatera att eleverna där hade bättre resultat på 
läsprov, än övriga elever i Skurup.184 Läsproven avsåg informationsläsning. I 
jämförelse med det nationella urvalet i den nationella utvärderingen för grund
skolan 1995 hade barnskolans elever däremot sämre resultat.185 Troligen hade 
barnskolans elever haft sämre resultat om alla elever som gick barnskolan det 
femte skolåret hade deltagit. Som tidigare nämnts hade ca en tredjedel av bar
nen uteslutits från undersökningen.186 

I en undersökning av sex barnskolor i två olika kommuner har Astrid Ahl 
bland annat undersökt läsförmågan hos barn som deltagit i undervisning i 
åldersblandade klasser. I urvalet ingick 70 sexåringar och 38 sjuåringar.187 

181 Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet". Se även sidan 56. 
182 Klasser som åldersblandats trots att det funnits ett tillräckligt elevunderlag för att göra ål
dersindelade klasser benämns 'åldersblandade' i denna studie till skillnad från B-klasser där 
eleverna primärt åldersblandats p. g. a. ett litet elevunderlag. 
183 Korse, "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet", 44. 
184 Barnskola är en benämning på skolor där en stor del sexåringar integrerats i skolverksamhe
ten. 
185 Medelvärden för samtliga texter var 20,5 för barnskolan 17,8 för övriga elever i Skurup och 
21,9 för det nationella urvalet. 
Holmberg, barnskolan i Skurup. Utvärdering i år 5, 6, 33-37. 
186 En uppföljningsstudie har gjorts för dessa barn. Se Lena Holmberg. Skolan i Skurup. Uppfölj
ning av barnskolans elever 1998. ((Malmö: Malmö högskola, Lärarhögskolan, Pedagogisk
psykologiska problem nr 654,1999). 
187 Ahl, 33. (Siffrorna som anges i avhandlingen 76 resp. 39 på sidan 33 korrigerades vid dispu-
tationen av Ahl till 70 resp. 38.) 
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Läsprov gavs i årskurs 1, 2 och 3.188 De studerade barnskoleleverna som 
grupp uppnådde ganska likvärdiga resultat jämfört med eleverna i nationella 
utvärderingen. Ahl drar slutsatsen att den åldersblandade undervisningen var
ken lett till bättre eller sämre prestationer.189 Barnskoleleverna kom nästan 
uteslutande från socialgrupp två och tre till skillnad från elevgruppen i den 
nationella utvärderingen som också innefattade elever från socialgrupp ett. 

Lärarna i de undersökta skolorna hade alla en lång undervisningserfarenhet, 
vilket också skiljer de undersökta elevernas situation från riksgenomsnittet och 
gör slutsatserna av resultatjämförelserna än mer osäkra. Ett annat förhållande 
som kan ha påverkat resultatbilden är att vissa av de ytterst svaga läsarna i 
barnskolan inte genomfört läsproven, eftersom barnskolan bland annat inne
bär att elever flyttas mellan åldersgrupper just med hänsyn till prestation.190  

Ahl pekar på att den lågpresterande gruppen i barnskolorna är anmärknings
värt stor och ställer sig frågan "vad den pedagogiska praktiken i barnskolorna 
betytt."191 Ahl menar att resultaten i hennes undersökning tyder på att det 
finns elever som inte får det stöd och den stimulans de behöver för att kunna 
gå snabbare fram i sin kunskapsutveckling. 

När slutsatser om klassens ålderssammansättning dras från resultat som gäller 
skolprestationer i barnskolorna bör man vara medveten om att barnskolans 
främsta kännetecken är sexåringarnas närvaro i skolans undervisning. 

Utvärderings studier av läsförmågan bland elever i årskurs 3 har årligen genom
förts i Stockholms skolor sedan 1993.192 Jämförande resultat mellan årskurs-

188 Ibid., 319. 
189 Ibid., 255. 
190 Ibid., 256. 
191 Ibid., 265. 
192 Karin Taube, Läsförmågan hos 5325 nioåringar i Stockholm (St ockholm: Stockholms skolor 
Central förvaltning, 1993). 
Karin Taube, Läsförmågan hos 5873 nioåringar i Stockholm (Stockholm: Stockholms skolor Central 
förvaltning, 1994). 
Karin Taube, Läsförmågan hos 6305 nioåringar i Stockholm. Våren 1995 (Stockholm: Stockholms 
skolor Central förvaltning, 1995). 
Karin Taube & Anders Skarlind, Läsförmågan hos 6112 nioåringar i Stockholm Våren 1996 (Stock
holm: Stockholms skolor Central förvaltning, 1996). 
Karin Taube & Anders Skarlind, Läsförmågan hos 6 420 nioåringar i Stockholm Våren 1997 (Stock
holm: Stockholms skolor Central förvaltning, Informationsenheten, 1997). 
Karin Taube, Anders Skarlind & Eva Karlsson, Läsförmågan hos 6 789 nioåringar i Stockholm. 
(Stockholm: Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen, 1998). 
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blandade och årskurshomogena klasser finns rapporterade för vissa av dessa 
år.193 De årskurshomogena klasserna presterar genomsnittligt något bättre. 
Prestationsskillnaderna är något större inom de årskursblandade klasserna.194 

Andelen svagpresterande elever är genomsnittligt 2,7 % fler för de årskurs-
blandade klasserna. Skillnaden är signifikant. Åren 1994 och 1996 var skillna
derna så stora som 5,4 respektive 5,1 %.195 Forskarna konstaterar att det finns 
en tendens att de svagpresterade eleverna missgynnas i de årskursblandade 
klasserna.196 Trots detta görs ingen liknande jämförelse mellan årskurshomo
gena och årskursbladade klasser i de två därpå följande rapporterna från 1998 
och 1999. Där noteras endast att en relativt hög andel av de lågpresterande 
skolorna har årskursblandade klasser. I en jämförelse mellan tabeller i rappor
terna visar det sig dessutom att andelen ökar markant från 38% 1998 till 47% 
1999.197 De årskursblandade klasserna utgjorde endast ca 35 % av det totala 
antalet undersökta klasser.198 Det kan påpekas att andelen årskursblandade 
klasser bland de högpresterande skolorna är något lägre än den andel sådana 
klasser utgör av alla de undersökta klasserna. Andelen var 24% respektive 31% 
för de aktuella åren trots att de åldersblandade klasserna totalt utgjorde ca 35% 
av det totala antalet undersökta klasser. 

Elevemas sociala utveckling 
Det finns mycket få studier i Sverige som fokuserar på barns sociala och 
känslomässiga utveckling relaterad till ålderssammansättningen i klassen. Men i 
retoriken kring åldersblandning framförs tankar om de sociala och emotionella 

Karin Taube, Anders Skarlind & Eva Karlsson, Uisfirmågan hos 71 53 nioåringar i Stockholm. 
(Stockholm: Stockholm stad, Utbildningsförvaltningen, 1999). 
193 Resultatpoängen för årskursblandade klasser var åren 93-96 enligt följande; 19,3, 19,8, 20,5, 
20,1 och motsvarande poäng för de åldershomogena; 20,9, 21, 20,4, 20,8. Skillnaden på 1,2 
poäng 1994 angavs vara signifikant. Den genomsnittliga skillnaden var dessa år 0,85 poäng. 1997 
har den genomsnittliga skillnaden sjunkit till 0,5. 
194 Standardavvikelsen som anger variationen inom klassernas ram är något högre för de 
årskursblandade klasserna, 4,9 mot 4,5 för de årskurs sammanhållna under åren 1993-1997. 
195 Taube, 1994. Taube & Skarlind, 1997, 37. 
196 Taube & Skarlind, 1996, 51. 
Taube & Skarlind, 1997, 36-37. 
w Taube, Skarlind & Karlsson, 1998 , Tabell 13, s. 21. 
Taube, Skarlind & Karlsson, 1999, Tabell 13, s.21. 
198 Taube & Skarlind, 1997, 36. 
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vinsterna med en sådan klassorganisation.1991 "Skolan utvärderas" presenteras 
en granskning som Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna tillsammans 
genomfört av "Undervisning i åldersblandade grupper". Undersökningen om
fattade 30 skolenheter varav 18 med låg- och mellanstadium och 12 med en
bart lågstadium. Där anger man att den största vinsten med åldersblandade 
klasser är att finna på det sociala området. Det heter: "Man möts av lugn och 
arbetsro i klasserna. Konkurrensen mellan eleverna är mindre och konflikterna 
är färre".200 Någon närmare beskrivning av hur påståendet kan beläggas redo
visas inte. 

1994 publicerade Knut Sundeli en studie om "Mobbning i åldersintegrerade 
och åldershomogena klasser i årskurs 3".201 Undersökningen bygger på ett 
undersökningsmaterial som ursprungligen insamlats för att studera mobbning 
bland alla elever i årskurs 3 i en kommun.202 Sundell valde ut skolor där det 
fanns både åldersintegrerat och åldershomogent sammansatta klasser. Sam
manlagt kom därmed 356 elever i fyra olika skolor att ingå i Sundelis jämfö
rande studie. Av dessa gick 276 elever i åldershomogena klasser och 80 i ål
dersintegrerade klasser. Sundell kunde inte finna att ålderssammansättningen 
påverkade förekomsten av mobbare eller mobbade i de undersökta klasserna. 
Resultatet baserades på tre frågor som eleverna besvarat men där endast en 
uttryckligen sätter klassen och dess ålderssammansättning i fokus.203 

I den tidigare nämnda studien av Edlund & Sundell undersöktes även barns 
sociala förmåga. Elever i årskurs 2 i åldersblandade och ålders sammanhållna 
klasser jämfördes, genom att barnens självbild, skolanpassning och kamrat
kontakter studerades.204 Ett deltest från det så kallade UMESOL-testet använ
des som underlag för att beskriva elevernas självbild. Skolanpassningen mättes 
genom ett testhäfte om kamratkontakter i skolan, hur skolarbetet fungerar 
samt den allmänna upplevelsen av att gå i skolan. Eleverna fick också frågan 
om det fanns någon i skolan som de kunde vända sig till i fall de hade pro

199 Se kapitlet om (motivbild) Östmar, 12-13, 83-84 samt: 
Anita Söderlund, Totalintegrerad skola och fritidshem. Vad tycker barnen? Stockholm: HLS, Institutio
nen för pedagogik rapport nr 4, 1989, 91, 
200 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper^ 38. 
201 Knut Sundell. "Mobbning i åldersintegrerade och åldershomogena klasser i årskurs 3". 
Nordisk psykologi, 40 (3) (1994): 16-1 69. 
Undersökningen bygger på ett undersökningsmaterial som insamlats av Marjalena Westman, 
forskare vid Barn- och ungdomspsykiatriska institutionen vid Uppsala universitet. 
202 I materialet ingick 85% av eleverna i årskurs 3. 
203 Sundell, Nordisk psykologi (1994), 164. 
204 Edlund & SundeH, 16-23. 
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blem. 372 elever specialstuderades även i klassrummet för att se hur eleverna 
fungerade där. 

Elevernas sociala förmågor bedömdes genom att lärarna fick bedöma dessa 
förmågor i fem avseenden; samarbetsförmåga, avbrytande (icke samarbetsför
måga), bråkighet, blyghet och ledaregenskaper. Kamratkontakterna registrera
des på tre sätt. Eleverna angav vilka tre elever de helst ville leka med och vilka 
tre de helst inte ville leka med. Föräldrarnas bild av barnens kamratkontakter 
samt lärarintervjuer, om de 372 specialstuderade eleverna i skolan, fick 
komplettera bilden. Den omsorgsfullt genomförda studien har inte kunnat visa 
på att den sociala eller känslomässiga utvecklingen skulle gynnas eller missgyn
nas i åldersblandade klasser.205 Ett annat samband som däremot visade sig i 
undersökningen var att elever från klasser med högre andel självständigt arbete 
hade sämre sociala färdigheter.206 

Undervisningens utformning 
Undervisningens utformning i klassrummet spelar, enligt den forskning som 
granskat elevernas prestationer, en betydande roll för resultaten. Frågan gäller i 
vad mån den åldersblandade klassformen stödjer elevernas utveckling, såväl 
socialt som skolämnesrelaterat. Det som genomgående framhålls i beskriv
ningar av undervisningens utformning i de åldersblandade klasserna är indivi-
dualisering och andelen egenarbete. Åldersintegrering sägs vara det som möj
liggör för eleverna att arbeta i egen takt.207 Några studier belyser detta mer 
ingående och ger till och med en bild av egenarbetet som en mer eller mindre 
nödvändig och tvingande konsekvens av den åldersblandade strukturen.208 

Även när det gäller individualiseringens art finns tecken på att den ofta utfor
mas som hastighetsindividualisering snarare än som innehålls- eller metodindi-
vidualisering. Men det finns även fallbeskrivningar som visar på lärare i ålders
blandade klasser som tar avstånd från en individualisering som uteslutande 

205 Ibid., 24-32. 
206 Ibid., 32. 
207 Lisbeth Flising, Hagasko/an: Utvärdering våren 1990 Perso na/ens synpunkter,; (R apporter från insti
tutionen för pedagogik nr 29, 1990) (Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för peda
gogik, 1990), Sammanfattning. 
208 Ulla Runesson, "Olikheter i klassen - tillgång eller problem? Om undervisning i åldersblan
dade klasser." Nämnaren, nr 2 (1994): 9-13, 
Ahl, 264-266. 
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bygger på att eleverna arbetar sig igenom uppgifter i egen takt.209 I Andersson 
m.fl. beskrivs även undervisningens utformning och då visar det sig att det inte 
bara rör sig om eget arbete utan att undervisningen i några av de undersökta 
fallen också läggs upp tematiskt där elever arbetar i interaktion med var
andra.210 

Astrid Ahl hävdar att resultaten i hennes undersökning Läraren och läsundervis-
ningen. En studie a v åldersintegrerad pedagogisk p raktik med sex- och sjuåringa r, tyder 
på att åldersblandad klass påverkar den pedagogiska praktiken och att detta får 
konsekvenser för eleverna på olika sätt.211 Självständigt arbete och elevinitiera-
de aktiviteter är ofta förekommande i dessa klasser hävdar hon. Lärandet 
präglas av en "lära sig själva"-inriktning och läsningen blir främst en privat 
angelägenhet och mer sällan en social sådan.212 Trots att genomgångar uttalas 
som en önskan och en ambition bland lärarna blir de svåra att genomföra.213 

Exempelvis visade sig läs förberedande undervisning, som konstateras positiv 
och väsentlig för barns läsutveckling, svår att organisera i de skolor där det inte 
finns schemalagda åldershomogena undervisningstillfällen.214 Många av de 
lärare som ingick i Ahls undersökning anser att det är svårt att organisera 
klassrumsarbetet och lärarinstruktioner i den åldersintegrerade barnskolan på 
grund av att spridningen av elevernas färdigheter är så stor. Det är därför som 
eleverna i så hög utsträckning får syssla med "eget arbete".215 Undervisningen 
präglas av en ytlig handledning. För att en individualiserad undervisning med 
djup skall k unna genomföras krävs mer enskild tid med eleverna, men denna 
finns inte bl.a. på grund av klasstorleken.216 

När det gäller val av läsinlärningsmetod går det med hjälp av det material som 
Karin Taube redovisat att räkna fram vilken läsinlärningsmetod som är vanli
gast i olika klassformer i Stockholms skolor.217 Bland lärare i årskurshomogena 

209 Di Meo & Eva Zillen, 7- 34. 
Eric Hedlund, "Åldersblandad undervisning i praktiken", Didactica Minima 3 1, Årgång 8, nr 4 
(1994): 24-28. 
I den skola och den klass som dessa beskrivningar gäller utformas undervisningen med hjälp av 
andra individualiserings strategier. 
210 Andersson, Malmros & Zillén (red), 60, 97,129. 
2" Ahl, 264-266. 
212 Ibid., 245. 
213 ibid., 246. 
214 ibid., 23, 231,233. 
215 ibid., 221. 
216 Ibid., 268. 
217 Taube, 1995, 42. 
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klasser används traditionell läsinlärningsmetod (28%) i ungefär lika stor ut
sträckning som man använder sig av en blandning av metoder (31%). LTG 
används av 16%. Bland lärare i årskursblandade klasser är biandmetod (44%) 
det vanligaste och därnäst LTG (20%). Traditionell metod används endast 
renodlat i 13 % av klasserna. Ungefar lika stor andel av lärarna i de olika klass
formerna använder sig av någon annan metod eller anger att de inte kan svara 
på vilken metod de använder 25% respektive 23 %. Den stora skillnaden gäller 
traditionell läsinlärningsmetod som är betydligt vanligare i åldershomogena 
klasser. Taube noterar att det tycks som om lärare i åldersblandade klasser, 
som har en besvärlig inlärningssituation, föredrar att använda traditionell inlär
ningsmetod framför LTG. Bland de årskurshomogena klassernas lärare märks 
inte någon sådan tendens. 

I de små försöksskolorna i Annika Andrads studie från 1980 var det främst i 
SO-ämnen som uppgifter och svårighetsgrad varierades. Grupparbeten var 
vanligare i försöksskolorna där åldersintegrering förekom än i jämförelsesko
lorna, men skillnaderna mellan skolorna var stora och spännvidden i metodik 
var större bland försöksskolorna än i jämförelseskolorna.218 

I SO, NO och engelska var planeringen för årskurslös undervisning mest om
fattande. Skillnaderna i arbetsformer var störst i de samhällsorienterande äm
nena. I SO hade undervisningen främst organiserats i grupparbeten kring in
tresseområden. I NO innebar inte den årskurslösa undervisningen något nytt 
vad gäller arbetssätt. I engelska gällde skillnaden förberedelsearbetet medan 
undervisningen var likartad i försöks- och jämförelseskolorna.219 Lärarrollen i 
försöksskolorna blev mer handledande och elevernas mer aktiv. Lärarna tycker 
sig även oftare hinna med "problemelever" i dessa skolor.220 Mindre tid ägna
des för kunskapsintroduktion, och 'lyssna-svarabeteendet' var mindre frekvent 
i de små försöksskolorna. Enskilt arbete förekom i ungefär lika stor utsträck
ning i de olika skol- och klassformerna. Thelin tillskriver lärarnas vilja at t be
hålla sin skola en stor roll för det gedigna planeringsarbete och det stora enga
gemang som enligt hennes bedömning också fått klart genomslag i undervis
ningen.221 Resultaten måste också ses mot denna bakgrund.222 

218 Forskningsresultaten, vad gäller undervisningens genomförande, har nåtts genom extensivt 
upplagda enkäter, lärar- och elevkontakter samt observations studier i klassrummet. 
219 Andras, Grundskola i glesbygd, 126-162. 
220 Ibid., 133. 
221 Ibid., 126-162. 
222 Se även tidigare resonemang om s kols torlekens betydelse, sid. 53-54. 
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I den betydligt senare studien Åldersintegrerat eller åldersindelat från 1999 konsta
terar Edlund och Sundell att självständigt arbete förekom i lika hög grad i ål-
dersblandade som icke åldersblandade klasser.223 De fann också att individuali-
sering var vanligare i mindre skolor och att sambandet var starkare än det 
mellan skolor med eller utan åldersblandning. Den enda statistiskt säkerställda 
skillnad som Edlund och Sundell fann i sina jämförelser mellan olika klassfor
mer var, att elever i de åldersindelade klasserna var mer engagerade i klass
rumsarbetet.224 

Ulla Runesson genomförde en pilotstudie 1994 i två åldersblandade klasser på 
mellanstadiet där man önskat individualisera matematikundervisningen och 
därför betonade "arbete i egen takt".225 Studiens syfte var att granska huruvida 
ett visst sätt att organisera klass också medför vissa konsekvenser för under
visningens genomförande. Runesson frågade sig också vad individualiserad 
undervisning innebär i åldersblandad grupp och konstaterade att det här 
främst innebar hastighetsindividualisering. Eleverna tilläts arbeta i sin egen 
takt, vilket medförde en spridning mellan elever som arbetade i böcker för 
årskurs 4 upp till å rskurs 8. Eleverna arbetade mestadels enskilt i dessa läro
böcker men konstruerade också uppgifter för varandra, som man sedan löste. 
Genomgångarna skedde individuellt. Ulla Runes son ifrågasätter om många av 
målen för matematik kan nås med den här typen av individualiserat arbetssätt 
och pekar på att det var svårt att få till stånd en social interaktion, att tala ma
tematik o.s.v. på grund av den stora heterogeniteten i den åldersblandade klas
sen.226 

I Kerstin Bergqvists utvärderingsstudie, som bland annat belyste undervisning 
i åldersblandade klasser (årskurserna 1-6) i tre små skolor, där en närhet mellan 
hemmet och barnens pedagogiska miljöer eftersträvades, framkom att lärarna 
anser att de genom den åldersblandade organisationen kan förverkliga läropla
nens principer om elevaktivitet och samarbete. När undersökningen genom
fördes hade en av skolorna ännu inte årskurserna 4 till 6. Lärarna i de under
sökta skolorna hade lång erfarenhet. De menade att åldersblandning främst 
underlättar individualisering av undervisningen.227 

223 Edlund & SundeU, 31. 
224 Ibid., 27. 
225 Runesson, 9-13. 
226 ibid. 
227 Ke rstin Bergqvist, "Åldersblandat skolarbete i lokalsamhället: Om närhet och integration i 
barnens vardagsliv." I T1 / Ullstämma - delaktighet, gemens kap och ansvar i framtidens boe nde?: Fyra 
forskare stud erar olika aspe kter på boendet i ett tvärvetenskapligt perspektiv ed. Owe. Anbäcken (Linkö-
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Eleverna gjorde individuella planeringar/beting vilket innebar arbete med olika 
uppgifter på egen hand. Denna arbetsmodell var lika vecka efter vecka. Barnen 
arbetade mestadels tillsammans i ett rum men var för sig. Lärarna bestämde 
innehåll och eleverna när uppgifterna skulle utföras. Lärarna tillverkade mycket 
material som eleverna sedan fick hantera på egen hand. Det var sällan lärarna 
talade inför hela gruppen. Mängden eget arbete gjorde att barnen sällan fick 
tala inför hela klassen eller lyssna till lä raren eller andra framställningar. Det 
var sparsamt med grupparbeten och arbeten där barn i olika åldrar samarbeta
de. Det var även ovanligt att barns olikheter och olika kompetens togs till vara 
i lärandet. 228 

Åldersblandning ger ökade möjligheter till en ökad individualisering och flexi
bilitet i utnyttjandet av skolans resurser. Den slutsatsen drar Helena Haller
ström i en utvärdering av årskursblandad undervisning på lågstadiet i en skola. 
Slutsatserna bygger på dokumentanalyser, intervjuer med lärare och förskole
personal samt på observationer under ett 30-tal heldagsbesök läsåret 1987.229 

Till att börja med gjordes individuella planer i svenska och matematik för alla 
elever, men den ambitionen fick överges när eleverna efterhand blev fler. Hu
vuddelen av undervisningen i dessa ämnen delades upp motsvarande de tre 
åldersgrupperna. 

En del av svenskundervisningen bedrevs dock som individuellt planerat arbete 
inom vissa av läraren givna ramar och avsåg främst möjligheten för eleverna 
att själva bestämma innehåll och omfång på de uppgifter som skulle göras. 
Någon metodindividualisering eller tidsindividualisering förekom inte. Läraren 
hjälpte i huvudsak en elev åt gången, men trots en relativt hög lärartäthet och 
att många elevers behov av hjälp med svåra uppgifter minskade till följd av att 
de valde bort sådant de inte förstod, hann inte lärarna med eleverna. Haller
ström uppmärksammar i sin studie att de tidigare årskursbundna kriterierna för 
vad elever skall kunna inte ersatts av andra pedagogiska program. Hallerström 
drar slutsatsen att alltför mycket ansvar ligger på eleverna i en undervisning 
som bygger på denna form av individualisering. De svagpresterande elevernas 
möjlighet att komma framåt bedöms kräva mer aktiva lärarinsatser än vad de 
ovan beskrivna arbetsformerna erbjuder.230 

ping: Universitetet i Linköping, Tema Hälso- och sjukvården i samhället, SHS 17, 1993), 143, 
147, 172. 
228 Bergqvist, 169-171. 
229 Hallerström, 2-3. 
230 Ibid., 82-86. 
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En liknande slutsats drar Anita Söderlund i sin studie av verksamhets- och 
åldersintegrering i lågstadiet. Söderlund menar att det inte räcker med att saker 
finns tillgängliga. Lärarna måste mer handfast se till att det som finns tillgäng
ligt också utnyttjas.231 

Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas granskning av Undervisning i ålders-
blandade grupper; visade att elevplaneringen ofta var kvantitativ och riskerar att 
bli slentrianmässig. 232 Individuellt tyst arbete med papper och penna domine
rade. Samverkan i grupp tenderade att minska. Eleverna hjälpte varandra med 
enstaka uppgifter, men uppgifter där samarbete krävdes för att lösa ett pro
blem var mer sällsynta. Endast vid få tillfällen utnyttjade lärarna medvetet att 
det fanns olika åldrar och kompetenser i gruppen. Tendenser till att årskursin
dela undervisningen fanns och basämnen som matematik och svenska var 
tydligt läroboks styrda. 

I olika forskningsframställningar påtalas lokalernas betydelse, vilket bör note
ras när undervisningens utformning diskuteras. Inte sällan påpekas att under
visningen i åldersblandade grupper bedrivs i icke ändamålsenliga lokaler.233 

Läramas arbetssituation 
Det är i stort en ljus bild av lärarnas arbetssituation som framträder i de svens
ka undersökningar som finns tillgängliga. Det som dock måste noteras i detta 
sammanhang är att de flesta lärare som berörts varit positivt inställda till att 
arbeta i åldersblandade grupper och att en stor andel av dem har lång under
visningserfarenhet och ofta själva varit de som initierat försök med åldersblan-
dad verksamhet. 

Lärarna i Östmars rapport beskriver många positiva effekter i de åldersblanda
de klasserna. De påtalar att deras erfarenheter stämmer väl överens med de 
förväntade intentionerna.234 Lärarna i Lisbeth Flisings utvärderings studie av en 
totalintegrerad skola, ansåg att åldersblandningen underlättade det arbetssätt 
de ville ha och var i stort positiva.235 

231 Söderlund, Totalintegrerad skola och fritidshem som skolmodell,\ 75. 
232 Andrae Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 31, 37-38, 40. 
233 Bergkvist, 171, Ahl, 268, Östmar, 63, 
Andrae Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 39. 
234 Östmar, 75-79. 
235 Flising, 22. 
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Ulla Runesson menar att läraren får en mer kontrollerande och administreran
de roll i klassrummet med bokföring, uppföljning och kontroll, som en konse
kvens av den organisationsform som växer fram i ett åldersblandat klassrum.236 

Lärarna talar sällan inför hela gruppen och upplever sig få mer tid för de elever 
som behöver hjälp. Men detta framställs inte som oproblematiskt, eftersom 
eleverna i sina val kan välja enkla uppgifter och de elever som inte får direkt 
hjälp kan gå över till andra uppgifter i en arbetsform som bygger på att eleven 
skall kunna finna egna arbetsuppgifter. Detta minskar det synliga hjälpbehovet 
och därigenom minskas lärarnas arbetsbörda.237 

Integreringen och därmed även de åldersblandade klasserna i de tre skolor 
Kerstin Bergkvist studerat krävde nära samarbete mellan lärarna, vilket upp
levdes både stimulerande och avlastande.238 Okad samverkan mellan lärarna 
som något positivt, förs även fram i Skolöverstyrelsens och länsskolnämnder-
nas utvärdering av undervisning i åldersblandade grupper. Men där poängteras 
också att arbetet kan bli krävande.239 Maja Persson visar på förskollärarnas 
ökade arbetsinsats när de samverkar i den åldersblandade skolmiljön.240 I An
nika Andras s avhandling visas att planeringen blir betydligt mer omfattande 
och arbetskrävande i försöksskolorna, i synnerhet i SO-ämnen där också den 
'årskurslösa' undervisningen varit mest omfattande.241 I en del andra under
sökningar, och då av senare datum, framträder en något mer neutral eller tve
tydig bild av fördelar och nackdelar i åldersblandade skolmiljöer. I Edlund & 
Sundelis enkätundersökning, om attityder till förekomsten av lärarsamarbete 
och individualisering, visade sig ingen skillnad mellan lärarnas uppfattning i 
åldersblandade och åldershomogena klasser.242 Lärare i åldersblandade klasser 
upplever sig dock ha ett något bättre ledarskap än lärare i ålders sammanhållna 
klasser. När det gäller själva arbetet med undervisningen lyfter Lena Holmberg 
i sin undersökning fram att detta är mer arbetskrävande i heterogena grupper 
och i ett par undersökningar kommer det fram att lärarna anser att de inte 
hinner ge det stöd som krävs i de åldersblandade klasserna.243 

236 Runesson, 12. 
237 Hallers tröm, 83, Bergkvist, 170-171,173, Ahl, 233. 
238 Bergkvist, 152-155. 
239 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 32-33, 39. 
240 Maja Persson, barnskolan i Skurup: Förskollärare, fritidspedagoger och lågstadielärare intervjuas om s in 
verksamhet med sex- och sj uåringar. Malmö: Lärarhögskolan, Institutionen för pedagogik och speci
almetodik, Pedagogiska psykologiska problem, nr 596, 1994), 36. 
241 Andras, Grundskola i glesbygd, 161. 
242 Edlund & SundeH, 31. 
243 Holmberg, Barnskolan i Skurup. Utvärdering i år 5, 6, 32. Ahl, 277-278, Östmar, 76. 
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Det upplevs som en fördel att inte behöva ta emot en hel klass nybörjare på en 
gång. De äldre eleverna anses utgöras ett stort stöd. Trots detta upplevs tiden 
som knappare vad gäller möjligheterna att kunna anpassa undervisningen och 
ägna sig åt nybörjare i samma utsträckning som i en ålders sammanhållen 
klass.244 Många som arbetat i åldersblandade klasser är positivt inställda och 
för många lärare tycks det dagliga arbetet underlättas när man infört denna 
klassform.245 

Elevernas skolsituation 
I de studier där man granskat elevernas situation, är det i regel de tidiga skol
åren och just e rfarenheterna av åldersblandad klass som stått i fokus. I dessa 
studier framträder ofta elevernas uppfattningar om sin skolsituation på ett 
positivt sätt. Eleverna är nöjda med den åldersblandade organisationen.246 

Situationen beskrivs som lugn. Det råder arbetsro och anonymiteten minskar i 
sådana klasser.247 Astrid Ahl konstaterar också i sin studie att eleverna var 
entusiastiska i sitt arbete i de åldersblandade klasserna. Edlund & Sundell fann 
däremot att eleverna i de åldersindelade klasserna var mer engagerade i klass
rumsarbetet medan elever i de åldersintegrerade klasserna arbetade mindre 
koncentrerat. Skillnaden var statistiskt säkerställd.248 

Skol- och kamratandan beskrivs som bättre än den som rått innan ålders
blandning infördes i de klasser som Skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna 
granskade läsåren 1989/90 Och 1990/91. Den spontana hjälpen ansågs också 
ha ökat.249 Råberg kunde påvisa skillnader i attityder till skola, fritid, kamrater 
och trivsel samt skillnader i mognad och skolanpassning bland eleverna i olika 
skol- och klassformer.250 I stort var det B-klassernas elever som uppvisade de 
positivaste resultaten utom i fråga om övergången till högstadiet. B-skolornas 
elever uttryckte större otrygghet i den nya skolsituationen som då inträdde. 

244 Östmar, 76. 
245 Bergkvist, 174, Östmar, 82, Maja Persson, 32, 34. 
246 Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 3 2. Bergkvist, 161. 
247 Ibid., 32, 38. 
248 Ahl, 222, Edlund & Sundell, 27, 33. 
249 Andras Thelin, Undervisning i åldersblandade grupper, 31. 
250 Råberg, 42-56. Attitydskillnaderna undersöktes med hjälp av elevenkäter. Resultaten för 
mognad och skolanpassning baseras på lärarskattningar. 

71 



De ålders- och verksamhetsintegrerade barnen i Söderlunds studie var mer 
positiva till skolan än barn som gick i mer traditionella skolor. Elevernas posi
tiva inställning minskade med stigande ålder.251 Fler av barnen i de åldersinteg-
rerade skolorna lekte med barn i annan ålder på rasterna. Inställningen till olika 
skolämnen skilj de sig inte åt mellan de olika skolorna och inga av barnen i de 
olika skolorna var särskilt rädda för att gå ut på rasterna.252 Samarbetet mellan 
årkurserna ger ett ömsesidigt utbyte. Kamratval inom den egna årskursen do
minerar.253 

Lisbeth Åberg-Bengtsson kardade elevinteraktionen i och runt klassrumssitua
tionen i en åldersblandad mellanstadieklass. Datainsamlingen skedde i huvud
sak genom deltagande observation som kompletterades med intervjuer och 
enkäter. Hon fann att eleverna, som var åldersblandat placerade kring bord, 
endast vid ett fåtal tillfällen samarbetade spontant. Då det förekom, var det i 
de flesta fall mellan elever av samma kön och mellan elever från samma 
årskurs. Även de fria valen av placering och umgänge visade på att relationerna 
var starkt åldersberoende. 254 

Även i de åldersblandade klasser som Edlund och Sundell undersökte föredrog 
eleverna att umgås med jämnåriga. Åldersblandningen tycktes inte öka det 
ålders- och könsblandade umgänget mellan elever. 255 1 de undersökningar som 
Östmar presenterat visade sig elever i årskurs 3 vara de mest populära som 
arbe t spartner s på lågstadiet. I Åberg-Bengtssons undersökning i en mellansta
dieklass var det främst elever i årskurs 6 som var populära när valen gick utan
för den egna åldersgruppen.256 

Jag har endast kunnat finna en studie som koncentrerat sig på att undersöka 
hur eleverna själva upplever sin klassituation och där man undersökt elever 
som själva haft erfarenhet av både åldersblandad och ålderssammanhållen 
klass. Den har genomförts av lärare i grundskolan i Halmstad och publicerats 
på internet.257 Undersökningen omfattade sex skolor i Halmstad och eleverna 

251 Söderlund, Tota/integrerad skola och fritidshem. Vad tycker barnen?, 69-70. 
252 Söderlund, Tota/integrerad skola och fritidshem som skolmodell\ 84-86. 
253 40% av kamratvalen gick till någon utom den egna årskursen bland de tre val som varje elev 
gjorde. Men det finns ingen angivelse om hur många av dessa val som är förstahandsval. 
254 Lisbeth Åberg Bengtsson, "Elevinteraktionen i en åldersblandad mellanstadieklass", 
Didaktisk tidskrift 4: (1994), 4-23. 
255 Edlund & Sundell, 33. 
256 Östmar, 68-69. 
Åberg Bengtsson, 18-19. 
257 Svensson, Utvärdering: Eleverna tycker till om åldersblandat 
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gick i årskurserna 4, 5 och 6. De allra flesta av eleverna hade gått åldersblandat 
på lågstadiet och gick i åldershomogen klass när undersökningen genomfördes 
under september månad 1998. Eleverna fick en enkät där de ombads svara på 
om de även skulle vilja gå i åldersblandad klass p å mellanstadiet.258 485 elever 
valde åldershomogen klass och 65 elever valde åldersblandad klass. Undersök
ningen visar därmed en helt annan bild av elevernas uppfattningar än den som 
framkommit i andra undersökningar. I sammanställningen av argumenten för 
valen framkommer att många elever upplever åldersblandade klasser som röri
ga och stökiga. Även detta ger en helt annan bild av elevernas skolsituation än 
den som exempelvis framkom i Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas 
granskning av undervisning i åldersblandade grupper. 

Jan-Erik Östmar kunde inte finna att kunskapsspridning i de åldersblandade 
klasserna skulle ha ökat.259 Men Edlund och Sundeli fann en större andel ex
tremvärden i de åldersblandade klasserna.260 Liknande tendenser redovisas 
även i Holmbergs undersökning och i Taube, Skarlind och Karlssons under
sökningar från 1998 och 1999. 

Personalen vid barnskolan i Skurup ser de omogna barnen och de som behö
ver mer stimulans som de stora vinnarna i den åldersblandade verksamhet som 
barnskolan står för. Men om den sammanlagda skoltiden blir oförändrad re
kommenderas trots allt att de omogna barnen inte påbörjar sin skolgång som 
sexåringar.261 Andras menar att det finns anledning att misstänka att "elever 
med läs- och skrivsvårigheter kan få särskilt stora problem i den typ av under
visning som tillämpas" i den åldersblandade undervisningsmiljö som hon un
dersökt.262 Ahls resultat pekar på att det finns elever som inte passar in i en 
arbetsform med den höga grad av självständigt arbete, som tycks bli en konse
kvens av åldersblandade klasser. Hon menar att barn med svårigheter i sitt 
lärande behöver en mer strukturerad undervisning än vad som erbjuds i det 
"egna arbetet".263 

Att som yngre få tillgång och närhet till äldre elevers arbete framhålls ofta som 
gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling. Astrid Ahl konstaterar i sin studie 

258 Eleverna fick endast svara på ett av alternativen: "Jag skulle vilja gå i åldersblandat därför 
att:" eller "Jag vill inte gå åldersblandat därför att:". 563 elever deltog i undersökningen och av 
de svar som angivits ogiltigförklarades 13. Alla giltigförklarade svar har redovisats. 
259 Östmar, 75. 
260 Edlund & Sundell, 27. 
261 Maja Persson, 32, 36. 
262 Andrae, Grundskola i glesbygd, 214. 
263 Ahl, 221, 240, 265. 
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att det främst är elever med uttalat intresse som gynnas av att kunna göra så
dant som de äldre sysslar med.264 

Edlund och Sundeli fann att det fanns fler svagpresterande elever i räknig och 
läsning i de åldersblandade klasserna men att det var eleverna i de åldersinde-
lade klasserna som fick mest särskilt stöd.265 När det gällde elevernas självbild, 
skolanpassning, sociala förmågor och kamratkontakter fann de inga skillnader. 

Internationell forskning 
I en forskningsöversikt av Roberto Gutiérrez och Robert E. Slavin presentera
des ett försök att sammanställa alla forskningsresultat där man använt standar
diserade mått på barnens kunskaper i jämförelser mellan åldersblandad (nong-
rading) och traditionell klassorganisation i amerikanska skolor, mellan åren 
1959 och 1985.266 Det är studier från förskola till årskurs 6. De flesta av un
dersökningarna avser en jämförelse av elevernas prestationer i läsning och 
matematik. 267 Om samtliga redovisade undersökningar gäller att den ålders-
blandade undervisningen pågått under minst ett år. 

Gutiérrez och Slavin är noggranna med att betona att "nongrading' avser 
många olika organisatoriska skol- och klassrumsarrangemang. De anser att det 
är kännetecknande för dessa åldersblandade grupper att eleverna sätts samman 
utifrån studieprestationsnivåer. Men detta kan ske i mycket olika omfattning, 
t.ex. endast i ett ämne eller att elever placeras i nivågrupper som gäller för flera 
ämnen. I andra ämnen har man arbetat så att elever flyttat mellan nivåer bero
ende på individuell utvecklingstakt och olika elever kan därmed ges olika lång 
tid på sig för att nå olika kursmål. "Nongrading" var vanligast de första skol
åren.268 

Gutiérrez och Slavin fann fyra olika typer av "nongrading" bland de 57 under
sökningar de granskat. Den första typen av "nongrading" gällde endast ett 
ämne (ofta läsning och ibland matematik). Undersökningar av denna typ 

264 Ibid., 233. 
265 Edlund & Sundeü, 33. 
266 Gutiérrez, Roberto & Robert E Slavin. "Achievement effects of the nongraded elementary 
school: A best evidence synthesis. Review of educational research, 62 (1992), 333-376. 
267 För att beakta en studie har man krävt redovisning av initiala skillnader. 
268 Grade 1-4 eller kindergarden — grade 3. 
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genomfördes främst under 50- och 60-talen. Från sent 50-tal och fram till 
tidigt 80-tal tycks det ha blivit vanligare med åldersblandning, ofta i alla ämnen. 
Under några år i skiftet mellan 60- och 70-talet rapporteras elva undersökning
ar som alla vi sar på ett nytt inslag i åldersblandningen, nämligen en betoning 
på individualisering. Denna kännetecknades bl.a. av 'inlärningsstationer' och 
programmerad undervisning. En fjärde typ av "nongrading" gäller program 
där hela skolorganisationen genomsyrades av att eleverna i första hand gruppe
rades utifrån sina undervisningsbehov snarare än ålder. Eleverna omgruppera
des kontinuerligt beroende på framsteg. Planer för varje elev och en flexibilitet 
mellan individuell undervisning och undervisning i mindre grupper känneteck
nade dessa program. Inlärnings stationer samt andra former av aktiviteter som 
eleverna kunde genomföra utan lärarens direkta närvaro var också vanliga 
inslag. Studier som rörde den här senast beskrivna typen av "nongrading" 
rapporterades från tidigt 70-tal till mitten av 80-talet. 

I Gutiérrez och Slavins forskningssammanställning grupperas resultaten med 
hänsyn till olikheter avseende utformning av verksamheten inom den 
årskurslösa organisationens ram. 269 Den slutsats Gutiérrez och Slavin drar är 
att "nongrading" kan ha en positiv inverkan på elevernas skolresultat om ål
dersblandningen / 'årskurslösheten' används för att möjliggöra för läraren att 
ge mer direkt undervisning till eleverna, men inte om blandningen av åldrar 
används som ett ramverk för individualiserad undervisning. 

En annan amerikansk forskningsgranskning har genomförts av Barbara Pavan, 
också den 1992. Den omfattar 64 jämförande studier som rapporterats mellan 
åren 1968 och 1990. Statistiskt signifikanta resultat som talar för eller emot 
'nongrading' (årskurslös organisering) räknades. Ingen hänsyn har tagits till 
verksamhetens utformning inom de åldersblandade undervisningsmiljöerna. 
Pavan drog slutsatsen att elever i 'nongrading'-miljöer presterar lika bra eller 
bättre än elever i traditionella klasser.270 

Den senaste större och mer internationellt täckande forskningsgenomgång 
som jag funnit är genomförd av Simon Veenman.271 Veenmans granskning 
samordnar resultaten från forskning kring kognitiva och icke kognitiva effekter 

269 1 de 57 undersökningarna ingick 10 studier där den årskurslösa verksamheten inte beskrivits. 
Gutiérrez och Slavin faster inte någon vikt vid att belysa en eventuell mångfald bland vad som 
här kallats traditionell organisation. Det traditionella tycks förutsättas vara utformat på ett en
hetligt sätt, vilket kan ifrågasättas. 
270 Barbara, N. Pavan, "The Benefits of Nongraded Schools". Educational Leadership', 
v 50, n 2, (1992): 22-25. 
271 Veenman, 319-381. 
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av olika former av klassorganisation. Det gäller klasser som organiserats ål-
dersblandat på grund av ekonomiska eller organisatoriska skäl (multigrade) och 
de som organiserats så för att öka interaktionen mellan elever i olika ålder 
(multiage) och klasser som inte åldersblandats (single-grade/singleage). Det är 
studier där man jämfört resultat mellan de ovan nämnda klass formerna. Ve-
enman utgick från mycket bestämda krav i urvalet av dessa studier, liknande 
dem som Gutiérrez och Slavin ställde i sin undersökning 1992. Han redovisar 
dessutom mycket noggrant en rad förhållanden i de granskade undersökning
arna. Veenman granskar 56 undersökningar varav 37 från Nordamerika (33 
från USA), en från Sydamerika 13 från Europa, två från Australien, två från 
Afrika och en från Asien. 

Veenmans beskrivning av "multigrade" klasser liknar det som i Sverige vanli
gen kallats och fortfarande ofta refereras till som B-form. "Multiage" motsva
rar närmast de svenska begreppen åldersblandning eller åldersintegrering. Ve
enman pekar på problemen med att hålla isär begreppen då även de skolor 
som av administrativa eller finansiella skäl tvingats införa åldersblandning kan 
framhålla pedagogiska fördelar med detta arrangemang. 

I redovisningen av de jämförande undersökningarna hålls multigrade- (B-
form) och multi-age-studierna isär. Resultaten delades även upp i kognitiva 
och icke kognitiva effekter i olika klassformer. Även om Veenman håller isär 
multigrade- och multi-age-studierna i sin redovisning, finns inga belägg för att 
den praktiska utformningen inom klassens ram motsvarat de beskrivningar av 
begreppen som Veenman ger. Han påpekar nämligen att de flesta av studierna 
saknar beskrivningar av undervisningens praktiska utformning. Hur många år 
eleverna gått i en åldersblandad miljö anges inte heller.272 

Veenman fann inga eller mycket små skillnader mellan resultaten i de olika 
klassformerna, både vad gäller kognitiva och icke kognitiva aspekter. När det 
gällde effekter på icke kognitiva områden, som skolattityder, självbild, motiva
tion m.m. visade sig en liten positiv effektskillnad till förmån för muligrade-
klasser i landsbygdsmiljöer.273 Han fann också en smärre positiv effektskillnad 
till förmån för muligrade-klasser med elever från högre socioekonomisk bak
grund. När det gäller den socioekonomiska bakgrundens betydelse för resul
taten i multi-age-klasser är det svårt att göra jämförelser. Det är nämligen 
ovanligt med multi-age-klasser för elever med lägre socialgruppstillhörighet.274 

272 Veenman, 329. 
273 Ibid., 368. 
2™ Ibid., 1995, 370. 
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Veenman frågar sig varför resultaten i muligrade- och multi-age-klasserna inte 
var mera positiva i jämförelserna med de mer åldershomogent sammansatta 
klasserna. Detta, menar han, kunde ha varit fallet om man i multigrade-
klasserna till större del utnyttjat möjligheterna för läraren att undervisa elever
na mer direkt i små grupper i förhållande till deras kunskapsnivåer och om att 
man i multi-age-klasserna gett mindre utrymme för enskilt arbete. 

Efter 1995 har jag in te funnit några forskningsöversikter men väl en riklig 
mängd artiklar som behandlar undervisning i olika typer av åldersblandade 
miljöer, vilka skilt sig åt såväl vad gäller motiven för åldersblandningen som 
undervisningens utformning. I databaserna ERIC, BEI, AEI, som tillsammans 
erbjuder en bred täckning av utbildnings forskning i Nordamerika, Europa, 
Australien och Nya Zeeland fann jag 1 68 artiklar som berör åldersblandad 
gruppsammansättning i skolan.275 Databaserna täcker i huvudsak olika geogra
fiska upptagningsområden och det är endast en artikel som fanns i mer än en 
databas. 

Artiklarna behandlar till en övervägande del undervisningsmetodiska frågor. 
Det gäller hur man arbetat i en åldersblandad miljö eller tankar om hur man 
skulle kunna arbeta eller förbättra arbetet i åldersheterogena grupper. Färre 
undersökningar finns som behandlat effektivitetsfrågor. En översiktlig genom
gång av de "abstracts" som finns rapporterade ger stöd för att det inte finns 
samstämmiga forskningsresultat som talar för eller mot åldersblandning. Tex
terna visar också att det finns många olika motiv för utformningen av det inre 
arbetet i en åldersheterogen miljö och många olika sätt att genomföra detta 
arbete. En rad artiklar vittnar om att det pågår ett omfattande utvecklingsar
bete i många skolor där åldersblandning tillämpas. En genomsökning av 
EUDISED stödjer denna iakttagelse.276 Där fanns en rad europeiska forsk-

275 Följande sökord användes: Alla kombinationer av multi-, mixed och grade, age kombinerat 
med former av class, group, school, education samt ungraded, nongraded, combination class 
och vertical grouping. Sökningarna genomfördes följande datum och resulterade i följande antal 
relevanta referenser. Siffrorna inom parantes anger antal faktiska träffar med hjälp av de sökord 
som användes: 
2000-09-13 Education Resources Information Center: Hela sökningen avser perioden från 1995. 
106 träffar (109). 
2000-10-19 Australian Education Index. Hela sökningen avser perioden från 1978. 121 träffar 
(180), varav 51 (88) efter 1995. 
2000-10-17 British Education Index. Första artikel från 1965. 42 träffar (45), varav 11 efter 
1995. 
276 Sökningen i European Documentation and Information Sys tem for Education genomfördes 2000-10-
20. 
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ningsprojekt inrapporterade som intresserar sig för undervisningens och läran-
dets villkor i den åldersheterogena klassen. 

En sammanfattande diskussion av tidigare 

Det engelska och amerikanska skolsystemet skiljer sig väsentligt från det 
svenska och detta gäller även syften och orsaker till införandet av åldersblan-
dade grupper. Ett skäl för att inrätta åldersblandade klasser i USA har varit det 
utbredda problemet med elever som inte klarat årskurskraven. Både i USA och 
i England förespråkas dessutom åldersblandning för att möjliggöra för en och 
samma lärare att följa en elevgrupp under längre tid. Skillnaderna mellan en 
amerikansk eller engelsk åldershomogen klass och en klass med åldersbland
ning kan därför vara mer omfattande än i Sverige. Här är det ju rege l att en 
och samma lärare följer klassen under flera år såväl i åldershomogena som i 
åldersblandade klasser. Amerikanska och engelska klasser fungerar mindre ofta 
som sammanhållna grupper på det sätt som är vanligt i Sverige. I amerikanska 
och engelska skolor är det vanligt förekommande att eleverna tidigt gör olika 
ämnes- och nivåval som styr grupptillhörighet. 

Termerna som är förknippade med åldersheterogena gruppsammansättningar 
är mångtydiga och kan inte förstås utan kunskaper om den nationella och 
ibland även lokala kontext, från vilken forskningsresultaten härrör. Begreppet 
"homogenius grouping" i engelskspråkiga undersökningar används till exempel 
ofta synonymt med "ability grouping" och begrepp som 'årskurslös' eller 'ål-
dersblandad' kan avse ganska skiftande undervisningsarrangemang, vilket inte 
alltid framgår i forskningsrapporternas beskrivningar. Det blir därför ibland 
svårt att veta vilken typ av 'klass' som ingått i olika studier. 

Forskningsgenomgången visar att kognitiva och icke kognitiva färdigheter kan 
gynnas eller missgynnas i en åldersblandad klass. Mycket pekar alltså mot att 
resultaten inte ensidigt går att relatera till klassens sammansättning. Detta kan 
tolkas som att det är av underordnad betydelse om klasser sätts samman ål-
dershomogent eller åldersheterogent. Men det kan även innebära att en alltför 
liten del av de studier som gjorts tagit hänsyn till vilken sorts inre arbete som 
bedrivs inom de olika klass formernas ram samt vilka kontextuella skillnader 
som kan ha påverkat jämförelserna. 
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Hur eleverna grupperas inom klassens ram (t.ex. nivågruppering eller ålders
gruppering), hur arbetet genomförts (t.ex. stor del egenarbete eller arbete i 
grupp) och elevernas sociala och kulturella situation i stort, är sådant som inte 
tillräckligt beaktats. Det kan vidare noteras att en stor del av de undersökning
ar som gjorts är genomförda i de tidiga skolåren samt att ålders spridningen 
varierar avsevärt bland de klasser som ingått i de olika undersökningarna. Stora 
skillnader avseende skolstorlek och klasstorlek föreligger också. De flesta av 
undersökningarna rör elevernas prestationer i skolämnen och då främst i läs
ning och matematik (främst aritmetik). Resultat som exempelvis rör lärarnas 
arbetssituationen men även elevernas skolsituation grundar sig till en betydan
de del på lärares utsagor. Detta pekar på behovet av fler studier där eleverna 
kommer till tals s amt att fler aspekter av åldersblandning belyses. I forsknings
genomgången visar det sig att det nästan helt saknas kunskap om elevers erfa
renheter av åldersblandad klass i jämförelse med erfarenheter från ålderssam-
manhållen klass. 

Skillnader mellan olika studerade populationer, som ibland inte särredovisas i 
jämförande undersökningar, kan visa sig vara helt avgörande för resultatet. En 
sådan faktor kan vara klassens storlek. I en undersökning av Österling, som 
refereras av Marklund, visas t.ex. att elever med särskilda behov nådde bättre 
resultat i en liten (kunskaps-) homogen grupp än i en stor (kunskaps-) hetero
gen grupp, men allra bäst presterade dessa elever i en liten (kunskaps-) hetero
gen grupp.277 I den mån heterogeniteten är den faktor som verkar positivt i 
sammanhanget är resultaten också påverkade av andra faktorer. I Osterlings 
studie samvarierar heterogeniteten med klassens storlek på ett sådant sätt att 
resultatet av en förändrad gruppsamansättning (baserad på elevernas ämnes
kunskaper) också påverkades av gruppstorleken. I en liten klass kan effekterna 
av åldersheterogenitet framträda på ett sätt medan heterogeniteten i en större 
klass kan ha andra konsekvenser. På samma sätt skulle klassammansättningens 
betydelse kunna visa sig vara olika beroende på den samhälls- eller skolkontext 
i vilken klassen existerar eller när i skolgången en viss ålderssammansättning 
tillämpas. Det finns i den tidigare forskningen mycket som tyder på att det inte 
enkelt går att jämföra B-form (multigrade classes) och andra typer av ålders-
blandade klasser. En faktor som visar sig av betydelse är skolstorleken som 
vanligen är mindre i skolor som tillämpar någon typ av B-form. 

Sammanfattningsvis är bilden motsägelsefull. Det går inte att säga att den ena 
klassformen generellt är bättre än den andra. I merparten av genomförda ut

277 Marklund, Skolklassens storlek o ch struktur; 95-96. 
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värderingar kan man inte heller påvisa signifikanta skillnader mellan olika 
klasstyper. Olika faktorer och studier tar helt enkelt ut varandra. Det finns 
alldelens för få studier där undervisningens utformning, elevernas bakgrund, 
klasstorlek, skolstorlek, ålders spridning, års kurs spridning, lärarkontinuitet, etc. 
samtidigt hållits under kontroll. 

Det är också svårt att få en enhetlig bild av vad forskningen säger om samband 
mellan åldersblandning/icke åldersblandning och kognitiva respektive icke 
kognitiva kunskaper. Bilden fördunklas av de olika förhållanden som har rått i 
de olika studierna. 

Genomgången av tidigare forskning visade bl.a. att verksamheten inom ramen 
för åldersblandade grupper ser mycket olika ut. Det finns också indikationer 
på att den praktiska utformningen av undervisningen i åldersblandade klasser 
förändrats över tid. I Sverige märks tydligt att det förekommer årskursuppde-
lad undervisning i sådana åldersblandade klasser som inte betecknas som B-
form. I amerikanska och engelska skolor är det vanligt att använda heterogent 
sammansatta grupper som utgångspunkt för att kunna forma kunskapshomo
gena grupper inom klassens ram. Det som i Sverige kallas nivågruppering och i 
Sverige aktivt motarbetats är med andra ord vanligt i amerikanska och engelska 
skolor. 

Även i åldershomogena klasser kan man ana förändringar. Det finns indikatio
ner som tyder på att undervisningens utformning förändras i riktning mot vad 
som förespråkas av anhängarna av åldersblandade grupper. Det är främst gra
den av individuellt styrt egenarbete som ökar. Om dessa iakttagelser är riktiga 
behöver skillnaden mellan skolarbetet i åldersblandade klasser och åldersho
mogena klasser inte vara så stora i praktiken. 

En slutsats måste bli att klassens ålderssammansättning inte ensamt utgör någon 
avgörande faktor. För enskilda elever kan förhållandet vara ett annat. Betydel
sen av detta bör lyftas fram, speciellt med tanke på att det finns klara tenden
ser i forskningsresultaten som pekar på att det är elever i en 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. 
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III. Elevernas erfarenheter 
Ett empiriskt forskningsbidrag 

Syfte 
I det föregående har jag gra nskat och analyserat flera centrala begrepp med 
anknytning till avhandlingens tema. Jag har sökt redovisa den historiska bak
grunden till framväxten av ålders sammanhållna klasser och undersökt argu
menten för och emot samt ökningen av åldersblandade klasser under seklets 
sista decennier. Det är idag mycket vanligt att elever går i åldersblandade grup
per. I en genomgång av svensk och viss internationell forskning har jag bland 
annat påvisat att det nästan helt saknas kunskap om elevers erfarenheter av 
åldersblandad klass i jämförelse med erfarenheter från ålderssammanhållen 
klass. 

Mot bakgrund av detta redovisas i denna del ett eget empiriskt forskningsbi
drag, som sätter fokus på elevernas perspektiv. 

Syftet är att undersöka vad som framträder för eleverna i deras erfarenheter av 
åldersblandad klass mot bakgrund av erfarenheter från ålderssammanhållen 
klass. Undersökningen tar sin utgångspunkt i en livsvärldsontologisk ansats. 
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Att undersöka elevperspektiv 

Ontologiska och epistemologiska utgångspunkter 
I de allra flesta studier som rör skolan handlar det om att utveckla kunskap om 
vad som är betydelsefullt för att främja elevers lärande. Men de frågor som 
formuleras ställs aldrig teorilöst och betydelsen av begrepp som kunskap och 
lärande är problematiskt. För att den föreliggande studien skall k unna förstås 
blir det därför viktigt att redovisa hur jag definierar vissa centrala begrepp och 
till v ilken forskningsansats undersökningen relaterar sig.278 Den fenomenolo
giska rörelsen har varit inspirerande och det är inom en livsvärldsontologisk 
ansats som undersökningen genomförts.279 

Inom undervisningsforskningen har två huvudparadigm mer eller mindre stått 
emot varandra under 1900-talet.280 Ett av dessa paradigm har sina rötter i den 
naturvetenskapliga forskningen och det andra i en humanistisk forskningstra
dition. Det naturvetenskapligt orienterade paradigmets huvudsyfte kan ses som 
ambitionen att fastställa orsakssamband och det humanistiskt relaterade para
digmets huvudsyfte som en strävan att etablera förståelse. Wilhelm Diltehey 
talade om en distinktion mellan Erklären och Verstehen. 

Mina teoretiska utgångspunkter hör hemma inom den hermeneutiska traditio
nen. Det är ingen enhetlig tradition utan den inkluderar olika tankeströmning
ar.281 

Hermeneutiken är huvudsakligen inriktad på kvalitativa analyser och den un
derliggande teorin för den hermeneutiska traditionen gäller i första hand för

278 Med ansats menas här något som innehåller filosofiska grundantaganden om vad verklighet 
och kunskap är. 
279 Användandet av uttrycket 'rörelse' tar avstånd från att fenomenologin skulle vara något 
alltigenom lika och statiskt och pekar därmed ut att olikheter finns och att förändringar har skett 
och sker. 
Poul Lübcke, "Fenomenologin och Hermeneutiken i Tyskland" i 1Vår tids filosofi ed. Poul 
Liibcke, 73-80. 
Herbert Spiegelberg, The phenomenological movement A historical introduction. (1960), 3.e reviderade 
och utvidgade utg. (Haag: Martinus Nij ho ff Publishers, 1982), 1-2. 
280 Torsten Husen. "Research Paradigms in Education." i Educational Rese arch, Methodology, and 
Measurment: An international Handbook ed. John, P., Keeves (Oxford: Pergamon, 1988), 17-20. 
281 Palmer, R. E., Hermeneutics: Inter pretation the ory in Sleiermacher, Dilthey, Heidegger, and Gadamer. 
(Evaston , Illiniois: University Press, 1969). 
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ståelse. Problemet inom den moderna hermeneutiken avser främst förståelsen 
som sådan.282 I den fenomenologiska vidareföringen av hermeneutiken, så som 
Heidegger utvecklar den, ses förståelse som själva kännetecknet för vårt sätt 
att finnas till i världen.283 Heidegger skriver: 

Tillvarons fenomenologi är hermeneutik i detta ords ursprungliga betydelse, enligt 
vilket det betecknar uppgiften att utlägga /tolka/.284 

Ordet hermeneutik betecknade ursprungligen både tolka och förklara.285 Där
med finns en bro över till de ambitioner som förvaltats inom det positivistiska 
paradigmet med sina förklarande ambitioner. 

Att min studie relaterar sig till en fenomenologisk forskningsansats med her-
meneutisk anknytning betyder därmed inte att jag tar avstånd från vare sig 
positivistiska undersökningar eller sådana som görs på en dialektisk-
materialistisk grund. Jag menar att exempelvis syftet att förstå inte står i mot
sättning till frigörande eller förändrande ambitioner. Tvärtom är det min 

282 Bengt Kristensson Uggla. Kommunikation på bristningsgränsen.(1994) (Stockholm: Brutus, 1999), 
227. 
283 Kristensson Uggla, 225. 
284 Martin Heidegger, Varat och tiden 1 (Sein und Zeit, 1927, 37.), (Göteborg: Daidalos, 1993), 
61. 
Det känns problematiskt att referera Martin Heidegger utan att samtidigt deklarera mitt av
ståndstagande från Heideggers agerande i fråga om nazismen. Heideggers förhållande till natio
nalsocialismen kan aldrig förbises, men än viktigare syns det mig att hans filosofi får vara före
mål för kritiska studier. Diskussioner om relationen politik - filosofi, filosofi -pedagogik, peda
gogik - politik, bör ständigt hållas vid liv. 
I två inledande kapitel till George Steiners Martin Heidegger - en introduktion väcks många frågor 
av det slag som kan hålla sådana diskussioner levande. Steiner tillhandahåller dessutom en rad 
värdefulla hänvisningar. 
George Steiner. Martin Heidegger - en introduktion. (Martin Heidegger. 1978), (Göteborg: Daidalos, 
1997.) 
Wolfgang Klafkis text, Die gegenwärtigen Kontroversen in der de utschen Erziehu ngswissenschaft über das 
Verhältnis der G eisteswissenschaftlichen Pä dagogik %um Nationalsozialismus är ett intressant bidrag från 
den tyska diskussionen kring relationen politik - pedagogik. Den är både sammanfattande och 
fördjupande i sin granskning av samtida pedagogiska auktoriteters förhållande till nazitiden och 
dess pedagogiska teori och praxis. 
Wolfgang Klafkis, Die gegenwärtigen Kontroversen in der deutschen Erziehungswissenschaft über das 
Verhältnis der Geisteswissenschaftlichen Pädagogik %u m Nationalsozialismus. (Åbo: Åbo akademi, Peda
gogiska institutionen, Pedagogiska rapporter nr 9,1966). 
285 Hermeneutisk av grekiskan v£p|ir|veUTlKôç, till v8p|irjV8Uxr|Ç, person som utlägger 1. tolkar, 
till sp|xr|V£UCö, förklara, tolka; av ovisst ursprung. 
Svenska Akademins Ordbok^ [WW Wdokument] (2000-08-16.) 
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/index.html 

83 



övertygelse att utökad kunskap om elevernas perspektiv kan utgöra både ett 
avstamp för eleverna själva att ställa krav och medvetet ta strid för vad de 
anser är betydelsefullt. Kunskapen kan även användas av andra för att formu
lera krav som kan resultera i förändring. När olika perspektiv blir synliga antar 
jag att olika krav också lättare kan artikuleras och bringa förändring till st ånd. 
Därmed vill jag ha sagt att jag inte ser deterministiskt på förändring och att jag 
utgår från att det finns olika intressen som dessutom kan stå i motsättning till 
varandra. Vad gäller hermeneutiken så vänder jag mig mot att kriteriet för en 
god tolkning skulle vara något som hänger samman och står fritt från motsä
gelser. Här delar jag snarare ett dialektiskt synsätt där man betonar existensen 
av motsättningar och motsägelser i den sociala världen. 

Den hermeneutiska traditionen betonar i större utsträckning möjligheten till 
frihet i människans agerande än vad den marxistiska historié deterministiska 
synen representerar.286 Vill man jämföra den hermeneutiska tanketraditionen 
med kritisk teori betonar den hermeneutiska snarare förståelse av exempelvis 
mänskligt handlande än avslöjanden av ideologier bakom handlingar. Att min 
studie inspirerats från den fenomenologiska rörelsen och den hermeneutiska 
tanketraditionen beror på att mitt huvudintresse i den föreliggande studien i 
första hand är förståelse av en viss grupp människors erfarenheter och vad 
dessa erfarenheter betyder för dem i det sammanhang där de finns till. 

Fenomenologisk ansats 

Fenomenologin, som den gestaltats av Edmund Husserl (1859-1938) i början 
av detta sekel, är en erfarenhetsfilosofi. Åren 1900 och 1901 publicerade Hus
serl logische Untersuchungen, i vilka han ger uttryck för en ny ansats.287 Den fe
nomenologi, som då tar sin början har kommit att kritiseras och vidareutveck
las, vilket gör att vi idag kan finna variationer inom den moderna fenomenolo
gin.288 Vissa starka drag som förenar gör det ändå möjligt att tala om feno
menologiska undersökningar. Sådana kännetecknas av en strävan att nå de 

286 Per-Johan Ödman, "Hermeneudes." I Educational Research, Methodology, and Measu rement: An 
international Handbook. Ed. John P. Keeves, (Oxford: Pergamon, 1988), 63-70. 
287 Jan Bengtsson, Sammanflätningar: Husserl och Merleau-Ponty s fenomenologi. (Göteborg: Daidalos, 
1993), 24-25. 
288 Inom den moderna fenomenologin brukar ett antal varianter lyftas fram där särskilt två 
inriktningar fått stark betydelse. Den ena är den transcendentala fenomenologin utvecklad av 
Edmund Husserl vid början av förra seklet och den andra är den existensfilosofiska fenomeno
login representerad av bland andra Martin Heidegger och Maurice Merleau Ponty. 
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egenskaper och betydelser som något studerat kan ha för den som erfar det 
studerade. 

Till sakerna 

Det finns en vilja inom fenomenologin att nå fram till det man brukar beteck
na som 'sakerna själva'. Husserl formulerade redan i logische Untersuchungen 
denna princip för vad som kommit att betraktas som grundläggande för feno
menologisk metod.289 

Wir wollen auf die 'Sachen selbst' zurückgehen.290 

Det gäller att beskriva det som framträder för någon utan att starta i teorier, 
förhandsuppfattningar eller förutbestämda krav på att inordna det som fram
träder i redan färdiga strukturer. Med utgångspunkten, att detta inte låter sig 
göras på annat sätt än via människans erfarenhet, kan det sägas att det som 
fenomenologin studerar innefattar ett studerat objekt men samtidigt alltid 
också ett subjekt. Det intressanta för fenomenologin är med andra ord inte det 
studerade objektet eller det studerade subjektet utan just det givna i både och.291 

Detta bör förstås som att subjekt och objekt ömsesidigt och pågående påver
kar varandra. Då fenomenologin intresserar sig för levd erfarenhet pekar den 
också ut det omöjliga i att kunna göra distinktioner av den här typen, eftersom 
vår direkta förståelse av världen som vi lever i den är en enda oupplöslig enhet. 

Fenomenologin betonar att erfarandet alltid är erfarande av något. Påvisandet 
av denna 'intentionalitet', har kommit att utvecklas till en av fenomenologins 
viktigaste teorier.292 Teorin pekar också ut förhållandet att 'sakerna' som med

289 Martin Heidegger skriver att: "Uttrycket »fenomenologi» innebär först och främst ett metod
begrepp", i bemärkelsen att det bestämmer "en vetenskaps principiella riktning." 
Heidegger, 1Varat och tiden I, 49. 
290 Edmund Husserl, Logische U ntersuchungen, (andra bandet) Untersuchungen %ur Phänomenologie und 
Teorie der Erkenntnis (Halle 1901), (Halle: Max Niemeyer, 1913), 6. 
291 De objekt som avses här kan variera stort med avseende på typ av innehåll. Det kan vara 
konkreta och abstrakta objekt: fysiska ting och varelser, känslor, förhållanden, processer, hand
lingar etc. 
292 Intentionalitetsbegreppet så som det utgjort grund för den moderna fenomenologin, bygger 
på Franz von Brentanos (1838-1917) bestämning och vidareutveckling. 
Dick, A. R., Haglund, "Husserl och den fenomenologiska filosofin" i Fenomenologins idé Edmund 
Husserl (Die Idee der Phänomenologie, föreläsningar givna 1907, utgivna första gången 1950) 
Inledning Dick A. R. Haglund. Översättning, förord och kommentarer: Jan Bengtsson. (Göte
borg: Daidalos, 1989), 10-13. 
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vetandet är riktat mot alltid är just 'saker' för någon. Det som då står i fokus 
för intresset brukar benämnas fenomen. Husserl påpekar själv att ordet feno
men härstammar från det grekiska Oaivofxevov, phainomenon med betydelsen 
"det framträdda".293 Objekt bör därmed inte förväxlas med fenomen, eftersom 
fenomenet begreppsligt innefattar något som går utöver objektet. Fenomenet 
konstitueras i mötet mellan subjektet och objektet. Fenomen är sakerna, ob
jekten så s om de framträder för någon. Martin Heidegger (1889-1976), skriver 
att fenomenologin kan ses som vetenskapen om fenomenen.294 När Heidegger 
gör sin utläggning av fenomenologins betydelse tar han också sin utgångs
punkt i begreppet 'logos'. Han visar att: 

Logos låter något ses (fainesthai), nämligen det som är på tal, och närmare be
stämt fir den talande [.. .].295 

I denna skrivning understryks, att det är något som framträder för någon. Tan
ken får en tydlig exemplifiering i Heideggers resonemang om sakernas 'tyg'-
eller 'don'-karaktär.296 Han betonar där att det som framträder för någon också 
alltid framträder som något, vilket i sin tur pekar mot att detta något dessutom är 
till eller för att, tjäna, gynna, använda eller h antera etc. något för någon. Det är 
dessutom i användandet, hanterandet etc. som tingen framträder som vad de 
är. Det är när telefonen används för att tala med någon annan, som telefonen 
framträder som telefon och inte endast som en plastklump. Heidegger ger även 
exempel på andra sorts 'hänvisningar' och vill därmed visa på hur det ena hela 
tiden hänvisar till något annat och att alla ting därmed ingår i olika bruks- och 
betydelse sammanhang. I sådana sammanhang finns tingen dessutom alltid 
kopplade till någon. Det är ting i en tillvaro, ting att brukas av någon, ting som 
betyder något för någon. 

Livsvärlden 

Att studera människan i världen måste föregås av en medvetenhet om, att 
människan som subjekt är oupplösligt förbunden med världen. Forskaren 
måste därför ta sin utgångspunkt i livsvärlden. Inom den moderna fenomeno
login är det Edmund Husserl som först använder sig av idén om livsvärlden 
(der Lebenswelt), som en värld av levd erfarenhet, där det givna i människans 
erfarande i världen betonas. I Husseris sista stora och till innehåll delvis pos-

293 Edmund Husserl, Fenomeno logins idé, 54. 
294 Heidegger, Varat och tiden 1, 50. 
295 Ibid., 55. 
296 Ibid., 95-100. 
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tumt publicerade text, Die Krisis der der europäischen Wissenchaften und die transzen
dentale Phänomenologie: Eiene Einleitung in die phänomenologische Philosophie , utvidgar 
och fördjupar han tanken om livsvärlden som grund för fenomenologin.297 

Han hävdar att vetenskaperna glömt bort livsvärlden som menings fundament 
och att det är detta som skapat den kris boktiteln hänvisar till. Husserl skriver 
om den enda riktiga världen som: 

[...] the one that is actually given through perception, that is ever experienced 
and experienceable — our everyday life-world.298 

Livsvärlden beskrivs som en värld av direkt erfarande, som redan där, på för
hand given.299 Det är den direkt uppfattade värld som vi lever i. Livsvärlden är 
en förutsättning för vetenskapen. Den är all vetenskaps jordmån: 

The concrete life-world, then, is the grounding soil [der gründende Boden] of 
the 'scientifically true' world and at the same time encompasses it in its own 
universal concreteness.300 

Världen föregår varje upplevelse av individuella objekt och är därmed den 
universella grunden för alla trossatser. Den är en förutsättning för alla omdö
men. Enskilda objekt framträder bara mot en bakgrund som alltid är given.301 

Martin Heidegger för resonemangen om livsvärlden vidare. Han bryter radikalt 
med Husseris strävan att uppnå en position utanför livsvärlden, ett transcen-
dentalt och rent medvetande, från vilket livsvärlden kan undersökas. Resultatet 
av Husseris filosofi blir att det undersökande subjektet så att säga lyfts ut ur 
livsvärlden. Detta kan Heidegger inte godta. Han talar om i-världen-varon, "In 
der-Welt-sein" istället för "Der Lebenswelt". I-et syftar inte på någon rumslig 

297 Husserl, Edmund. The Crises of European Säences and Transcendental Phenomenology. {Die Krisis der 
der europäischen Wissenchaflen und die transzendentale Phänomenologie: Eiene Einleitung in die 
phänomenologische Philosophie, 1954) (Evanston: North. University Press, 1970). 
Del I och II utgavs i Belgrad 1936 i en internationell årsbok Philosophia. 
David Carr, "Translators Introduction" i The Crises. 1970, xviii. 
Det är först med Die Krisis som termen Lebenswelt används i en publicerad skrift av Husserl 
men redan tidigare hade Husserl använt sig av ordet i sina forskningsmanuskript. Fram till Die 
Krisis använde han sig av uttryck som naturliga erfarenheten, naturliga inställningen, naturliga 
medvetandet med flera. Se Jan Bengtsson, Fenomenologiska utfly kter,; Människa och vetens kap ur ett 
livsvärldsperspektiv. (Göteborg: Daidalos, 1998), 21. 
298 Husserl, The Crises, 49. 
299 Ibid., 103-186. 
300 ibid., 231. 
301 Edmund Husserl, Experience and Judgement: inve stigations in a genealogy of logic. (Erfahrung und 
Urteil. Untersuchungen %u r Gen ealogie der Logik , 1939) ed. Ludwig Landgrebe; in trod. James S. 
Churchill; efterskrift Lothar Eley (Evanston: Northwestern Univ. Press, 1973), 28-31. 
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relation utan det härleds från att bo eller att uppehålla sig. I-världen-varon 
"betyder sålunda: jag bor, uppehåller mig hos [...] världen såsom något på ett 
eller annat sätt förtroget."302 Med den teckenmässiga sammanfogningen mellan 
detta begrepps olika delar vill Heideger att i-världen-varon skall betraktas som 
ett "enhetligt" fenomen.303 I denna helhet kan det aldrig finnas något rent 
medvetande i någon position utanför livsvärlden. 

Heidegger gör tydliga distinktioner mellan det subjekt som lever i världen (till
varon) och ting. 

Tillvaron är ett varande som i sitt vara förhåller sig förstående till detta vara.304 

Det går inte att vara vad jag är, exempelvis sorgsen eller glad, om jag inte på 
samma gång också förhåller mig till detta vara. Jag kan bara vara sorgsen eller 
glad om jag fö rhåller mig till hur jag k änner mig, till mitt eget vara. Tingen 
utmärks däremot av att de inte kan förhålla sig till sitt eget vara, sin egen exi
stens.305 Tillvarons väsen "ligger i dess existens", skriver Heidegger.306 Han 
resonerar om relationen mellan olika vara-former, mellan vad-varo, essens och 
att-varo, existens.307 Relationen mellan dessa vara-former är helt central i Hei
deggers resonemang, då han anser 'att något är' måste hållas samman med Vad 
det är' för att en rättvis beskrivning av livsvärlden skall kunna ges. Detta pe
kande mot existensbegreppets betydelse för tillvaron har gett namnet åt den 
existensfilosofiska fenomenologin. 

Merleau-Ponty tillhör också de existensfilosofiska fenomenologerna. Även han 
tar kraftigt avstånd från Husseris transcendentala inriktning av fenomenologin, 
vilket i korthet innebär att han anser att livsvärlden aldrig kan överskridas.308  

Heidegger pekar på problemet med att åtskilja existens och essens i tillvaron, 
medan Merleau-Ponty pekar på problemet med åtskillnaden mellan kropp och 
själ, natur och kultur. Han inför den levda kroppen som länk mellan med
vetande och värld och världen som länk mellan medvetande och kropp, för att 
beskriva livsvärden. 

302 Heidegger, Varat och tiden I, 80. 
303 Ibid, 78. 
304 Ibid., 78. 
305 Ibid, 66. 
306 ibid., 66. 
3°7 Lübcke, 27. 
308 Maurice, Merleau-Ponty, Phenomenology of P erception, (Phénoménologie de la perception. Paris, 1945) , 
(London : Roudedge, 1996), s IX-X. 
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I am conscious of my body via the world [ ] I am conscious of the world 
through the medium of my body.309 

De kroppar som studeras i fenomenologiska studier undersöks alltid med ett 
helt annat synsätt än i studier där kroppen reduceras endast till ett objekt. 
Merleau-Ponty riktar uppmärksamheten mot att sådana objektskroppar saknar 
förmågan att erfara, de betraktas aldrig som erfarande subjekt. Den levda 
kroppen däremot är alltid subjekt, den är alltid med mig, det är alltid den som 
erfar. I den förenas kropp och medvetande via erfarandet, via världen.310 

The fusion of soul and body in the act, the sublimation of biological into per
sonal existence, and of the natural into the cultural world is made both possible 
and precarious by the temporal structure of our experience. 311 

Vanligtvis betecknar Merleau-Ponty livsvärlden som en till-världen-varo.312 

Det är den egna kroppen som är till världen. Kroppen omfattar tid och rum 
snarare än att den finns i tiden och rummet.313 Det är alltid från den egna 
kroppen som allt kan gestalta sig för vårt medvetande i ett visst perspektiv.314 

De perspektiv som kan anläggas på världen har inga fasta gränser. Det finns 
alltid något annat, något mer att erfara, den värld som vi erfar är en öppen 
totalitet.315 

När Merleau-Ponty talar om det som framträder för ett subjekt, understryker 
han att detta aldrig kan framträda i någon ren form. Allt som framträder för 
oss gör det mot bakgrund av våra tidigare erfarenheter och kommer därmed 
även att påverkas av dessa. Till de tidigare erfarenheterna lägger vi nya som 
också omformar vad som tidigare framträtt för oss och vad vi kan föreställa 
oss. Detta samspel mellan vad som varit och vad som är och kan komma att 
bli, kännetecknar livet. Synsättet får därmed även betydelse för synen på kun
skap och betingelser för kunskapstillägnan. 

309 Ibid., 82. 
310 Ibid, 84, 90. 
311 Ibid, 84. 
312 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, (Lund: Studentlitteratur, 1999), 21. 
313 Merleau-Ponty, 111. 
314 Ibid, 90-92. 
315 Ibid, 201,333. 
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Kunskap — Lärande 

Mitt huvudsyfte med denna avhandling är att utveckla kunskap om åldersblan-
dad klass från elevernas perspektiv för att möjliggöra utvecklande av kunskap 
om vad som kan vara betydelsefullt för att främja elevers lärande i skolsam
manhang. Frågorna om klassformens betydelse handlar om möjligheterna att 
skapa goda betingelser för undervisning. 

I ambitionen att utveckla kunskap om vad som är betydelsefullt för att främja 
elevers lärande, blir synen på kunskap och lärande avgörande för vilka frågor 
som ställs och på vilket sätt dessa kommer att undersökas. Jag vill inlednings
vis försöka att reda ut kunskapsbegreppet så som jag s er det från ett feno-
menologiskt perspektiv. Därefter vill jag diskutera termen lärande samt be
stämma den här givna innebörden av att främja någonting. 

Kunskap är alltid kunskap om något. Det lärande subjektet kan inte särskiljas 
från det objekt som den lärande riktar sin uppmärksamhet mot och i mötet 
mellan människa [som kropp och medvetande] och värld konstitueras kunska
pen. Eftersom världen också innefattar människan, konstitueras kunskap också 
i mötet mellan människa och människa. Vad skiljer då människan från den 
övriga världen? Människan kan ses som ett objekt bland andra i världen, när vi 
för någon först och främst är fysisk kropp, men människan kan också ses som 
medvetande för någon annan, när vi befinner oss i en direkt erfaren social verk
lighet, där vi av någon annan erfars som medmänniska och tillskrivs liv och 
medvetande.316 Kunskap kan ses som det som framträder i tanke, känsla och 
handling för människan i människans erfarande i världen och lärande sker när 
någonting kvalitativt nytt framträder. Kunskapsprogression sker dessutom om 
det som uppenbaras i någon mening kan sägas innebära värdefullare kunskap 
än det som tidigare framträtt. 

Att just lärande används här för att beteckna vad som sker när människan når 
ny kunskap görs i ett försök att ta avstånd från ett konstruktivistiskt synsätt. 
Där ses kunskap som något individen skapar och betoningen finns då på sub
jektssidan. Det är också ett försök till positionering gentemot behaviorismens 
syn på kunskapstillägnan som ett resultat av stimulus, med betoning av ob
jekts sidan. 

Inom svenskt språkbruk har termen inlärning tidigare varit den vanligaste i 
undervisnings sammanhang. Det föreligger dock en uppenbar risk att 'lärande' 

316 Alfred Schutz, The Phenomenology of the Sodai World (1932) (Evanston: Northwestern University 
Press, femte upplagan, 1967), 163-201. 
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kommer att sammanblandas med det bruk av ordet som idag breder ut sig, där 
lärande används synonymt med inlärning.317 I de fall där det ändrade språk
bruket sker som ett resultat av medvetna övervägande kan detta ses som ett 
avståndstagande från tidigare förhärskande svenskt språkbruk. Det kan då 
tolkas som en önskad betoning just på subjekts sidan, men det kan även tänkas 
vara ett avståndstagande från behaviorismens synsätt. Det populära bruket av 
ordet 'lärande', i den mån det är medvetet, tycks idag främst användas som en 
markering bort från en undervisares roll vid kunskap s tillägnan och en starkare 
betoning på subjekts sidan, det lärande subjektet. Eleven sägs vara den som på 
egen hand skall forma sin kunskap. Även denna innebörd vill jag på intet sätt 
få sammankopplad med det lärandebegrepp jag försöker teckna. Att just läran
de blir de n term som jag väljer här, trots de risker vad gäller sammanblandning 
som uppenbart finns, bör förstås som ett uttryck för att en annan term som i sig 
varken betonar subjekts sidan eller objekts sidan i en kunskapsprocess saknas. 

Resultatet av lärande är kunskap, som i en fenomenologisk ansats måste ses 
som resultatet av människans erfarande i världen, där människa och värld, 
ömsesidigt och pågående påverkar varandra. Därvidlag blir det också viktigt att 
påminna om att det som framträder för oss gör det mot bakrund av våra tidi
gare erfarenheter och därmed även kommer att påverkas av dessa. Till de tidi
gare erfarenheterna tillkommer nya som också omformar vad som tidigare 
framträtt för oss. Med detta synsätt kan inte subjektet, den lärande, särskiljas 
från det objekt eller det medvetande som den lärande riktar sin uppmärksam
het mot. Vill vi studera den lärande och lärandets betingelser måste vi därför 
studera detta som helhet. 

I en uttalad ambition att främja någonting (elevers lärande) kan det gälla att 
skapa goda betingelser för detta något. För pekar mot något icke omedelbart, 
något som leder fram mot ett mål, en hjälp på vägen. I ett sådan bestämning 
av främja kan den fulla betydelsen av de betingelser man skapar lätt förbises. 
Betingelserna i sig kan nämligen även på ett mer direkt sätt utgöra påverkans-
grund. Främja skall därför betraktas som något som kan ge både omedelbara 
effekter och något som mer indirekt kan påverka i viss riktning. 

317 Från att endast förekomma i ett fåtal svenska titlar på böcker och artiklar per år under 80-
talet har en markant ökning skett under senare delen av 90-talet för att vid millennium-skiftet 
årligen förekomma i ca. 70-100 tidar. Samma utvecklig uppvisas inte vad gäller användandet av 
termen inlärning. Där ligger användandefrekvensen i tidar kvar på en nivå likt den som fanns 
under 80-talet, kring 10- 20 titiar per år. http:www.libris (1999-06-19) 
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Eftersom det här inte kommer att talas om lärande vilket som helst, utan 
lärande i skolsammanhang, blir det viktigt att ringa in vad som där är utmär
kande. Det är förvisso inte bara i skolan som lärande sker, men skolan har som 
sin speciella uppgift att undervisa. Undervisning utmärks av att den har som 
mål att den studerande skall tillägna sig kunskap och som viktigt tillägg att det 
hos den studerande skall ske en kunskapsprogression. I den meningen är alla 
utbildningsuppdrag också normativa, eftersom de alltid måste hantera frågan 
om vad som kan anses kvalitativt bättre. 

Därmed kan man säga att ambitionen att utveckla kunskap om vad som är 
betydelsefullt för att främja elevers lärande i skolsammanhang även kan sägas 
gälla en ambition att skapa goda betingelser för undervisning. Åldersblandad 
klass är den betingelse som utgör fokus i det empiriska forskningsbidraget i 
denna studie och hur denna betingelse erfars av den lärande. 

Urval och metod 

Avgränsningar med avseende på innehåll 

Varför elevernas perspektiv? 

Utgångspunkten i en livsvärldsontologisk ansats är, att den enda verklighet 
som människan kan äga kunskap om är en upplevd verklighet genom egna och 
andras erfarenheter. Det vi studerar är alltid sett ur någons perspektiv. Det 
undersökta framträder alltid för någon. Trots att eleverna är de som står i cent
rum för skolans verksamhet har hittillsvarande forskning på området endast i 
ringa omfattning intresserat sig för just deras erfarenheter av klassformen. Jag 
har därför valt att försöka utveckla kunskap om den åldersblandade klassen ur 
barnens (elevernas) perspektiv. 

I debatten förs det ofta fram att barn i åldersblandade klasser vanligen trivs 
bra, men detta kan även sägas gälla elever från ålders sammanhållna grupper. 
Det visar sig nämligen att de flesta barn, och då speciellt i grundskolans tidiga
re skolår, trivs mycket bra.318 Detta är förhoppningsvis ett resultat av att 

318 Statistiska centralbyrån, Barns varda g: Tioårin gar om skola och fritid en (Örebro: SCB Publika
tionstjänst, 1998), 25. 
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svensk skola i flera avseenden lyckats, men det kan också vara en effekt av att 
barn inte känner till a tt det kan vara på något annat vis. Barn har svårare att 
vara kritiska, då relativiteten i tillvaron inte framträder för dem på samma sätt 
som för vuxna. Att se denna relativitet är också en förmåga som de ännu inte 
fullt utvecklat. Som tidigare framhållits finns det mycket som talar för att vi 
borde försöka få en mer nyanserad bild av konsekvenserna av olika sätt att 
organisera klasser. Då är det viktigt att vi även försöker nå fram till elevernas 
perspektiv. 

Elisabeth Doverberg och Ingrid Pramling har påvisat att intervjuer med elever 
kan vara till stor hjälp i skolarbetet. Genom att intervjua barn med syfte att 
förstå hur barn ser på sin tillvaro, kan lärare få en bättre grund för sitt sätt att 
arbeta.319 

Att barn tänker och uppfattar världen annorlunda än en vuxen vet alla lärare, 
men vad barns sätt att tänka har för konsekvenser i det dagliga arbetet är kanske 
inte lika vanligt att man reflekterar över.320 

Att ta till vara och utgå från barnens perspektiv uppmärksammas också i Läro
planen fir det obligatoriska skolväsendet, firs koleklassen och fritidshemmet, (Lpo —94), där 
det föreskrivs som en skyldighet för skolan. 

Läraren skall utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter 
och tänkande, [ ] tillsammans med eleverna planera och utvärdera undervis
ningen och förbereda eleverna för delaktighet [.. .].321 

Barn tänker troligen inte kring skolklasstrukturer på samma sätt som de vuxna. 
Vuxna har en annan relation till frågor av detta slag, både genom sin position i 
strukturen och genom den fond av erfarenheter man som vuxen har att relate
ra sitt tänkande till. Lärarna kan därigenom antas se fler aspekter på en organi
sationsform än eleverna. Att våra erfarenheter ger olika förutsättningar för vad 
vi kan uppfatta och på vilket sätt vi upplever något, pekar mot att det förelig
ger en skillnad mellan ett vuxenperspektiv och ett barnperspektiv. Man kan 
också anta att det finns en skillnad i synen på olika klasstyper mellan elever 
som endast har erfarenhet av en klassform och de som erfarit flera. 

Skolverket, Attityder till skolan: Skolbildsundersökningen 1993/94 (Stockholm: Liber, Skolverket 
Rapport nr 72,1995), 43. 
319 Elisabeth Doverberg & Ingrid Pramling, Att förstå barns tankar: Metodik för barnintervjuer. 
(Uddevalla: Almqvist Wiksell, 1992). 
32° Doverberg & Pramling, 10. 
321 Skolverket, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen oc h fritidshemmet ( Stockholm: 
Fritzes, 1998), 14,16. 
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Urvalet av kommun, skolor och elever 

Ovan har jag försökt motivera valet av elevernas perspektiv i mina studier av 
fenomenet åldersblandad klass. Nedan skall jag försöka beskriva och motivera 
urvalet vad gäller den grupp elever som avgränsats för undersökningen och av 
de skolor och kommuner där dessa elever finns. 

Samtliga barn i den empiriska undersökningen har erfarenhet av såväl ålders-
homogen som åldersheterogen klass. Ambitionen var att nå både elever som 
gått de första skolåren åldersblandat och sedan växlat över till åldershomogent 
och elever som börjat i åldershomogen klass och sedan övergått till ålders-
blandad klass. 

Med hänvisning till att det som framträder för oss, gör det mot bakgrund av 
våra tidigare erfarenheter, kan valet av att intervjua elever som har erfarenhet 
av olika skolformer i olika erfarenhets ordning förstås. Till de tidigare erfaren
heterna lägger vi nya som också omformar vad som tidigare framträtt för oss. 
Att nå elever med olika erfarenhetsordning, sådana som först gått åldersblan
dat och senare ålderssammanhållet och sådana som först gått ålderssamman-
hållet och sedan åldersblandat, blir dessutom viktigt för att kunna föra ett re
sonemang om hur erfarenhetsordningen kan påverka de innebörder som kon
stitueras i mötet mellan elev och klassform. 

Tre skolor från tre olika områden valdes ut för undersökningen. Det är skolor 
som här kallats 'Längorna', 'Bruket', och 'Tjänstero'. Jag ville finna miljöer som 
på olika sätt kunde tänkas verka stödjande eller missgynnande för elevers skol
situation. Några faktorer som beaktats här är familjens inkomst, arbetslöshet, 
att bo med endast en förälder, att ha invandrarbakgrund, hög flyttfrekvens, 
och föräldrarnas utbildningsnivå. Sådana faktorer är mätbara och går att finna i 
statistik. Ett socioekonomiskt index baserat på dessa faktorer finns upprättat 
över den valda kommunens alla barn- och grundskoleområden. 322 Höga in
dextal visar på faktorer som kan bidra till gynnsamma förutsättningar i skol
sammanhang. Det högsta indextalet ligger på 28 och det lägsta på 8, medianen 
är 21. "Längorna" hade den lägsta indexsumman och Bruket" hade en index
summa på 13 och därmed näst lägst i kommunen. Tjänstero hade kommunens 
näst högsta indextal, detta var 25,5. Siffrorna kan ge en fingervisning om under 
vilka förhållanden de barn som finns i skolan lever och växer upp och vilka 

322 "Socioekonomiskt index" Index bygger på statistik från SCB om barnfamiljers inkomst 1196; 
Förvärvsintensitet 1996; Andel barn med ensamstående föräldrar 1996; In- och utflyttade 1997; 
Udändska medborgare 1997; Utbildningsnivå 1997; ( Index finns att tillgå bland övrigt arkiverat 
material på Institutionen för Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet). 
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förhållanden skolan har att ta hänsyn till. Det finns andra faktorer än de som 
utgjort grund för detta index som också kan spela in, men som inte går att 
belägga lika lätt. Exempelvis kan det vara den tid och det engagemang eller den 
kärlek ett barn kan få eller sakna, oavsett övriga hemförhållanden.323 Detta 
utesluter inte att de socioekonomiska förhållandena samspelar med sådant som 
föräldrarnas tid och engagemang. Det önskvärda hade varit att på ett synligt 
sätt kunna ta hänsyn även till de tta i sökandet efter livsmiljöer med olika ka
raktär. Det är nu inte möjligt, eftersom sådana uppgifter inte finns tillgängliga 
vid ett urvalsförfarande. Skolorna kunde därför endast väljas ut på basis av 
socioekonomisk statistik. Elevgrupperna representerade erfarenheter från 
tretton olika klasser. 

I de skolor som valts har man en längre tids erfarenhet av åldersblandning. De 
är också valda därför att de är belägna inom en och samma kommun och där
med inryms under samma kommunala skolplan. Detta styrdokument för den 
valda kommunen uttrycker inledningsvis målet: att skapa en helhetssyn på 
varje elevs utveckling, att stadiegränser i skolan avvecklas och att man på sikt 
bör åstadkomma en årskurslös skola. För att nå detta föreslås ett antal åtgär
der. Bland annat står det att läsa att man vill: "Undanröja hinder och förbättra 
möjligheterna att utveckla åldersblandad verksamhet."324 Man kan således 
konstatera, att åldersblandning uppmuntras i denna kommun och att de skolor 
som valt att organisera sina klasser efter detta mönster, har lokalpolitikernas 
fulla stöd. Den kommun som valts för denna undersökning kan sammanfatt
ningsvis också beskrivas som en kommun som ligger lite över ett riksgenom
snittet vad gäller satsningar på grundskolan.325 Målsättningen har varit att den 
valda kommunen inte skulle utgöra någon ytterlighet i detta hänseende. 

Jag hade inte fastställt antalet elever, som skulle ingå i undersökningen från 
början, utan avgjorde det definitivt först efter att ha påbörjat analysen av inter
vjuerna mer ingående. Avgränsningen gjordes när jag ansåg att inget väsentligt 
nytt skulle tillkomma även om ytterligare elever valts ut. Från skolan i Bruket 

323 Lyn Yates, "In the brave new world". Tidskrift fir lärarutbildning och forskning 1 (2000): 51 not 
12, 66. 
Begrepp som 'the alterable curriculum of the home', definierat av Herberth J. Walberg, och 
Pierre Bourdieus 'kulturellt kapital' kan ge värdefulla ingångar till resonemang om olika faktorer 
i en uppväxtmiljö av betydelse för barns skolsituation. 
Herberth J. Walberg, Educational leadership, May (1984): 19-27, 
324 Kommun X, "Skolplan",, 4. (Skolplanen finns att tillgå bland övrigt arkiverat material på 
Institutionen för Svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet.) 
325 Skolverket, http://www.skolverket.se/ "Jämförelsetal Databas" 
http://www.artisan.se/s kolverket/jmftal/frame_ex.htm 2000-01-04. 
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kom tio elever att delta i intervjuerna, fem pojkar och fem flickor. I Tjänstero 
blev det sju elever, varav tre pojkar och fyra flickor. Från Längorna medverka
de tolv elever, varav två pojkar och tio flickor. Sammanlagt kom 29 elever att 
ingå i undersökningen. De hade då gått i en för dem ny klassform i ett och ett 
halvt läsår. Valet att intervjua elever som gått ett och ett halvt år i den nya 
klasstypen motiverades av att elevernas utsagor då inte längre skulle vara fär
gade av nyhetens behag, men att de heller inte skulle ha glömt erfarenheterna 
från de tidigare skolåren. 

De intervjuade elevernas skolgång i olika klasstyper från skolstart fram till in
tervjutillfallet och den planerade klasstypen efter intervjutillfallet. 

Årskurs 1234567 89 

Bruket åb åb åb ås åsx ås ås ås ås 

Tjänstero åb åb åb ås åsx ås ås ås ås 

Längorna ås ås ås ås åb åbx ås ås ås 

åldersblandad klass= åb, ålders s ammanhållen klass = ås, intervjutillfället^X 

Det bör påpekas att eleverna i Tjänstero och i Bruket gick i årskurs 5 vid inter
vjutillfället men att eleverna i Längorna gick i årskurs 6. Det hade varit önsk
värt att finna någon klass där eleverna växlat över till åldersblandat i årskurs 
fyra, men jag fann inga sådana klasser. Det var över huvud taget svårt att finna 
elever som först gått ålders sammanhållet och sedan åldersblandat. Min be
dömning att det var viktigt att eleverna haft en rimlig tids erfarenhet av den 
nya klassformen vid intervjutillfället bidrog till m itt beslut att intervjua dessa 
elever först i årskurs 6, trots att de då var äldre än övriga elever i undersök
ningen. 

Skolchefen i kommunen samt respektive rektor på varje skola var positiva till 
att studien fick genomföras. 326 Elevernas vårdnadshavare ombads också ge 
sina medgivanden. Ingen förälder avböjde att låta sitt barn delta i undersök
ningen. 

326 Grundskolechefernas medgivanden lämnades 1997.03.01 samt 98.02.17. Rektorerna lämnade 
sina medgivanden 97.01.02 samt 98.02.12. 
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Avgränsningar med avseende på hur - metodologiska överväganden 

I en forskningsinriktning som sätter livsvärlden i centrum ses subjekten som 
oupplösligt förbundna med världen. Att studera människan i världen måste 
föregås av en medvetenhet om att människa och värld ständigt interreagerar. 
Forskaren måste därför ta sin utgångspunkt i livsvärlden samtidigt som han 
eller hon befinner sig i den. 

If we cease being immersed in our scientific thinking, we become aware that we 
scientists are, after all, human beings and as such are among the components of 
the life-world which always exists for us, ever pregiven; and thus all of science is 
pulled, along with us, into the — merely "subjective-relative" — life-world.327 

Den enda verklighet som människan kan äga kunskap om är en upplevd sådan 
genom egna och andras erfarenheter. Metodologiskt ger detta vissa implikatio
ner. Olika val av metoder inom olika forskningsansatser speglar även 
"alternativa föreställningar om vad som skall vara föremål för samhällsveten
skaplig forskning."328 

Med utgångspunkt i ett livsvärldsperspektiv krävs metoder som kan fånga den 
komplexitet som livsvärlden håller. Om man skall kunna nå fram till elevers 
perspektiv måste det därför bli fråga om en kvalitativ studie. 

När kvalitativa resultat eftersträvas innebär det en betoning på process och 
mening, där forskningsprocessen utmärks av ett nära förhållande mellan fors
karen och det som studeras. De metoder som då används måste ge möjlighet 
att undersöka även sådant som inte låter sig enkelt mätas eller räknas, exem
pelvis glädje, frustration, skönhet, smärta, kärlek och lidande. Termen kvalitativ 
kommer från det latinska ordet qualitas, s om till svenskan kan översättas med 
orden beskaffenhet, egenskap eller sort.329 Till detta kan läggas en jämförelse 
med termen kvantitativ som härrör från ordet quantitas med betydelsen storlek, 
utsträckning (i t id och rum) samt omfattning.330 Kvalitativ forskning handlar 
om att upptäcka och försöka förstå egenskaper och beskaffenheter hos det vi 
utforskar. Utgångspunkten tas i det enskilda och specifika för att därur dra 
slutsatser om det allmänna. 

I det kommande metodavsnittet kommer jag att presentera några praktiska 
konsekvenser som de teoretiska utgångspunkterna ger. 

327 Husserl, The Crises, 130-131. 
328 Steinar Kvale. Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997), 17. 
329 Bengt Starrin & Barbro Renck, "Den kvalitativa intervjun." i Kvalitativ metod och v etenskapsteori 
ed. Bengt Starrin & P-G Svensson (Lund: Studentlitteratur, 1994), 53. 
330 Svenska akademins ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/ 
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Den moderna fenomenologin är en erfarenhetsfilosofi men också i sig själv en 
metod.331 I det sammanhanget är det viktigt att notera att fenomenologin som 
metod utformats som en filosofisk metod och inte som en empirisk sådan. En 
av dem, som försökt att frilägga metodens beståndsdelar, är Herbert Spiegel-
berg som talar om metodens sju olika steg.332 Många samhällvetenskapliga 
forskare refererar just till denna sjupunktsmodell vad gäller fenomenologisk 
forskning och den har även fått utgöra utgångspunkt för ett flertal studier.333 

En del av dem som reflekterat över ordningsföljden i de olika stegen har upp
täckt att de inte går att tillämpa i rent kronologisk ordning, samt att det inte 
kan handla om rena steg. 334 Försöken att se metoden i en stegvis tappning 
med tydliga separerbara steg är tveksam. Men den största invändningen mot 
en direkt tillämpning av Spiegelbergs 'sju-punktsmodelT ligger för mitt vid
kommande i att de olika momenten som beskrivs, oavsett om de skall be
handlas som steg i en viss ordning eller punkter mer eller mindre separerbara, 
är utvecklade i ett filosofiskt metodsammanhang och inte i första hand för 
empirisk forskning. En annan sak att notera är att Spiegelberg (och exempelvis 
Bjurwill, som svensk uttolkare av Spiegelberg), utgår från undersökningar som 
gäller den egna erfarenheten i sina tillämpningsexempel. I pedagogisk forsk
ning gäller det däremot ofta att göra andras erfarenheter till föremål för studi
er. Dessutom innefattar Spiegelbergs 'metodsteg' den husserlska epochén, som 
förutsätter en åtskillnad mellan essens och existens. Denna åtskillnad är inte 
möjlig om man vill göra livsvärlden rättvisa, menar många andra fenomenolo
ger.335 Metoden går ut på att hålla tillbaka och utesluta alla existensomdömen, 
att hålla isär innehåll och existens.336 Detta medför enligt kritikerna att en di
stans skapas till mänskligt erfarande snarare än tvärtom.337 Konsekvent tilläm-

331 Bengtsson, Sammanflätningar, 25, 27. 
332 Spiegelberg, 1982. 
333 Bengtsson, "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning" i Med livsvärlden som grund ed. Jan 
Bengtsson (Lund: Studentlitteratur, 1999), 28. 
Christer Bjurwill, Fenomenologi (Lund: Studentlitteratur, 1995), 81-130. 
Eva Alerby, Att fånga en tanke. E n fenomenologisk studie av barn s och ung domars tänkande kring milj ö. 
Akademisk doktorsavhandling, Luleå tekniska universitet (Luleå: Luleå tekniska universitet, 
Centrum för forskning i lärande. Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik, 1998), 75-79. 
334 Alerby. 1998, 75-77. 
335 Det är ur denna kritik som den existensfilosofisk fenomenologin växer fram med företrädare 
som Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty och Jean-Paul Sartre. 
Bengtsson, Med livsvärlden som grund, 13. 

336 Spiegelberg, 708-712. 
337 Bengtsson, Med livsvärlden som grund, 12-14, 28-29. Jan Bengtsson har på ett övertygande sätt 
ifrågasatt vilken funktion epochén skulle kunna ha i empirisk samhällsforskning 
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pat skulle Spiegelbergs sjätte "metodsteg" kunna innebära att forskaren strävar 
efter att göra sina undersökningar från en position som närmast är att betrakta 
som utanför livsvärden. Jag delar i allt väsentligt denna kritik. 

Det är tveksamt om det överhuvudtaget går att tala om den fenomenologiska 
metoden. Snarare handlar det om metoder som utgår från ett fenomenologiskt 
sätt att studera levd erfarenhet. Följ samhets kravet inom fenomenologin talar 
för att det i första hand är frågorna som det söks svar på som skall vara ledan
de för hur ett empiriskt material skall behandlas. Metoden för detta växer fram 
i interaktion med den livsvärld som undersöks, i vilken forskaren också ingår. I 
ett komplicerat sammanhang är insamlingsmetod och analysmetod därmed 
sammanflätade, likväl som forskningens subjekt och objekt är det. Det måste 
understrykas, att forskaren både är den som analyserar och är en del av den del 
av livsvärlden som studeras. I och med detta poängterande hänför jag mig till 
sådana fenomenologer som hävdar att alla u ndersökningar är berörda av livs
världen och att det därmed inte finns någon plats eller position utanför den, 
varifrån forskaren kan göra sina undersökningar. 

Med utgångspunkt i de synpunkter som framlagts på den idag kanske mest 
använda och flitigast refererade beskrivning av fenomenologisk metod, skall 
jag nedan redogöra för arbetsgången i föreliggande studie och hur den kan 
förstås i ett livsvärldsontologiskt perspektiv. I mitt arbete med insamling och 
analys har följande områden ingått: 

• Val av studieobjekt 

• Objektsfokusering och fenomenframträdande 

• Tydliggörande av det som framträder 

• Beskrivning av fenomenet 

• Överväganden av resultatets för-att-het. 
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Insamling och bearbetning 

• Val av studieobjekt 

Det fenomenologiska kravet på att låta sakerna framträda på sina egna villkor 
innebär först och främst att vi måste vända oss mot sakerna utan att starta i 
teorier eller hypoteser om dessa saker. I denna undersökning, där jag intresse
rar mig för åldersblandade klasser, innebär det att det är just mot åldersblandad 
klass i ett levt sammanhang som intresset måste riktas. Klassformen finns i 
skolan, i skolor som existerar. Där framträder dess villkor. Vidare innebär 
ansatsen en betoning av att något som framträder alltid framträder för någon, 
att ett val måste göras av för vem detta framträdande skall studeras. Jag har valt 
eleverna av skäl som redan tidigare redovisats. En livsvärldsansats sätter fokus 
på 'i-världen-varon' och i det här fallet på elevernas erfarande i åldersblandad 
klass. Det är att få syn på vad som framträder för eleverna (fenomenet) i denna 
tillvaro och betydelsen av detta vad, som är av huvudintresse för min studie. 

I den första fasen av den empiriska studien görs val av en mänsklig erfarenhet 
och då av något bestämt som forskaren önskar göra till föremål för sin under
sökning. Om det fenomenologiska kravet på en vändning mot sakerna krävs, 
går det att hävda, att även en vändning mot forskarens val av ett visst forsk
ningsområde måste äga betydelse i en ansats där människa och värld ses som 
pågående påverkande varandra i en oupplöslig helhet. Denna vändning skulle 
kunna bestå i att försöka att få syn på den egna positionen i förhållande till det 
undersökta. Det gäller att vara medveten om sina egna förutsättningar och 
former av påverkan.338 I mitt fall är det egna erfarenheter från grundskolans 
alla skolår under tio år som lärare och mitt arbete som lärarutbildare sedan sex 
år tillbaka, som bildar utgångspunkt för och referensram till det jag studerar. 
Under åren som lärarutbildare har jag i samband med besök hos lärarstudenter 
i praktik, haft rikliga möj ligheter att vistas i olika typer av klasser vid ett flertal 
skolor i skilda kommuner. Detta kan vara klart styrande i min förståelse av det 
jag studerar men det kan också ses som en viktig och berikande fond av erfa
renheter som kan hjälpa mig att både genomföra undersökningen och förstå 
det som kommer fram i undersökningen. Steinar Kvale menar att det krävs 
god 'sakkunskap' för att kunna genomföra bra intervjuer.339 Detta synsätt kan 
tyckas stå i djup kontrast till d en parente s sättande metod Husserl kallat epo-

338 Kvale, 52 
339 Kvale, 99. 
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chén och understryker väl därmed att jag tar avstånd från denna, åtminstone 
vad gäller sådana tolkningar som vill göra gällande att forskaren skulle kunna 
stå 'ren' i förhållande till det studerade. Det eftersträvansvärda i ett sådant 
synsätt kan tolkas som en ambition att göra sig oberoende av tidigare kunska
per om det studerade genom att sätta dessa kunskaper åt sidan. Eftersom det 
är problematiskt för forskaren, att veta vad som är tillgängliga, medvetna kun
skaper med bäring på det studerade, blir det tveksamt om det går att välja vad 
som kan sättas åt sidan. Det förefaller rimligare att redovisa den egna relatio
nen till det studerade efter bästa förmåga. De tidigare erfarenheterna avgör 
även till viss del vad som framträder och forskaren är en del av livsvärden, 
vilken aldrig kan överskridas. Om denna position redovisas, utifrån vad som är 
relevant för studien, ter det sig som om möjligheterna skulle öka att förstå och 
förhålla sig till de eventuella resultat forskningen genererar. 

• Objektsfokusering och fenomenframträdande 

I denna fas har jag fokuserat objektet i ett livsvärldssammanhang för att där
med kunna låta fenomenet framträda. I min studie gäller det elevernas livsvärld 
och att fokusera åldersblandad klass i det sammanhang eleverna erfarit denna 
klassform. 

Man skulle kunna tänka sig att observation och fältanteckningar bäst skulle 
kunna ge svar på hur klassformen framträder för någon, eftersom den då 
skulle kunna studeras i dess direkt levda form. När jag vill nå tillgång till vad 
åldersblandad klass betyder för någon annan människa, innebär det att jag vill 
nå fram till den människans kunskap i sin livsvärld. Observationer ger ibland 
osäker tillgång till andras förståelse. För att göra detta möjligt bör ett kommu-
nikativt möte med den andra människan (som medvetande) äga rum.340 I mitt 
fall k om fokuserandet av åldersblandad klass i ett livsvärld s s ammanhang där
för att betyda ett försök att belysa betydelsen av elevernas erfarenheter genom 
intervjuer. Intervjuer anses "som särskilt lämpliga när man vill studera männi
skors syn på mening i sina liv".341 

I intervjuer öppnas möjligheten till e tt kommunikativt möte, men kommuni
kationen är inte oproblematisk eftersom språket i sig inte garanterar att kun
skap blir tillgänglig. Roger Säljö har lämnat ett viktigt bidrag till d iskussionen 
om språkets betydelse i kommunikation. Som jag förstår Säljö vill han göra oss 

340 Hans Skjervheim, Deltagare och åskådare (Stockholm: Prisma/Verdandi), 1971), 9-13. 
341 Kvale, 100. 
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uppmärksamma på att mening inte är något direkt givet i språket. Detta visar 
han med exempel från ett intervjusamtal. Han uttrycker att det som vill sägas 
visserligen är närvarande i samtalet men inte som ett explicit språkligt uttryck 
utan som något man aktivt söker. Man kan säga att det är närvarande men 
temporärt 'beyond words'.342 

Språkets betydelse kan också diskuteras utifrån frågan om det möjliga i att få 
tillgång till det som skall utredas utan ett språk.343 Det skulle kunna utvecklas 
en diskussion om eventuella oklarheter i fenomenet 'elevernas erfarenheter av 
åldersblandad klass'. Diskussionen formuleras då inte i termer av att vi har ett 
språk bestående av uttryck där några av dessa representerar vissa begrepp, 
exempelvis elevernas erfarenheter och åldersblandad klass. När det är fenome
net som diskuteras sker detta som om språket inte fanns. Språket är transpa
rent. Med en sådan språksyn ses språket som något givet som kan uttrycka hur 
världen är. Världen presenteras för oss i språket och språket uttrycker inte i 
första hand ett semantiskt innehåll. 

We think, feel and live with and through language, we do not experience objects 
or things as they are in any absolute sense; we experience them [...] used for 
some purposes and talked about in specific manners.344 

De citerade raderna visar på språkets centrala plats i livsvärlden. Jag anser dock 
att vi kan diskutera fenomenet 'elevernas erfarenheter av åldersblandad klass' 
och i den diskussionen betrakta språket som transparent utan att för den skull 
vara omedvetna om språkliga problem av det slag Säljö uppmärksammar och 
som kan uppstå i en kommunikationsprocess. 

Säljö talar vidare om att samtalet och möjligheterna till förståelse förutsätter ett 
kommunikativt arbete. Det är med andra ord ett gemensamt projekt i vilket 
det också ligger "stora möjligheter att lära och ta del av andras erfarenheter."345 

Säljö visar också med sina exempel på att samtal och möjligheterna till förstå
else av det som kommuniceras inte enbart kan sökas med utgångspunkt från 
föreställningen om att samtalet främst skulle vara en teknik att överföra kun
skap mellan människor. Förståelsen kan endast framträda om man beaktar 
hela den situation i vilken de samtalande interreagerar.346 Detta för med sig att 

342 Roger Säljö, "Kunskap genom samtal", Didaktisk tidskrift. 2-3 (1992): 22. 
343 Torsten Johansson, Frege och idén om det g ivna, En undersökning av logisk form oc h idén om ett be
greppsligt gi vet innehåll i språket.. Avhandling för doktorsexamen, Uppsala universitet. (Uppsala: 
Uppsala universitet, Institutionen för filosofi, 1999), 22. 
344 Roger Säljö, "Mind in action" Nordisk Pedagogik 2 (1994): 79. 
345 Säljö, "Kunskap genom samtal", 22. 
346 Ibid., 19-26. 
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om vi via intervjuer vill skapa en möjlighet att ta del av andras erfarenheter 
och utveckla kunskap om hur någon annan förstår världen bör vi försöka att ta 
del av samtalen som helhet. Det blir därmed nödvändigt att vi sätter oss in i 
samtalskontexten. Dessutom måste det vara en stor fördel om vi själva varit 
närvarande i samtalet. 

Det nya som uppenbarar sig är viktigt, inte eventuella förhandsuppfattningar. 
Detta blir särdeles betydelsefullt när det handlar om barn, eftersom vi med 
Gunvor Lookens ord "har så lätt att anlägga ett vuxenperspektiv på barn, de
ras behov och deras situation".347 Det är likaledes viktigt att understryka att det 
inte handlar om ett barnperspektiv utan om flera. 

Ambitionen i denna studie är inte hypotesprövande och det ger implikationer 
för valet av intervjuteknik. En undersökning genomförd i en annan tradition 
kunde kanske likväl ha valt strukturerade intervjuer vilket troligen också skulle 
ha passat bättre om det gällt att verifiera eller falsifiera på förhand givna anta
ganden. Denna studie vill däremot nå kunskap om vad som kommer i för
grunden när den intervjuade talar om sina erfarenheter och vad som vanligen 
sätts i fokus. Utgångspunkten är inte egna antaganden. För att nå detta måste 
frågandet ske på ett sådant sätt att frågorna i sig inte verkar styrande. Detta är 
en av de stora svårigheterna i alla former av undersökningar, där man studerar 
människors erfarenheter med hjälp av frågor i någon form. För att minimera 
denna risk har jag försökt att hålla intervjuerna så öppna som möjligt. Ju fler 
svarsalternativ som föreligger ju öppnare betraktas en fråga. Genom sådana 
intervjuer kan vi därmed få nya perspektiv. Looken & Sobstad skriver: 

Vi kan få insikter om förhållanden som vi inte tänkt så mycket på innan, men 
som respondenten funderat mycket över. Om vi i ett sådant fall använt oss av 
en strukturerad intervju med begränsade möjligheter för svarspersonen att be
rätta saker och ting utifrån sin egen referensram, är det inte säkert att vi hade 
fått kunskap om dessa infallsvinklar eller åsikter. Då hade intervjun i större ut
sträckning fungerat som falsifiering eller bekräftelse av de antaganden vi ställt 
upp i förväg. [ ] En egenskap hos kvalitativa intervjuer är därför att vi kan 
fånga andras perspektiv och formuleringar. Detta förutsätter att svarspersonen 
får använda sitt eget språk och formulera sina egna åsikter och erfarenheter.348 

Tidigare har fenomenologins "vändning mot sakerna" beaktas men en 
"följsamhet mot sakerna" krävs också.349 Denna följsamhet går att uppnå ge

347 Gunvor Looken & Frode Sobstad, Observation oc h inter vju i förskolan (Lund : Studentlitteratur, 
1995), 108. 
348 Looken & Frode, 97-98. 
349 Bengtsson, "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning", 11. 
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nom att låta intervjun vara så öppen, att den inte binder den intervjuade vid 
några på förhand utstakade spår. 

Intervjuernas öppna karaktär syftar till a tt eleverna själva avgränsar studieob
jektets innehåll och därigenom själva ger svar på frågan vad han eller hon me
nar att åldersblandning har för betydelse eller betydelser. Intervjun syftar till att 
förstå ett ämne från livsvärlden ur den intervjuades perspektiv. Genom att 
finna ett tillvägagångssätt i frågandet, som kunde få eleverna att fokusera dels 
på den åldersblandade klassen, men också på den ålders sammanhållna klassen, 
var det rimligt att anta att även de betydelser eleverna erfarit, när de levt i dessa 
klassformer, skulle framträda i elevernas berättelser. Detta grundar sig då på 
antagandet att det som framträder för någon alltid framträder som något. 

Var och hur ett samtal äger rum och mellan vilka parter, är delar av samtals
kontexten som bör uppmärksammas. När det gäller intervjusamtal är det inte 
mellan jämställda parter samtalet förs.350 I intervjun deltar inte de medverkan
de på samma villkor som i ett vanligt samtal. Den innebär alltid någon form av 
styrning. 351 En forskningsintervju som söker kvalitativa svar bör tekniskt sett 
vara halvstrukturerad. 

Detta innebär att det varken är ett öppet vardagssamtal eller att intervjun följer 
ett strukturerat frågeformulär. I vardagliga samtal riktas uppmärksamheten 
vanligen i första hand på samtalsämnet och syfte och struktur är underord
nat.352 Intervjuaren har speciella avsikter med samtalat och det råder oftast ett 
outtalat samförstånd kring intervjuarens rätt att leda och styra samtalet. Detta 
gör att det kommunikativa arbetet som gemensamt projekt kan sägas ha en 
viss obalans. Parterna har olika del i det gemensamma. Valet av att låta inter
vjun vara så öppen som möjligt skall också ses mot bakgrund av detta. 

[Structured interviewing] aims at capturing precise data of a codable nature in or
der to explain behavior within preestablished categories, Whereas [...] [unstruc
tured interviewing is used in an attempt to understand [...] without imposing any 
a priori categorization that may limit the field of inquiry.353 

För att uppnå en helt ostrukturerad intervju får man troligen gå bortom alla 
former av intervjuer. Min tanke att hålla mig till halvstrukturerade intervjuer 
var att på så sätt ändå ge eleverna en reell chans att formulera sig och att själva 

350 Kvale, 13, 118. 
351 Ibid., 29. 
352 Ibid., 25. 
353 Andrea Fontana & James, H., Frey, "Interviewing: The art of science." i Handbook of Qualitive 
Research ed. Norman, K. Denzin & Yvonna, S. Lincoln (Thousands Oaks: SAGE, 1994), 366. 
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kunna avgöra vad de önskade sätta fokus på. Jag har själv intervjuat alla ele
verna för att kunna ta del av samtalskontexten. Den begränsning och den led
ning av samtalet som jag svarade för skulle inte få utgöra annat än en vid ram 
för allt som kunde tänkas komma fram och som var relaterat till klassform. 

Eftersom kommunikation också handlar om hur vi säger något, både vad gäll
er kroppsspråk och paraspråk är den kroppsliga närvaron i intervjusituationen 
viktig.354 Registrering av hur något framförs, tystnader, pausens längd, känslo
uttryck, röststyrka, tonfall, betoning samt kroppsliga signaler bidrar till fö rstå
elsen. Ambitionen var att nå elevers egna sätt att förhålla sig till och resonera 
kring de olika klassformerna. Valet av insamlingsmetod grundar sig således på 
att intervjun erbjuder möjligheter till en helt annan följsamhet mot de intervju
ade än andra insamlingssätt, exempelvis enkäter eller observationer. 

Det tedde sig som ett lämpligt val att göra halvstrukturerade intervjuer i och 
med att syftet var att utveckla kunskap om vad elever själva fokuserar i sina 
erfarenheter av åldersblandad klass. Inte minst med hänsyn till det förhållandet 
att de som intervjuas är unga människor och att dessa är relativt lätta att på
verka. Även om barnen kan välja a tt anpassa sina svar för att vara den vuxne 
till lags, så är ändå intervjuer att föredra framför andra tillvägagångssätt. I in
tervjuer med öppen karaktär kan vi få de mest tillförlitliga redogörelserna, 
därför att det där blir möjligt att komma nära det spontana berättandet. Detta i 
sin tur kan minimera risken att skolbarn, vana vid att frågor bedöms i förhål
lande till vad som anses rätt och fel, suggereras till svar som de tror att inter
vjuaren förväntar sig. 

Intervjuerna inleddes vanligen med att jag tal ade om att jag viss te att eleven 
gått i en typ av klass tidigare och att jag registrerat att eleven nu gick i en annan 
typ av klass, utan att namnge de olika klass formerna. Därefter bad jag eleven 
berätta om sina erfarenheter från dessa klasser. Min ambition var därefter att 
stödja och uppmuntra till u tveckling av det som redan sagts för att få djup i 
det sagda samt att undvika att styra eleven mot något specifikt. Hela tanken 
med min undersökning och intervjustrategi var att nå fram till vad eleverna 
själva erfarit som centralt. Därför blev det viktigt att just få eleverna att själva 
välja innehåll i det som skulle sägas eller inte sägas om olika klasstyper. Under 
själva intervjutillfället försökte jag a tt ge barnen ordentligt med tid och gav 

354 Richard Dimbleby & Graeme Burton, Kommunikation är mer än ord (More than Words. A.n intro
duction to Communication, tredje upplagan 1998) (Lund: Studentlitteratur, 1999), 54-57. 
Julius Fast, Kroppsspråket (Body language. 1970) (Stockholm: Forum, 1989.) 
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tydliga signaler om att de gärna kunde tänka en stund under tystnad om de 
ville och att de inte behövde känna sig stressade. 

Det finns en risk att intervjuaren överför sina egna förgivettaganden på den 
intervjuade. Ett redan formulerat synsätt hos forskaren kan också begränsa 
möjligheterna att se någonting nytt i analysfasen.355 Det fanns troligen också 
en hel del som jag tog för givet innan intervjuerna, eftersom debatten om ål
dersblandning intresserat mig en längre tid. Detta skulle kunna utgöra ett hin
der i förståelsen av elevernas erfarenheter av olika sätt att organisera klass. De 
intervjuades svar skulle kunna bli färgade av min inställning. Min egen förståel
se skulle också kunna skymma elevernas möjligheter att se. Jag var tvungen att 
fundera över hur detta skulle kunna undvikas. 

För att möjliggöra tillträde till andras erfarenhetsvärld blir det nödvändigt att 
vara så öppen som möjligt. Ett sådant förhållningssätt skall inte blandas sam
man med den parentessättande metod Husserl kallat epochén. Clark Mousta-
kas behandlar epochén i sin bok Vhenomenological Research Methods och föresprå
kar att den skall användas. Men Mous takas beskrivning av epochéns praktiska 
användning framstår enligt mitt förmenande som ett förhållningssätt, snarare 
än en direkt metod. Mous takas skriver att det handlar om: 

[...] looking before judging, and clearing a space within ourselves so we can actu
ally see what is before us and in us.356 

Detta manar forskaren till en sådan öppenhet som också jag menar krävs och 
är ett synsätt som står nära John Deweys sätt att resonera. Dewey hävdar att 
nyfikenheten är av stor betydelse för möjligheten att utvidga våra erfarenheter. 
357 H an talar också om betydelsen av våra attityder och understryker vikten av 
ett "öppet sinneslag". 

Open-mindedness. This attitude may be defined as freedom from prejudice, parti
sanship, and such other habits as the close the mind and make it unwilling to 
consider new problems and certain new ideas.358 

Att eftersträva ett sådant öppet sinnelag måste vara forskarens ambition om 
denne vill nå fram till det studerade så som det framträder för någon annan. 

355 Se även resonemangen om epochén sid. 95, 97. 
356 Clark Moustakas, Phenomenological Research Methods, (Thousand Oaks: SAGE, 1994), 60. 
357 John Dewey John Dewey. The latter works 1925-1953. ed. Jo Ann Boydston, (USA, Carbondale: 
Southern Illinois University Press, 1989), 142. 
358 Dewey, 136. 
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En problematik, som brukar diskuteras just i samband med barnintervjuer, är 
barns svårigheter att besvara Varför-spörsmål'. Här delar jag uppfattningen att 
en alltför stark betoning på dessa svårigheter kan leda till a tt vi underskattar 
elevernas förmåga att förklara sina ståndpunkter.359 I mina intervjuer har jag 
därför inte undvikit varför-frågor, men varit väl medveten om att elever har 
olika starka argument och att det finns elever som saknar uttrycksmöjligheter 
för en del av sina tankar. Även om varför-frågor kan ha sin plats bör de vara 
underordnade sådana frågor och kommentarer som kan framkalla spontana 
beskrivningar från den intervjuade. Det föreligger även en risk att varför-
frågorna frammanar en förhörskaraktär i samtalet, som motverkar spontant 
berättande.360 

Den diskurs i vilken samtalet förs kan också påverka vad som blir sagt. Att 
intervjuerna genomfördes i skolan kan därmed ha en alldelens särskild betydel
se. Säljö skriver: 

I institutionella miljöer som skolan påbjuds ofta vad man skall tala om. Dessut
om finns där bestämda antagande om vilka sätt att se på verkligheten som är 
lämpliga.361 

Detta är ett problem som måste diskuteras. I min undersökning finns intresset 
riktat mot något eleverna själva erfarit just i den institutionella miljön. Jag be
dömer därför problematiken som en annan än den som kan uppstå i många 
undersökningar där man hanterar elevernas uppfattningar om olika förekom
mande begrepp i skolan. 

[...] many of these concepts are typically literate conceptualizations that have 
been developed within the sciences in order precisely to avoid reference to 
"human experience".362 

Mina intervjuer handlar just om elevernas erfarande i skolmiljön. Jag är medveten 
om att samtalen kring elevernas skolerfarenheter skulle ha kunnat te sig an
norlunda i en annan miljö. Om samtalet dessutom förts mellan eleverna och 
någon annan än mig eller om det varit ett samtal mellan elever skulle samtalen 
troligen också ha blivit annorlunda. Jag bedömer ändå att möjligheterna är 
goda, att utveckla kunskap om elevernas erfarenheter av åldersblandad klass, 
genom intervjuer enligt den tänkta modellen. 

359 Looken, 105. 
360 Kvale, 123. 
361 Säljö, "Kunskap genom samtal", 26 
362 Roger Säljö. "Mind in action" Nordisk Pedagogik 2 (1994) : 77. 
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Insamlingsfasen av underlag för bearbetning är ingalunda fri från analys även 
om det inte framgått i det ovan beskrivna tillvägagångssättet. Att utgå från 
livsvärlden som grund där människa och värld ses som ömsesidigt beroende, 
innefattar antaganden om att vi oupphörligen både påverkas av och påverkar 
denna värld. Eftersom allting också uppfattas som något och då vi ständigt 
förhåller oss till vär lden i ett meningssammanhang kan vi sluta oss till, at t en 
bearbetning av det som ges i själva intervjusituationen startar redan under 
insamlingsfasen. Detta blir än tydligare när intervjuerna är av öppen karaktär. 
Den fas som kommer att beskrivas här är däremot en ren bearbetningsfas efter 
avslutad insamling. 

• Tydliggörande av det som framträder 

När forskningen reser frågor av det slag som görs här diskuteras också vad 
som bör utgöra själva fokus i analysen och därmed också bli utmärkande för 
själva analysmetoden. Två kontrasterande fokus är möjliga att lyfta fram. Det 
ena kan exemplifieras av Edmund Husseris väsensskådning och det andra kan 
representeras av fenomenografins betoning av mångfald, pluralism. I väsens-
skådandet gäller det att hitta essensen, "de egenskaper hos ett föremål som är 
nödvändiga och tillräckliga för att det skall kunna vara vad det är."363 

Fenomenografin, som till att börja med utvecklades av forskare vid Göteborgs 
universitet under ledning av Ference Marton, har inte som mål att finna essen
sen.364 1997 skriver Marton tillsammans med Shirley Both att: 

The aim is, however not to find the singular essence, but the variation and the 
architecture of this variation in terms of the different aspects that define the 
phenomena.365 

Grundprincipen för själva analysen av den föreliggande studiens empiriska 
material har inte varit att på 'husserlskt' vis söka efter väsenskunskap, inte 
heller har den varit att på fenomenografiskt vis söka efter variation. Att välja 
en livsvärldsansats innebär i grund och botten att det empiriska materialet 
måste få framträda på sina egna villkor i förhållande till forskningens syften.366 

363 Jan Bengtsson, "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning", 43. 
364 Trots detta finns det klara kopplingar mellan den fenomenografiska och den fenomenologis
ka forskningstraditionen och en rad forskare har även försökt att uttalat binda fenomenografin 
vid fenomenologin. Bengtsson "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning", 30. 
365 Shirley Booth & Ference Marton, Learning and awar eness (Mahwah, New Jersey, USA: LEA, 
1997), 117. 
366 Jan Bengtsson, "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning", 43. 
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Ingen av dessa principer är därför på förhand given. Ytterligare ett argument 
föreligger som tillbakavisar ett antingen eller vad gäller essens eller mångfald. 
För att skilja ut varje enskild del i en mängd måste också det unika sökas. Det 
är endast genom kännedom om vad som kännetecknar var del som det är 
möjligt att se vad som är delar av en helhet och att delarna tillsammans kon
stituerar denna helhet. Därmed går det också att påstå att essensen i någon 
mening bildar förutsättning för allt tal om variation. 

Den första uppgiften i den vidare bearbetningen av insamlat material gäller att 
tydliggöra vad som framträder för någon och betydelsen av det som framträder. 
En utgångspunkt i fenomenologin är att meningen i mänskliga erfarenheter 
inte alltid är direkt tillgänglig eller tydlig för oss. 

[O] ur whole cognitive and emotional life, as phenomenology sees it, is shot 
through with meaning and meaningful intentions. [ ] There is certainly rea
son to admit that not all meanings of human experience and behavior are im
mediately accessible. 367 

Med stöd av en fenomenologisk ansats kan vi förhoppningsvis se försummade 
eller tidigare sällan uttalade sidor av tidigare erfarenheter. Detta har jag försökt 
göra i min undersökning genom att till att börja med genomföra intervjuer, 
som ljudbandas och sedan transkriberats i sin helhet.368 Ambitionen har varit 
att elevernas utsagor skall återges så troget som möjligt, men här ligger en 
problematik som inte helt lätt låter sig hanteras. Utgångspunkten är att komma 
åt erfarenheter genom intervjuer och att det som förmedlas i ett samtal sedan 
skall ligga till grund för en analys. Frågan är då om en direkt avskrift av de ord 
som uttalas under en intervju också fångar det som förmedlats under samtalet. 
Eftersom språklig kommunikation lika mycket handlar om hur vi säger något, 
både vad gäller kroppsspråk och paraspråk, som vad vi säger och då avser jag 
vilka ord som används, är detta inte möjligt.369 Ett samtal transkriberat till text 
säger vanligtvis ingenting om hur något sägs och inte heller när något inte sägs. 
Tystnaden, när någon gör en paus, dröjer med ett svar eller tystnar mycket 
tvärt etc. ger också information. Visserligen kan man på olika sätt försöka 

367 Spiegelberg, 712-714. 
368 Under arbetets gång visade det sig att de ordagranna och dialektalt utskrivna samtalen inte på 
något bättre sätt lyckades förmedla elevernas budskap och då de tagit lång tid att skriva ut be
stämde jag att resterande intervjuer skulle transkriberas mer likt vanligt skriftspråk. I två tredje
delar av materialet har utskrifterna därför en ordagrann och dialektal följsamhet medan återstå
ende intervjuer skrivits ut mer likt en vanlig skriftspråksdialog. 
369 Dimbleby & Burton, 54-57. 
Fast, Kroppsspråket. 
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markera detta i transkriptionen med hjälp av exempelvis fetstil, versaler, mel
lanrum, punkter etc. enligt något kodat system men även då kommer värde
fulla nyanser att gå förlorade. Mot bakgrund av detta försökte jag också vara 
observant på elevernas kroppsspråk och paraspråk och om det som uttalades 
tycktes stämma överens med vad som i övrigt förmedlades under samtalet. 
Direkt efter varje intervjutillfälle lyssnade jag därför igenom banden ett flertal 
gånger för att kunna hålla kvar så mycket som möjligt av vad som getts uttryck 
för under själva intervjun. 

Transkribering av en bandinspelning handlar inte bara om att överföra ljud till 
skriven text utan innebär i sig även en tolkningsprocess.370 Detta kan ge upp
hov till en text som fjärmar sig från vad som förmedlats i det direkta samtalet. 
Därför har bandinspelningarna också konsulterats under hela arbetet med att 
försöka tydliggöra vad som framträder för eleverna. Jag har avlyssnat de ban
dade samtalen flera gånger parallellt med att jag också läst igenom texterna vid 
upprepade tillfällen. Alla uttalanden som på något sätt givit uttryck för någon 
mening för den intervjuade, har lyfts ut och först därefter grupperats kring 
teman som på ett eller annat sätt framträtt.371 Frågan om vad eleverna själva 
sätter i fokus har varit central och styrande. När jag försökt närma mig de 
innebörder jag ansett att eleverna velat förmedla har detta skett genom att jag 
först lyft ut sådana ur texterna. Efter att dessa innebörder sammanställts har 
jag försökt återvända från det, som på denna nivå blivit något generellt, till 
intervjuerna för att kontrollera om de generella slutsatserna också ger rättvisa 
åt vad de enskilda eleverna velat förmedla. Detta har jag satt som ett krav för 
att inte sammantagen information från flera källor skall riskera att bli till n å
gonting helt nytt eller annat i analysen. Ett krav har även varit att det fortfa
rande skall var möjligt att bakom generaliseringarna spåra deras grund i det 
enskilda. 

Efter upprepade genomlyssningar och genomläsningar av de transkriberade 
intervjuerna och konsulterande av det direkt givna i intervjusituationen blev 
det tydligt att många elever betonar att man ibland gör samma saker som andra 
elever men att man ibland gör andra saker. Detta bildar utgångspunkt för in
samling och gruppering av sådana uttalanden. Därefter har talet och texten 
och det som gavs i det direkta mötet med de intervjuade ytterligare penetrerats 

370 Arne Trankell, KvartereetFlisan (Stockholm: Norsteds, 1973). 400-402. 
371 Följande teman kunde formuleras: Hlevernas def initioner av olika typer av klass, Umgängesmönster; 
med yngre, äld re oc h kamrater i samma ålder, Hu r ålder fra mträder för ele verna, Skillnader som fram träder 
mellan de olika klassr umsvärldarna, Be tydelsen av att göra lika eller olika, Vad som kännetecknar en klass 
för eleverna, Om man fick önska typ av klass. 
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för att jag skulle kunna finna uttryck för den betydelse eleverna erfarit när de 
gjort lika eller olika. 

Det som på denna nivå framträder som något generellt måste också kunna ge 
en rättvis bild av det enskilda elever velat förmedla. Det måste fortfarande vara 
möjligt att bakom generaliseringarna spåra deras grund i det enskilda. Bearbet
ningen syftar till en fördjupad och förändrad förståelse av den åldersblandade 
klass formens innebörd eller innebörder. 

Att beskriva den analysmetod som skulle tillämpas låter sig inte göras fritt från 
det empiriska materialet, eftersom metoden måste vara följsam och trogen det 
som framträder där. I en livsvärldsontologisk ansats måste livsvärlden samti
digt förstås både som de studerade betingelsernas förutsättning och konse
kvens. Analysmetoden går med andra ord inte att lösgöra från empirin. Analy
sen tar vid redan under insamlings skedet. Delar av det som utgör analysförfa
randet redovisas därför bäst i nära anslutning till redovisningen av vad som 
framkommit i själva undersökningen. Det kan vara svårt att från metoden 
skilja ut det som kan betecknats som mer tekniska handgrepp.372 Denna sepa
ration är inte alltid helt enkel att genomföra konsekvent, eftersom även de 
konkreta handlingarna ofta också kräver sina förklaringar. Metodologiska teo
rier måste ibland exemplifieras med praktiska exempel för att bli begripliga. 

• Beskrivning av fenomenet 

Med hjälp av det som framträtt har jag f örsökt teckna en sammanhängande 
beskrivning av fenomenet. Detta har gjorts med hjälp av systematiska sam
manställningar. Dessa har formas mot bakgrund av forskningsfrågan och un
der inflytande av det som vuxit fram i arbetet med att tydliggöra vad som 
framträder för eleverna som subjekt. Jag har ställt mig frågan om det finns 
något i de intervjuades beskrivningar som är signifikant för fenomenet, som 
gör objektet till vad det är för dem. Genom att kontrastera vad som upplevts i 
de olika skolformerna samt genom att lägga till och plocka bort olika kompo
nenter i elevernas beskrivningar har det gått att få en ökad insikt i vad som 
konstituerar fenomenet åldersblandad klass. Här är tillvägagångssättet direkt 
inspirerat av olika tolkningar av Husseris 'freie Variation in der Phantasie'.373 

372 Heidegger, Varat och tiden /, 49. 
373 Spiegelberg, s 700-702, van Manen 106-109. Se även Bjurwill, 101-103, 
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När forskaren vill närma sig andra människors erfarenheter ställs hon inför 
komplikationen att både forskaren själv och de intervjuade är förbundna med 
sina livsvärldar. Vi är alltid i världen och vår livsvärld är både social och histo
risk.374 Vi kan aldrig helt komma ifrån den problematik som ligger i detta och 
de tillkortakommanden som språket, som budbärare av våra egna och andras 
erfarenheter, innebär. Min ambition har dock varit att försöka förstå vad ele
verna ger uttryck för och vara de intervjuades utsagor så trogna som möjligt. 
Jag förutsätter att ju m er medvetna vi är om våra grundantaganden och den 
problematik som är förbunden med dessa, desto större är möjligheten att ut
veckla kunskap om de fenomen som intresserar oss. 

Vid redovisningen av mina resultat har jag valt att inte citera eleverna orda
grant eller dialektalt, eftersom det talade ordet är något helt annat än det 
skriftliga.375 Det viktiga är att det så tydligt som möjligt framgår vad de vill 
förmedla. Även detta kan kopplas till det fenomenologiska kravet om en följ
samhet mot sakerna. Så här skriver Jan Trost i sin bok om intervjuer: 

Själv skulle jag nog tveka inför att bli ordagrant citerad från mitt talspråk. Finge 
jag se mitt talspråk i skrift kanske jag skulle skämmas — och det vore oetiskt av 
intervjuaren att utsätta mig för det. Det gäller även om den intervjuade sanno
likt aldrig kommer att läsa rapporten.376 

Jag är beredd att hålla med om att detta är ett dilemma och tycker att Per Jo
han Ödman väl lyckats fånga vad som skulle kunna tjäna som en viss förklar
ing till denna problematik. 

Uppenbarligen händer det saker när vi i själva dialogsituationen lyssnar på en 
motpart. Det är som om vi i själva varseblivnings- och tolknings akten bortser 
från alla de onödigheter, som tal förefaller belastade med i skrift. Under vår ut
veckling har vi lärt oss att lyssna »intelligent« och »selektivt«. Men allt detta som 
vi bortser från i talsituationen står kvar i skrift.377 

Den som uttalar sig kan riskera att verka dum om vi skulle göra en exakt åter
givning av de ord och ljud som uttalats. Detta gör att vi som forskare ställs 
inför en viktig etisk fråga när vi avgör på vilket sätt vi väljer att återge vad nå
gon sagt. Det är mot bakgrund av detta jag valt a tt inte citera ordagrant. I re
dovisningen är dessutom alla namn på skolorna, klasserna och eleverna finge
rade. 

374 Jan Bengtsson, "En livsvärldsansats för pedagogisk forskning", 35. 
375 TrankeH, 400-402. 
376 Jan Trost, Kvalitativa intervjuer ( Lund: Studentlitteratur, 1993), 77. 
377 Per Johan Ödman, "Intervjuer: Hermeneutiska strategier" Didactica Minima 39, Årg. 10, nr 4 
(1996): 11. 
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Information kring de enskilda skolorna och intervjusituationen med sin proce
dur kommer att finnas som inledning till r edovisningen av resultaten från var 
delstudie för sig. Det kan underlätta möjligheten att hålla isär de olika miljöer
na och se intervjuerna i deras kontextuella sammanhang. 

• Överväganden av resultatets för-att-het 

Med undersökningsfaserna ovan skulle studien kunna sägas vara över, men 
utan en diskussion av fenomenets relevans i ett undervisnings sammanhang 
kan värdet av undersökningen lätt gå förlorat. Denna återkoppling till ett över
gripande syfte behövs för att forskningen inte skall bedömas och summeras i 
'so what' satser. Max van Manen manar starkt till att vi som forskar om skol
frågor inte skall glömma kopplingen till e n daglig verksamhet med undervis
ning och lärande mitt i livet så som det levs.378 Han menar att detta saknas 
även bland forskare, som själva har en bakgrund som lärare. Van Manen ställer 
frågan: 

Where in all this research can we still hear the adult [the researcher] speak with a 
pedagogic voice?379 

Den rösten kan bli hörd genom att vi överväger vilken betydelse ett visst fe
nomen kan ha, med andra ord den betydelse det kan ha att något framträder 
just så som uppdagas att det framträder för någon individ eller grupp, insatt i 
ett större betydelsesammanhang. Detta utrönande gäller synliggörandet av 
vilket 'för-att' som skulle kunna vara önskvärt eller icke önskvärt och med vilka 
premisser det i så fall v ore att önska eller icke önska. När Steinar Kvale disku
terar etiska frågor i intervjuundersökningar, så menar han att syftet med sådana 
undersökningar även måste innefatta att "förbättra den undersökta mänskliga 
situationen."380 Med hjälp av pedagogisk och didaktisk forskning, som även tar 
hänsyn till hur ett forskningsresultat skall kunna användas, dess för-att-het, 
skulle viktiga hypoteser av betydelse i undervisnings sammanhang kunna ut
formas. 

378 Max van Manen, Researching lived experiences (Ontario: Althouse press, 1997), 137-138. 
379 Ibid, 138. 
380 Kvale, 105. 
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Överensstämmelse - trovärdighet 

Frågan om vilka kunskapsanspråk ett forskningsresultat kan hävda brukar 
inom samhällsvetenskapen diskuteras i termer av validitet, reliabilitet och gene-
raliserbarhet. Validitet har tidigare vanligen definieras som mätinstrumentets 
förmåga att mäta det som avses att mätas. Denna definition härstammar dock 
från forskning som förväntas dra kvantitativa slutsatser och är därmed inte 
direkt tillämpbar inom forskning som eftersträvar kvalitativa svar. Här är det 
mer fruktbart att tala om studiens 'överensstämmelse'. Har forskaren under
sökt vad forskaren avsåg att undersöka? Att kunna avgöra vad forskningen 
säger någonting om är centralt för att kunna avgöra resultatens kvalitet. 

Reliabilitet har vanligen uttryckts i termer av mätinstrumentets förmåga att ge 
tillförlitliga och stabila svar. En sådan utgångspunkt för kontroll bygger på ett 
synsätt som förväntar sig att forskningens resultat skall uppvisa exakta svar 
och samma svar oavsett använd metod eller vem/vilka forskaren/na är. Den 
underliggande ontologin är en uppfattning om verkligheten som beskaffad på 
ett givet sätt, något givet som finns där att synliggöra oberoende av forskaren. 
När jag söker svar på forskningsfrågor av det slag som jag gör i denna avhand-
ling, går det inte att tala om reliabilitet i termer av tillförlitlighet och stabilitet 
med dessa utgångspunkter. Men frågor om tillförlitlighet och trovärdighet kan 
diskuteras och forskare bör förhålla sig till dessa begrepp även om utgångs
punkterna är annorlunda. 

Jag avfärdar alltså inte begreppen generaliserbarhet, validitet och reliabilitet utan 
återbrukar dem i former som är relevanta för intervjuforskningen. Förståelsen av 
verifiering börjar i livsvärlden och vardagsspråket, där frågorna om tillförlitliga ob
servationer, om generalisering från ett fall till ett annat, om giltiga argument är del 
av det vardagliga sociala samspelet.381 

Frågan om tillförlitligheten i förhållande till v ad är då viktig. I en forskning 
som tar sin utgångspunkt i livsvärlden måste tillförlitligheten just relateras till 
livsvärlden. Svarar resultaten i den här studien mot de erfarenheter som ele
verna faktiskt haft och har? För att den som tar del av forskningsresultaten 
skall kunna göra denna bedömning har jag så noggrant som möjligt försökt 
redovisa de metoder som använts både i forskningens insamlings- och analys
fas samt mina ontologiska och epistemologiska utgångspunkter. 

Det bör även vara möjligt att göra bedömningar om generaliserbarhetens be
tydelse utan att detta görs i kvantitativa termer. Om de personer som intervju
ats i undersökningen kan tyckas få och representativiteten i studien bedöms 

381 Kvale, 209. 
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som låg kan ett fåtal eller till och med kunskap om ett enda barns erfarenheter 
etablera betydelsefulla begränsningar för alltför långtgående generaliseringar.382 

Ett antal tydliga e xempel, även om de är få, kan tvinga fram ifrågasättanden, 
omprövning och mer nyanserade bilder av olika förhållanden. Finns dessutom 
flera väl valda fall som dessutom visar på något gemensamt kan det finnas 
grund för att göra vissa antaganden av generell karaktär. I den här studien bör 
det, med tanke på urvalet och urvalsförfarandet, gå att uttala sig om de i un
dersökningen ingående elevernas erfarenheter även kan tänkas vara något som 
andra elever erfarit. Mina diskussioner om urval, intervjuer som metod etc. bör 
kunna bidra till att synliggöra sådant som påverkar det resultat som presente
ras.383 

Resultat 

Inledning 
I denna del kommer jag att presentera elevernas perspektiv. Inledningsvis 
kommer jag att skriva om sådant jag no terat av mer generell karaktär. Dessa 
noteringar har att göra med undersökningens genomförande och förhållanden 
som inte endast gäller för undersökningens fokus på erfarenheter av ålders-
blandad klass. Det är iakttagelser och tankar som jag be dömt som betydelse
fulla för möjligheterna att förstå det eleverna haft att säga. Därefter kommer 
jag att behandla intervjuerna gruppvis från de olika klasserna och slutligen göra 
en summering av det övergripande resultatet. 

En generell erfarenhet från denna studie är känslan av att eleverna har så 
mycket inom sig som de aldrig satt ord på och som är med och formar deras 
vardag och livsinställning. Detta visar sig när de tydligt och utan att tveka ut
trycker vissa ståndpunkter men samtidigt får svårt att uttrycka andra. Att det är 
problematiskt kommer bland annat till uttryck i barnens kroppsspråk och 

382 Robert, E, Stake. "Case studies" i Handbook of Qualitative Research N orman K. Denzin & 
Yvonna S. Lincoln (Thousands Oaks: Sage Publications 1994), 245. 
383 Som vägledning för mig själv som intervjuare och även vid bedömning av intervjuernas 
kvalitet har jag nyttjat de kvalitetskriterier för en intervjuer som Steinar Kvale föreslagit. Kvale, 
134, 138. 
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paraspråk. Det går att iakttaga tydliga kroppsrörelser och ansatser till a tt säga 
något; en anspänning som ofta följs av ett djupare andetag och sedan stillhet 
igen när de säger "jag vet inte" eller något liknande. Jag tolkar det inte som att 
eleven egentligen inte vet utan som att hon eller han inte funnit ord för att 
meddela sin erfarenhet. Jag tycker mig i kroppsspråket och i paraspråket se att 
det sker något inom eleven, ett slags letande, ett försök att nå fram till formu
leringar som skulle kunna förmedla och göra erfarenheter begripliga för en 
utomstående. När eleven ger upp försöket upphör rörelserna. 

Det visade sig att många av barnen inte gärna satte fokus på de tidiga skolåren. 
De säger sig ha svårt att minnas och den tiden tycks framstå som avlägsen. 
Detta får också till följd att elevernas beskrivningar kan framstå som annor
lunda i jämförelse med vuxnas. I en undersökning av detta slag, där jag i viss 
mån vill kunna jämföra elevernas perspektiv med de vuxnas, är det enligt min 
mening viktigt att peka på olikheter i de grundläggande förutsättningarna för 
de olika perspektiven. En reflektion över hur tid kan uppfattas är i detta sam
manhang av betydelse. Under de år barn befinner sig som elever i grundskolan 
sker en omfattande personlighetsutveckling, som säkerligen ofta förtjänar ru
briceringen dramatisk. Under loppet av några få år hinner det hända oerhört 
mycket i en ung människas liv. Många vuxna minns sina egna uppväxtår som 
en lång period, kanske just på grund av dess rika innehåll på nya upplevelser. 
För barn och ungdomar kan några år framstå som en mycket lång tid inte bara 
därför att så mycket nytt har hunnit hända utan också på grund av att man 
själv som individ är en helt annan än den man var för några år sedan. De egna 
upplevelserna från något enstaka år kan då kännas mycket olika från de tolk
ningar man gör av samma upplevelser i ett dagsläge. Detta kan kanske få till 
följd att "man inte minns". 

Frågorna i en intervju av det slag jag genomfört kan aldrig ge svar på hur något 
upplevdes då, utan det den intervjuade svarar på är i själva verket hur hon eller 
han idag uppfattar att de kan ha upplevt något då, trots att själva frågeställ
ningarna kan förleda till tron att det är ett uttalande om hur det upplevdes 
tidigare. Med detta resonemang blir det inte heller märkligt att se att barnen 
ofta talar om sin lågstadietid genom erfarenheter och tolkningar i årskurs 3. 
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Kan du berätta för mig hur det var att gå i en sådan klass? [1-3]384 

Ja, ja [kort paus] Ja ibland var det ju lite jobbigt för man går ju med ettor, dom kan 
vara lite slamsiga ibland och så där. 385 

Berätta någonting som du kommer ihåg? 
Det är tråkigt. 
Hur då? 
För dom andra, ettorna och tvåorna dom var så töntiga.386 

Så här kan ett par elever uttala sig, trots att frågorna handlar om erfarenheter 
av hela lågstadiet och trots att eleverna naturligtvis också är mycket medveten 
om att de en gång själva har varit 'etta' och 'tvåa'. Att eleverna nästan genom
gående utgår från sina erfarenheter när de var äldst i en elevgrupp är viktigt att 
ta i beaktande. 

Elevernas erfarenheter i de olika skolorna 
För att underlätta intervjuandet talade jag med eleverna före själva intervjutill
fället. Jag berättade om min önskan att göra intervjuer med dem och pratade 
även allmänt kring vad som hände i klassrummet när jag var där. Genomgåen
de var barnen positivt inställda till att samtala med mig och visade till och med 
en viss nyfikenhet och iver över att få delta i undersökningen. 

Resultaten från de olika skolorna presenteras i den ordning intervjuundersök
ningarna genomfördes. I den fenomenologiinspirerade analysen har det gällt 
att synliggöra vad som framträder för eleverna i den åldersblandade klassens 
tillvaro och de innebörder detta har för dem. Ett första och viktigt steg i min 
analys har varit att finna uttalanden som på något sätt givit uttryck för någon 
mening för den intervjuade. Dessa har lyfts ut och först därefter grupperats 
kring teman som på ett eller annat sätt framträtt.387 Man kan säga att dessa 
teman svarar på frågan om vad som framträder för eleverna och att de be

384 Markeringar inom klämmer är tillägg och kommentarer, som jag sat t in för att underlätta 
förståelsen i det sagda samt för att få med nyanser och betydelser som förmedlats via det 
paraspråk eleven använt sig av. Se även punkten "Tydliggörande av det som framträder" och 
punkten "Beskrivning av fenomenet" under "Insamling och bearbetning" i metodavsnittet. 
385 För referenser till intervjuerna se Källförteckning. 
Noak, "Intervjustudie Bruket." [ljudband] Intervju av Monika Vinterek 1997.02.06. (Institutio
nen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå, 
386 Perti, "Intervjustudie Bruket." 
387 Se punkten "Tydliggörande av det som framträder" under "Insamling och bearbetning" i 
metodavsnittet. 
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skrivningar som samlats under dessa rubriker vill belysa betydelsen av det som 
framträder för eleverna. För tydlighetens skull vill jag markera att inte samtliga 
elever uttalat sig inom ramen för alla teman. Några elevers svar har haft tyngd
punkt på vissa teman och andra elever på andra teman. Med min analysmeto
dik är huvuddragen i intervjuerna det betydelsefulla, vilket också innebär att 
dessa ternata härrör ur min tolkning av vad som är betydelsefullt. Det som 
framträder har grupperats kring följande teman:388 

Elevernas definitioner av olika typer av klass 

Umgängesmönster; med yngre, äldre och kamrater i samma ålder 

Hur ålder framträder för eleverna 

Skillnader som framträder mellan de olika klassrumsvärldarna 

Betydelsen av att göra lika eller olika 

Vad kännetecknar en klass för eleverna 

Om man fick önska typ av klass. 

I presentationen av resultaten från de olika skolorna är rubrikerna desamma 
och även ordningen på de teman som presenteras, men texterna har utformats 
på lite olika sätt. Detta är ett resultat av att omfattningen av vad elever valt att 
tala om varierade och att intervjuernas karaktär skiftat liksom att jag velat ta 
hänsyn till elevernas berättelser.389 

Hänvisningarna i texten är till det transkriberade materialet som har ytterligare 
språkligt bearbetats.390 

388 Den ordning i vilken dessa teman kommer att presenteras utgår först från begrepp som har 
att göra med åldersblandad och åldershomogen klass. Därefter har teman som berör varandra 
fått följas åt. Om man fick önska typ av klass presenteras sist då en fråga om detta också ställdes sist 
i alla intervjuer, när jag ansåg att elevernas spontana berättande var mer uttömt och att frågan 
inte skulle kunna begränsa eller styra elevens egna val av innehåll i vårt samtal. 
389 Utformningen kan närmast ses som ett svar på det fenomenologiska kravet att låta "sakerna" 
framträda på sina egna villkor. 
390 Se diskussionen under punkten "Beskrivning av fenomenet" i avsnittet "Insamling och 
bearbetning". 

118 



Klassen i Bruket 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 

Bruket är ett typiskt arbetarområde med både villa- och hyreshusbebyggelse 
med en för kommunen sett relativt hög arbetslöshet och med en hel del sociala 
problem. Det här området är ett område i kommunen som visade på en rad 
faktorer som kan förväntas ge negativa förutsättningar i skolsammanhang. 

I samhället finns två kommunala skolor. Den ena av dessa är en 1-9 skola och 
den andra en 1-6 skola. I bägge skolorna fanns även förskola i lokalerna. Vid 
intervjutillfället hade skolorna en gemensam rektor. 

Klassen, som ingått i den här studien, var placerad i den skola som då hade 
klasser från grundskolans första till nionde skolår. Det var en tre-parallellig 
skola från sjunde skolåret och tvåparallellig därunder med fyra åldersblandade 
klasser på det tidigare lågstadiet.391 Den andra skolan var även den i stort sett 
tvåparallellig och omfattade skolåren ett till sex, men här var alla klasser ål
dershomogena. 

Eleverna som intervjuades gick vid intervjutillfället vårterminen i årskurs 5. De 
hade tidigare gått i fyra olika åldersblandade klasser under lågstadietiden. Där 
hade man arbetat ålders blandat under ett flertal år och det var lärarna själva 
som tagit initiativ till detta. Den mellanstadieklass de nu gick i var en liten 
ålderssammanhållen klass med 14 elever, som oestod av 8 pojkar och 6 flickor. 
Klasserna på lågstadiet hade också varit förhållandevis små med ett elevantal 
på mellan 15 och 20. 

Alla elever i denna klass ville bli intervjuade. Alla utom en hade också med sig 
godkännanden om att få delta i studien från sina vårdnadshavare. En elev hade 
glömt sin lapp och kunde därför inte delta. Tre elever var frånvarande vid mitt 
besök. Jag bestämde att alla de övriga skulle intervjuas vid detta första tillfälle. 
En av dessa intervjuer finns inte med i det bandade och transkriberade materi
alet på grund av att bandningen misslyckades. Avgörandet om att återkomma 

391 Efter införandet av ny läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 (Lpo-94) finns inga 
skrivningar längre med indelningen av skolan i stadier. I praktiken finns fortfarande mycket kvar 
av den gamla stadieindelningen och begreppet används därför fortfarande ofta som beteckning 
för skolåren 1-3, 4-6 och 7-9. I den följande texten kommer också stadiebeteckningen att an
vändas. 
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till denne elev och de elever som inte intervjuats vid detta första tillfälle läm
nades till längre fram i analysarbetet, men jag ansåg det aldrig nödvändigt att 
göra fler intervjuer i denna klass. Jag bedömer att den intervju som 'misslycka
des' inte skulle ha förändrat resultatbilden i något väsentligt avseende om den 
funnits med. Av den anledningen gjordes heller ingen ny intervju. 

Vi kunde sitta rätt ostörda i ett rum som gränsade till klassens egen sal, men 
vissa störande moment förekom, vilket gjorde att vissa trådar i våra samtal 
blev avbrutna och inte kunde återupptas. Jag bedömer ändå helheten i det som 
kom fram som representativt. Stämningen kändes synnerligen god under in
tervjuerna och eleverna verkade inte besvärade av att samtalet bandades. För 
att göra själva intervjusituationen mer avspänd hade jag försökt ordna det lite 
trevligt vid bordet där vi satt med hjälp av en stor duk i en varm färg och 
blommor och ljus. Bandspelaren hade jag ställ t på en stol vid sidan av mig 
själv, dold för eleven av bordskivan. Mikrofonen, i storlek och form som ett 
mindre reseväckarur, stod på bordet utan att dra blickarna till sig. 

Intervjuerna 

Elevernas definitioner av olika typer av klass 

När eleverna själva beskriver vilka typer av klasser de gått i under låg
stadietiden talar de om en klass där både ettor, tvåor och treor finns i samma 
klass och den de vid intervjutillfället gick i som bestående av barn i samma 
årskurs. Det visade sig alltså att barnen i första hand tar sin utgångspunkt i 
begrepp, som har sin förankring i ett undervisningsinnehåll (årskurs), snarare 
än utifrån en i grunden direkt åldersbaserad definition, när de beskrev vad jag i 
den här studien kallat åldersblandad klass. På frågan om vad de gått i för typ av 
klass tidigare svarar de flesta någonting som är relaterat till årskursbegreppet, 
exempelvis genom att säga att det varit en klass med "ettor, tvåor och treor 
tillsammans".392 Två elever börjar med att säga något som anknyter till ålder.393 

Men i båda dessa fall kan man säga, att jag som intervjuare inte helt lyckats att 
göra intervjun så öppen som det var tänkt. Jag hade redan inledningsvis talat 
om åldersblandning, vilket kan ha styrt elevens tänkande på ett sådant sätt att 
utgångspunkten i just ålder snarare förelåg än att den sprang direkt ur elevens 
eget sätt att tänka kring detta med klass. Faktum kvarstår dock att de allra 

392 Oskar, "Intervjustudie Bruket" 
393 Robert & Rebecka, "Intervjustudie Bruket" 
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flesta inte talar om ålder initiait när de vill definiera vilken typ av klass de gått i 
under lågstadietiden. 

Umgängesmönster med yngre, äldre och kamrater i samma ålder 

Bland eleverna från skolan i Bruket var det absolut vanligast att man umgicks 
med barn i samma ålder och detta hade också varit det vanliga, när man gick i 
den åldersblandade klassen. Barnen tar inte avstånd från att umgås med yngre 
eller äldre elever och det finns uppfattningar, från någon som säger att det är 
"kul att vara med flera åldrar" till en som säger att "ibland går det bra att vara 
med dom som är yngre."394 Möjligen finns det en elev, Fariba, som helt tar 
avstånd från de yngre, därför att hon ansåg att "dom var ju så små och barnsli
ga att det var inte något kul att vara med dom." För henne var det också ett 
uppenbart problem under lågstadietiden att det endast fanns tre andra flickor 
som börjat skolan samtidigt som hon.395 Anna berättar att hon från början 
umgicks med de äldre flickorna. När de försvann etablerade hon nya relationer 
som också försvann. I trean blev Anna kamrat med ett par flickor i samma 
ålder och de är vid intervjutillfället fortfarande hennes kamrater. Anna berättar 
också att hon inte minns vilka elever som tillkom under lågstadietiden, vilket 
tyder på att hennes intresse mer riktats mot de äldre eleverna.396 Perti tycks 
föredra att leka med yngre men han vill ändå inte tillbaka till en åldersblandad 
klass.397 De elever som berättar att de umgåtts med andra än jämnåriga, före
drar vanligen kamrater som var äldre än de själva. Att relationerna pekar från 
de yngre i riktning mot de äldre märks också genom att de minnesbilder som 
redovisas oftast handlar om äldre kamrater. Vid påpekande om att det även 
måste ha tillkommit yngre kamrater svarar Anna helt enkelt att hon inte minns 
dem. 

Hur ålder framträder för eleverna 

Det finns mycket i det eleverna berättar som tyder på att de är väl medvetna 
om ålder och åldersskillnader. Bara det faktum att flera elever spontant väljer 
att berätta om situationer där de anser att åldern är central och att samtliga 
elever understryker detta med ålder visar på att ålder har betydelse för elever

394 Rebecka & Anna, "Intervjustudie Bruket 
395 Fariba, "Intervjustudie Bruket". 
396 Anna, "Intervjustudie Bruket". 
397 Perti, "Intervjustudie Bruket". 
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na. Vad innebär då åldersskillnader för eleverna? Eleverna utgår ofta från fö
delseår och en koppling mellan den biologiska åldern och uppträdande när 
man resonerar om åldersskillnader. Här kan man notera att de också tycks vara 
ytterst medvetna om de andra elevernas biologiska ålder. Även vilka som är 
födda sent eller tidigt på året och vem som därmed är yngst eller äldst inom en 
grupp födda samma år tycks eleverna vara mycket väl medvetna om. Robert, 
som försöker beskriva vad en ålders sammanhållen klass är för något, säger att 
det är när alla är "ungefar samma ålder". "Nästan samma ålder" säger han 
sedan, skrattar och säger att det är svårt att förklara men fortsätter: 

Ja, ja i den här klassen till exempel som Olov. Han är ungefär lika gammal som jag, 
och han fyller år den 17:e, så han är bara [kort paus] tre ,fyra, fem [viskar] han är ju 
bara 11 år? [kort paus] Han är lite äldre än jag. Så var det Per som gick i våran klass 
förut [kort paus]. Han var ju en dag yngre än jag, för han blev född den 20 februari 
så han är ju b ara en dag — jag va r lite äldre än han. [kort paus] KURT[säger han 
med stark röst] till exempel, han är bara elva, han har ju ba ra fyllt elva än. Det är 
bara det att han fyller ju så se nt på året. Jag tror han fyller i oktober, [kort paus] Jag 
fyller i början, då jag ty cker att det blir så länge att vänta på sin födelsedag [an
nars].398 

Det citat jag här valt ut visar på att en tydlig medvetenhet existerar i elevernas 
livsvärld även när det gäller små åldersskillnader. Denna medvetenhet om 
kamraternas ålder i förhållande till den egna är inte bara något man har, utan 
också något man tydligt förhåller sig till. Den här pojken kan också skämta om 
att han tillhör dem som är tidigt födda på året. Jag återkommer till hur elever
na värderar åldersskillnader när jag redovisar elevernas egna val om de skulle ha 
möjlighet att välja klasstyp. 

Skillnader som framträder mellan de olika klassrumsvärldarna 

Ett par av eleverna nämner den hjälp de äldre eleverna bidrar med och att man 
som yngre kunde vända sig till äldre för att få hjälp.399 Ordnings frågan är något 
som också dyker upp i några av intervjuerna. Eleverna beskriver en större 
arbetsro i den klass de nu befinner sig och gör själva k opplingar mellan ålder 
och ålderssammansättning å ena sidan och graden av livlighet i klassen å den 
andra. På frågan om det framträdde några skillnader mellan de olika klassty
perna svarade Robert så här: 

398 Robert, "Intervjustudie Bruket". 
399 Anna & Noak, "Intervjustudie Bruket". 
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Ja det var ju som lite slamsigare i [min tidigare klass], på ett sätt. Det är lite lugnare 
i den här [klassen].400 

Robert försöker sedan att förklara vad det möjligen kan bero på och säger då: 

Det var åldersskillnad mellan kompisarna i [den tidigare] klassen [...] och här är det 
som mer lika som, det är mer slamsigt, när dom är olika åldrar och så där."401 

Den skillnad som genomgående lyfts fram av eleverna är förekomsten av ål
dersuppdelning när arbetet skulle organiseras inom den åldersblandade struk
turen. Eleverna betonar i detta sammanhang att man inom klassen gjorde olika 
saker och att man numera gör samma sak. 

[...] först då sa dom så här, vad ettorna skulle göra, tvåorna skulle göra och treor
na skulle göra. [ ] alla jobbar nu med samma sak.402 

[...] man gjorde olika, alltså en del hade andra böcker.403 

[...] man är lika gamla [...] och då jobbar man med samma saker.404 

Anna säger att det inte skiljer så mycket mellan de olika klasstyperna, men 
även hon berättar hur fröken kunde säga "att treorna skulle gå till ett annat 
klassrum eller så där, för de skulle ha någonting som inte ettorna eller tvåorna 
skulle vara med".405 1 den här gruppen elever var det endast Oskar som talade 
om någonting annat än relationer, när samtalet kom in på skillnader. Det han 
spontant associerar till är att det nu finns en dator i klassrummet.406 

Bet)ideisen av att gòra lika eller olika 

Eleverna markerar att man inte arbetar på samma sätt i de olika klassrumsvärl-
darna och att det enligt elevernas uppfattning handlar om att man oftare tycks 
syssla med samma sak i den åldershomogena gruppen än i den åldersblandade. 
Enligt eleverna beror det på att klassen tidigare ofta delades in i grupper ut
ifrån årskursbegreppet och att grupperna arbetade med olika saker. Flera ele
ver är tydliga i hur de värderar och bedömer detta sätt att organisera undervis
ningen. De hävdar att man kan "hjälpa varandra bättre om alla jobbar med 

400 Robert, "Intervjustudie Bruket". 
401 Ibid. 
402 Rebecka, "Intervjustudie Bruket". 
403 Noak, Intervjustudie Bruket". 
404 Amanda, Intervjustudie Bruket". 
405 Anna, "Intervjustudie Bruket ". 
406 Oskar, "Intervjustudie Bruket ". 

123 



samma saker" och "så kan man hjälpa varandra mycket mer" i den ålderssam-
manhållna klassen, vilket de uppskattar.407 Noak berättar om att en årskursvis 
uppdelning även förekom i den åldersblandade klassen, men säger att det 
ibland på SO- och svensktimmar förekom att alla i klassen arbetade men något 
gemensamt innehåll. I det sammanhanget beskriver han en problematik som 
kunde uppstå när läraren instruerade om någonting nytt när de äldre skrivit 
klart och de yngre fick skriva vidare på den första uppgiften. Så här berättar 
Noak: 

Det var inte kul [...] om vi jobbade med svenska tillsammans och sedan skulle vi 
skriva klart det och dom [äldre] hade redan gjort det. Så skulle vi ha svenska eller 
SO och sedan skulle vi jobba med samma då också. Då hade hon [läraren] en 
genomgång. Då fick vi sitta kvar och skriva det vi inte hade hunnit skriva. [Det var 
inte kul] för då när man skulle börja med det nya, då visste man ju int e vad man 
skulle göra och då fick man gå och fråga allihop.408 

Vad kännetecknar en skolklass för eleverna? 

Av elevernas berättelser och formuleringar märks att klass inte är något enty
digt begrepp för dem. Ibland framträder klass i ett slags rumslig dimension, 
där det handlar om vilka barn som hör till samma enhet. Klass i den bemärkel
sen avgränsas ofta av vem som tar ansvar för denna konstellation, nämligen 
läraren. En annan betydelse av klass är knuten till undervisningens innehåll 
och innehåller även en tidsaspekt. Här använder många elever begreppet 
årskurs. För en del elever handlar det mycket om vilka elever som arbetar med 
samma saker eller hur länge man befunnit sig i skolan. 

Om man fick önska typ av klass 

Endast en av de tillfrågade eleverna från Bruket skulle vilja återgå till en ål-
dersblandad klass. En elev menar att man borde ha ålders sammanhållet men 
blandat ibland. Denna elev vänder på sin erfarenhet från sin lågstadietid och 
tänker sig en modell där utgångspunkten är en ålders sammanhållen klass från 
vilken man gör tillfälliga åldersblandade grupper över klassgränserna.409 Att det 
råder en sådan enighet kring vilken typ av klass man vill ha fortsättningsvis 
betyder dock inte att eleverna ställer sig negativa till de erfarenheter de har från 

407 Amanda & Rebecka, "Intervjustudie Bruket ". 
408 Noak, "Intervjustudie Bruket ". 
409 Robert, "Intervjustudie Bruket". 
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lågstadietiden. Det är endast tre elever som beskriver lågstadietiden i klart 
negativa termer. De använder sig spontant av uttryck som jobbigt och trå
kigt.410 De andra i denna elevgrupp är nöjda och några elever uttrycker direkt 
positiva erfarenheter relaterade till e ffekter av åldersblandningen. Anna säger 
så här om sin upplevelse av att gå i en sådan klass: 

Det är ganska bra för att då [någon] går i ettan då kan den inte någonting, och så 
har fröken ganska mycket att göra, då kan ju någon ur trean hjälpa den.411 

Att detta stöd inte alltid hade den kvalitet som eleverna önskade sig visar sig i 
en annan intervju: 

Vi satt i grupper, [...] ettor, tvåor och treor. Vi [var] blandade så man kunde fråga 
dom äldre. [ ] Ibland när de mindre frågade då kanske dom inte iddes svara, 
ibland så sa dom bara —, så nä r dom förklara då hann man inte riktigt med, men nu 
förstår man vad kompisarna säger.412 

De flesta av eleverna tycker att man skall eller möjligen lika väl kan ha ålders-
blandat de första skolåren, men någonting gör ändå att många elever föredrar 
den typ av klass de nu går i. 

När eleverna skall förklara varför de vill gå i en ålders sammanhållen klass 
startar de ofta i känsloupplevelser och talar om att det känns bättre, att det är 
mycket roligare nu eller att det känns konstigt att blanda. Sedan kan det ta en 
stund innan de lyckas hitta ytterligare argument för sitt ställningstagande. De 
synpunkter de sedan för fram kan indelas i två huvudgrupper. I den ena är 
undervisningens innehåll eller form det centrala medan den andra mer handlar 
om relationer. 

Att arbeta med elever i samma ålder upplevs ge ökade möjligheter till s amar
bete och det ser man som något positivt. Då har även fler samma intressen 
och man kan jobba med samma saker.413 Det upplevs också som att den ål-
dersuppdelade strukturen i sig innebär ett ökat arbete med skolämnen, vilket 
efterlyses.414 Fariba klagar också på att det var alldeles för mycket pyssel i låg
stadiet.415 

410 Perti, Fariba, & Noak, "Intervjustudie Bruket". 
411 Anna, "Intervjustudie Bruket". 
412 Noak, "Intervjustudie Bruket". 
413 Amanda, "Intervjustudie Bruket". 
414 Fariba & Perti, "Intervjustudie Bruket". 
415 Fariba, "Intervjustudie Bruket". 
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Den stora kompetens spridningen som finns i en åldersblandad klass upplevs 
som ett problem. Noak försöker förklara sina tankar genom att en jämföra 
med ishockeyn. 

Man [är] i ungefär samma ålder som dom är i hockey. [Sedan ställs frågan; varför är 
det så?] Jag vet inte — för ja dom som är mindre dom kanske inte, ja, vi har ju trä
nat längre än dom, jag vet inte — Dom kanske inte är lika bra så det blir så kons
tigt om — alltså om man har några som är skitduktiga och en del som inte, ja som 
är nybörjare.416 

Noak menar också att det inte finns lärare utbildade för en ålders spridning 
som spänner över hela grundskolan. 

Bland vissa elever finns en argumentering till stöd för den åldershomogena 
klasstypen som tar utgångspunkt i undervisningens innehåll relaterat till for
men. Eleverna talar här om vikten av att man arbetar med samma saker, har 
samma intressen, slipper "pyssel" och arbetar mer med skolämnen och om 
betydelsen av att man befinner sig på en någorlunda jämn utvecklings- och 
kunskapsnivå. 

Flera elever betonar detta med jämnåriga som ett argument för att de vill ha 
kvar den ålders sammanhållna klassen. 

Nä jag vet inte, jag vet inte varför, det är bara för att man är lika gamla.417 

En elev markerar att ålderssammansättningen kan vara av underordnad bety
delse för vilken klasstyp som framstår som bäst. Klas storleken bedöms istället 
vara av stor betydelse för möjligheterna till en god arbetsinsats och trivsel för 
exempelvis Niklas.418 

Även om många av eleverna framhåller ålderns betydelse är det få som tydligt 
anger vad det är i åldersskillnaden som de tillmäter betydelse. Fariba säger så 
här: 

Vi är ju inte blandade nu, det är mycket bättre. För att vi, man kanske tycker att fy
rorna är barnsliga, då vi är ett år större som, då tycker vi att dom är barnsliga och 
så där.419 

Men längre fram i intervjun framgår det att det inte bara är problematiken med 
de yngre och eventuellt barnsligare eleverna som fäller avgörandet. Fariba 
skulle ändå inte vilja hamna i en åldersblandad klass igen, även om den främst 

416 Noak, "Intervjustudie Bruket". 
417 Amanda, "Intervjustudie Bruket". 
418 Niklas, "Intervjustudie Bruket". 
419 Fariba, "Intervjustudie Bruket". 
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skulle bestå av elever som är äldre och gått längre i skolan än hon. Visserligen 
säger hon att det delvis handlar om samma sak, eftersom hon tror att det bara 
blir ett slags ombytta roller, där de äldre kommer att se på henne och hennes 
jämnåriga kamrater som barnsliga. Hon betonar de relationer som utvecklats 
mellan elever som gått tillsammans under en längre tid och menar att det 
skulle bli "dåligt" om de åldersblandades igen: 

[...] dom kompisar jag känner nu, det är bättre att vara med dom i sexan, för då 
känner vi varandra och så där [.. .].420 

Flera elever upplever det problematiskt att inte känna alla, inte bara vid skol
starten utan även när det kommer nya elever och de äldsta försvinner.421 "Det 
känns som konstigt, när man inte känner alla",422 säger Amanda. Med hjälp av 
ett tänkt exempel hur de skulle kunna blanda klassen igen kommande år med 
äldre elever, svarar Robert att "det var lite svårare, för dom känner jag ju so m 
inte. 423 Han uttrycker en längtan tillbaka till d em han gick med på lågstadiet 
och då speciellt till en av de yngre pojkarna som han etablerat en stark relation 
till och som han fortfarande umgås med. 

Vi har varit kompisar i fem år, så det skulle vara som kul att vara [i en] åldersblan-
dad klass, om han skulle vara med alltså.424 

Det han säger här skulle också kunna tolkas som ett förbehåll; att han vill gå 
tillbaka till en åldersblandad klass på villkor att hans kamrat hamnar där. Möj
ligheten att gå i samma klass som en kamrat blir i så fall det som skulle avgöra 
val av klasstyp. Relationen blir med andra ord det överordnande när han öns
kar klass. Samme elev uttrycker även en viss bävan för en klasskonstellation 
som skulle omfatta äldre elever, därför att, påstår han, de retas. Denne pojke 
talar om minnenas betydelse, betydelsen av gemensamma erfarenheter, vilket 
han sätter stort värde på. Den flicka som beklagade sig över att det endast var 
tre som var i hennes ålder när hon gick på lågstadiet, uppskattade samman
slagningen inför årskurs 4. När hon säger, att då "fick man känna dom lite 
bättre", kan det ses som ett uttryck för ett behov och en önskan som gick i 
uppfyllelse.425 

420 Ibid. 
421 Amanda & Robert, "Intervjustudie Bruket". 
422 Amanda, "Intervjustudie Bruket". 
423 Robert, "Intervjustudie Bruket". 
424 Ibid. 
425 Amanda, "Intervjustudie Bruket". 
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Många argument innesluter just formuleringar med ordet kompis. På frågan 
om hur det är i en sådan klass de nu går i svarar en av eleverna så här: "Det är 
ganska bra, man har ju, [.. .jschyssta kompisar."426 På en mer direkt följdfråga 
om varför de vill ha kvar den typ av klass de nu har, svarar Noak rätt och slätt: 
"Ja därför att de är mina kompisar".427 Följande dialog med en elev visar på att 
denna också ser ett samband mellan presumtiva kompisar och antalet elever 
med samma ålder i samma klass. 

Hur var det när du gick i lågstadieklassen då? 
Då var vi bara tre som var lika gamla.[...] Det var ganska tråkigt.[...] 
Varför blir det tråkigt då om man bara är tre ? 
Men det är inte lika många kompisar i samma klass.428 

Ett liknade resonemang förs av Fariba, som säger att det inte var någon bra 
klass på lågstadiet, bland annat därför att det inte fanns någon annan tjej i 
samma årskurs. 

Det var så små barn [...] Dom skriker hela tiden så där. Det var inte någon bra 
klass tycker jag, och det fanns ingen tjej som gick i trean, [...] bara Kurt och Len
nart. Kurt och Lennart och, det var bara vi som gick i trean, tre stycken.429 

Kamraternas betydelse nämns av många, men även lärarens betydelse omtalas. 

Jag ville egentligen gå i [en annan klass] för jag var mycket med Tina då och hon 
gick där. 
Men det fick du inte? 
Nä, fast det var en mycket bättre fröken i [i min klass].430 

Rebecka tyckte att det också var bra att gå i en åldersblandad klass och motive
rar det så här: 

Man får lära känna alla, så kan man vara med dom i flera åldrar [...] det är ju ku l 
[...] Det spelar ingen roll om man är liten eller stor man får ändå vara med.431 

När hon skall beskriva hur det är att gå i en åldershomogen klass börjar hon 
med att tala om att där jobbar alla med samma sak och att detta underlättar 
samarbetet. 

Alla jobbar med samma sak och så kan man hjälpa varandra mycket mer [...] där
för att alla jobbar ju med samma sak.432 

426 Robert, "Intervjustudie Bruket". 
427 Noak, "Intervjustudie Bruket". 
428 Amanda, "Intervjustudie Bruket". 
429 Fariba, "Intervjustudie Bruket". Namnen i citatet är fingerade. 
430 Amanda, "Intervjustudie Bruket". Namnet i citatet är fingerat. 
431 Rebecka, "Intervjustudie Bruket". 
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Amanda kan med andra ord se fördelar med båda klasstyperna. När hon blir 
tillfrågad om hon vill återgå till den åldersblandade gruppen kommande år 
svarar hon utan tvekan "Nä!" men får ändå svårt att motivera sitt val. När jag 
ber henne föreställa sig nästa år och precisera hur blandningen kan tänkas ske 
etc., kommer följande svar ganska omgående: 

Då fick man ju inte gå med sina kompisar som man har idag.433 

De här citaten visar inte bara på betydelsen av kompisarna utan också på att 
elever kan se både för- och nackdelar med de olika klass formerna. Utifrån sina 
erfarenheter gör de sina prioriteringar. För eleven i exemplet ovan kan en 
tänkbar strategi vara att utgå från en åldersblandad stuktur de första skolåren 
för att sedan övergå till en mer åldershomogen organisering. 

432 Ibid. 
433 Ibid. 
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Klassen i Tjänstero 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 

Tjänstero har till största delen egnahemsbebyggelse men också några få hyres
hus. Innevånarna arbetar i huvudsak någon annanstans, men samhället erbju
der arbetstillfällen inom bland annat datateknologi och en verkstadsindustri. 
Förvärvsintensiteten och medelinkomsten i området tillhör de högsta i kom
munen. 434 

Det finns två skolor i Tjänstero. Den ena har klasser från förskola till det ni
onde skolåret och den andra skolan omfattade vid intervjutillfället årskurserna 
ett till fem samt förskola. Skolan där intervjuerna genomfördes är tvåparallellig 
och den andra skolan har sammanlagt sju klasser. Åldersblandad organisation 
fanns endast vid den större skolan när intervjuerna gjordes. Man startade ål
dersblandning 1987 och har nu tre åldersblandade 1-3 klasser och sex ålders
homogena klasser (årskurserna 4 till 6). I fjärde skolåret slås de åldersblandade 
klasserna samman till en åldershomogen grupp. Det finns fortfarande inga 
åldersblandade klasser i de senare årskurserna, men man har planer på att infö
ra sådana. 

Eleverna hade gått ett och ett halvt år i åldersblandad klass när intervjuerna 
genomfördes. Stämningen i klassen var god och det var lätt att få kontakt med 
eleverna. Jag hade varit med på en lektion och haft tillfälle a tt prata med var 
och en av dem, innan intervjuerna ägde rum. Det underlättade väsentligt när vi 
senare satt på tu man hand och jag ville få eleven att berätta så fritt som möj-
ligt. 

Jag hade, som redan påpekats, inte i förväg bestämt hur många elever som 
skulle intervjuas. Det kom att bli sju intervjuer och intervjupersonerna valdes 
slumpvis.435 De elever som intervjuades gick alla vårterminen i årskurs 5 (tre 

434 Med hänvisning till det index som tidigare nämnts kan man se att det för Tjänsteros del visar 
på den näst högsta siffran i denna tabell. Summan är 25,5 mot 28 som är högst och 8 som är 
lägst bland alla områden. En hög siffra indikerar gynnsamma förutsättningar i skolsammanhang. 
Se not 322. 
435 Intervjupersonerna utsågs på följande sätt: Svarstalongerna från föräldrarna lades i två högar, 
en för flickor och en för pojkar. Högarna blandades sedan och lades upp och ned. Den första 
lappen med ett namn drog jag och den fick bli först. Därefter fick den elev som intervjuats dra 
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pojkar och fyra flickor). Vid intervjutillfället hade vi möjlighet att sitta i ett 
angränsande grupprum, där intervjuerna bandades. 

Först efter genomläsning och genomlyssning av de sju intervjuerna bestämdes 
definitivt om underlaget från dessa skulle få räcka eller om jag skulle återvända 
till klassen för att göra fler intervjuer. Eleverna och läraren hade sagt att jag var 
välkommen tillbaka om jag ville in tervjua fler elever. Även i denna klass blev 
jag my cket väl mottagen och det var trevligt att få höra eleverna berätta om 
sina erfarenheter. Efter genomlyssning och genomläsning av intervjuerna kvar
stod min bedömning, att resultatet från de genomförda samtalen kunde räcka. 

Intervjuerna 

Elevernas definitioner av olika typer av klass 

När eleverna i klassen i Tjänstero skall f örklara vad de gått i för typ av klass 
och vad de nu går i för sorts klass använder de sig av likartade formuleringar. 

Det var så här ettor och tvåor och treor blandat, årskursblandat. [...] I den här 
klassen är alla lika gamla.436 

Det var en årskursblandad [...] det är när det är ettan, tvåan och trean tillsammans 
[...] tre årskurser som går i samma klass. [Nu är det] en klass med samma ålder. 437 

Det var ett, två, trean som gick i dom. [ ] nu är vi alla femmor.438 

De är ett-två-treor och det är i varje grupp, nej i varje klass är det sju treor, sju två
or och sju ettor, brukar det vara, ungefär. [ Nu är det] en klass med 23 elever 
som är lika gamla. 439 

Vi hade blandklasser, eller [.. .]när man har ettor och tvåor och treor i samma klass. 
[...] som vi har nu, alltså i samma ålder som man själv.440 

Årskursbegreppet finns som synes med i de flesta av formuleringarna, när man 
vill beskriva vilken typ av klass som man har och har haft erfarenhet av. Vid 

en ny lapp. Växelvis drogs en lapp från flickhögen och pojkhögen innan eleven återvände till 
klassrummet. 
436 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". Pjudband] Intervju av Monika Vinterek 1997.02.13. (In
stitutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå), (Se 
källförteckning.) 
437 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
438 Marcus, "Intervjustudie Tjänstero". 
439 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
440 Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
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beskrivningen av de åldersblandade klasserna finner man ingen elev som an
vänder sig av ålder för att förklara vad detta är för en sorts klass. Ålder före
kommer däremot i fyra av sju bestämningar av den klass de går i vid intervju
tillfallet. 

Umgängesmönster med yngre, äldre och kamrater i samma ålder. 

Bland de intervjuade eleverna i Tjänstero hade nästan alla sina kamrater bland 
klassens elever eller bland andra jämnåriga barn. Tidigare på lågstadiet och då 
främst från den tidiga skolstarten fanns det elever som även hade kamrater 
som var äldre.441 Hilda, berättar att hon blev vän med en annan flicka, som var 
ett år äldre och gick andra skolåret. Det var Hildas första kamratkontakt i sko
lan. Hennes då nyvunna vän var den som först tog hand om henne. När Hilda 
skulle börja i trean flyttade kamraten till en ny klass, eftersom hon då skulle 
börja i fyran. Hilda blev ledsen och på min fråga om hon berättade detta för 
någon, svarade Hilda att hon talade om hur hon kände för sin kamrat och för 
sin mamma och pappa.442 Det kan noteras att hon inte nämner läraren, som en 
av dem hon berättade för. 

Vid vilka tillfällen och i vilka situationer har då de intervjuade eleverna i 
Tjänstero skapat sina kamratrelationer? Det sker i förskolan, i klassrummet, 
det sker på väg till och från skolan och det sker på raster och i idrottsgrupper 
på fritiden. Vanligen är det relationer med jämnåriga kamrater som består. 
Eleverna ger själva en del spontana förklaringar till att det även skett en del 
byten av kamrater. På frågan om det är vanligt att man byter kompisar så be
rättar Angelika så här: 

Jag tror att det är mest när man går åldersblandat för då när den andra personen, 
när den går i fyran, då har man inte rast samtidigt och då måste man som ha en an
nan kompis. När man går i samma klass ett år och nästa år går man inte i samma 
klass, då kanske det blir lite byten.443 

Här nämns direkt klassorganisationen. Andra elever talar om idrottsgrupper 
som fotboll och innebandy, vilka vanligtvis grupperas efter kön och födelse
år.444 

441 Hilda, Jenny & Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
442 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
443 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
444 Marcus, "Intervjustudie Tjänstero". 
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Intressen och mognadsnivå utgör förklaringar till att man finner sina kamrater 
bland jämnåriga. 

Då leker man som samma lekar eller så, ja man har nästan samma intressen. [ ] 
Dom [som är yngre] är barnsliga.445 

En del av de äldre upplevs också som stöddiga och retsamma. Jenny nämnde 
blygsel inför de äldre som en annan förklaring till att man håller sig till barn i 
samma ålder.446 

Man kan jobba mer med dom [i samma ålder ] Om man är jämnårig, om dom 
frågar om en sak då förstår dom lite snabbare.447 

När man är med jämngamla då kanske man gör likadana saker, [...] därför kanske 
när man är etta och så går den andre i trean då kanske dom brukar vara med killar, 
och så när jag var etta då kanske jag inte ville vara med killarna.448 

Linda för fram tanken att det har mindre betydelse om man åldersblandar när 
eleverna är yngre. Hon menar att ju äldre man blir desto mer beroende blir 
man av fler kompisar och då får klassformen större betydelse. 

Samtalen med eleverna visar de gemensamma erfarenheternas betydelse för 
utvecklingen av kamratrelationerna, men också för möjligheterna att upprätt
hålla kamratkontakt. Hilda berättar att hon tidigare hade sina bästa kamrater, 
två andra flickor, i en annan klass och jag frågar henne om det är någon skill
nad nu när de går i samma klass. 

Nja, men annars brukade jag ju vara med dem på rasterna och så och gå med dem 
till maten och så här. [ ] Förut gick dom i samma klass, och då gick jag i en an
nan, så då kunde de liksom prata om ja det där och det där på lektionen. [...] Ja då 
kunde man känna som lite, ja lite så här att man inte hade någonting att prata med 
dem om, alltså vad som hänt på lektionen och så.449 

En förklaring, som Hilda själv ger, till att hon överhuvudtaget kom att ha sina 
bästa vänner i en annan klass de första åren, är att: 

[.. .]man har inte lika många som är i samma ålder," det är ju dumt. Man kan ju inte 
ha lika många i klassen som man kan vara med. [ ] Förut var det så här, det 
fanns, det var två tjejer som var lika gamla som jag [. ..][och]man kanske inte lik
som passa ihop med just dom två.450 

445 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
446 Ibid. 
447 Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
448 Linda, "Intervjustudie Tjänstero". 
449 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
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Hur ålder framträderför eleverna 

I denna grupp elever framkommer ytterligare några aspekter på hur man upp
lever just detta med ålder, förutom att de yngre eleverna kan uppfattas som 
barnsliga även om åldersskillnaden inte är mer än ett eller ett par år.451 

Vad man leker och vilka intressen man har är åldersbundet liksom förutsätt
ningarna för kamratskap.452 Fler elever i samma klass, som är födda ungefär 
samtidigt, ses som en garanti för att få fler kamrater och även en bättre förut
sättning för att kunna jobba tillsammans.453 

Barn som är jämnåriga framställs som om de förstår snabbare än de som är 
yngre. "Om man är jämnårig, om dom frågar en sak då förstår dom lite snabb
are", säger Johannes.454 

Skillnader som framträder mellan de olika klassrumsvärldarna 

Ålders spannet framträder tydligt och klart och inledningsvis är det flera av 
eleverna som talar om den positiva upplevelsen av att känna sig stor och att 
kunna hjälpa yngre elever. Man talar om stoltheten i att kunna vara till hands 
och att betyda någonting för de mindre och att det är positivt att man som 
mindre kan få hjälp av de äldre.455 

[.. .]när man gick i ettan då behövde man som hjälp av tvåorna och treorna så då 
var det bara att fråga dom. När man själv gick i trean då kände man sig som stolt 
att kunna hjälpa ettorna. 456 

Kristoffer berättar att det nu går lika bra att fråga de jämnåriga kamraterna i 
den ålderssammanhållna klassen. Den stora skillnaden ligger med andra ord 
inte i själva hjälpandet. I den ålderssammanhållna klassen kan det till och med 
ges fler möjligheter till hjälpinsatser mellan eleverna. Skillnaden handlar om att 
"då känner man sig ju mi ndre stolt om man hjälper någon."457 Det förutsätts 
tydligen att jämnåriga ofta både ger hjälp och blir hjälpt av andra jämnåriga. 
När denna ömsesidighet finns minskar det också känslan av att göra en stor 
insats värd att vara stolt över. 

451 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
452 Jenny & Linda, "Intervjustudie Tjänstero". 
453 Hilda & Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
454 Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
455 Hilda, Kristoffer, Johannes & Linda. "Intervjustudie Tjänstero". 
456 Kristoffer, "Intervjustudie Tjänstero". 
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Under lågstadietiden satt eleverna i grupper som inte ändrades under läsårets 
gång. Byten skedde i och med att nya elever började i klassen och äldre elever 
försvunnit vid höstterminens start. Målsättningen tycks ha varit att barnen i 
dessa grupper skulle lära känna varandra grundligt. Man samarbetade även 
med hemmen för att nå detta syfte. När eleverna berättar om vad man gjorde i 
klassrummet refererar man till e n arbetsindelning som härrör från årskursbe
greppet. Man arbetade med olika innehåll och böcker knutna till hur länge man 
varit i skolan och verksamheten knöt därmed också an till ålder och åldersut
veckling. "Då var man ju inte i samma mattebok allihop", berättar Jenny.458 Då 
"gjorde vi olika saker. [...] Tvåorna och treorna dom skulle ta upp en skrivbok 
ibland och vi skulle ta något annat", säger Hilda.459 Jenny upplevde att de äldre 
eleverna var lite stöddiga och ger ett intryck av att ha sett samarbetet med de 
äldre som mindre positivt.460 Gymnastik, orienteringsämnen och engelska hade 
eleverna tillsammans med jämnåriga elever från de övriga åldersblandade klas
serna. 

I fråga om lärarens uppmärksamhet och tillgången till hjälp framkommer det 
även en skillnad mellan de olika klasstyperna. I den åldersblandade klassen 
ansågs ettorna ha krävt mycket av läraren och uppfattningen var att deras be
hov prioriterades. De äldre barnen fick klara sig en hel del på egen hand eller 
helt enkelt vänta på läraren och detta oftare än i den ålderssammanhållna klas
sen. Om "man räckte upp handen då kanske det tog ett tag innan hon kom 
[...] man fick vänta [...] lite längre på att fröken skulle komma."461 En av 
flickorna menar: "Ibland blev det lite tråkigt för fröken gick alltid till dom 
minsta först."462 

Arbetsron och pratigheten upplevs olika på lågstadie- respektive mellanstadie
tiden. Det var mindre tyst i den ålderssammanhållna klassen. Detta menar två 
elever, som inte hade samma lärare på lågstadiet. Hilda berättar att det är "[...] 
ganska pratigt i den här åldern."463 Men på min fråga om man pratar mer när 
man blir äldre så svarar hon: "Nja, man har mindre respekt för läraren."464 

Detta behöver inte bero på åldern utan kan lika gärna hänga samman med 
lärarens sätt att vara. I det ena fallet ligger förklaringen mer på elevsidan och i 

458 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
459 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
460 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
461 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
462 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
463 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
4<>4 Ibid . 
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det andra fallet mer på lärarsidan. I båda fallen spelar klass formen en under
ordnad roll i sammanhanget. 

Johannes för ett ingående resonemang om att man jobbar på ett helt annat sätt 
sedan han börjat i fyran. Nu måste man tänka efter mer, vad man skall göra 
och hur man skall göra, säger han. Det behövde man inte tidigare. Han använ
der matten som exempel. På lågstadiet hade de böcker som det bara var att 
fylla i. Nu finns inte sådana böcker. Dessutom krävs det att "man skriver upp 
allt".465 

En könsrelaterad aspekt på olikheter mellan de olika klassrums världarna 
framträder också. Kristoffer uppmärksammar att det nu finns fler flickor i 
samma ålder som han själv och de andra pojkarna. Detta ökar 
"spanaraktiviteten" i klassrummet, det vill säga möjligheten att titta på intres
santa flickor, vilket han tydligt uppskattar.466 

betydelsen av att gòra lika eller olika 

I intervjuerna framkommer att man ibland gör samma saker som övriga elever 
som tillhör samma klass och att man ibland gör olika saker. Att göra lika eller 
olika får också betydelse för eleverna och uppfattas på olika sätt. 

Att se vad de som börjat skolan tidigare gjorde, kunde verka lockande och 
sporrande. 

När jag gick i ettan då ville jag gå i tvåan för att då skulle jag få skriva i en sådan där 
bok.[ ] Å så när man gick i tvåan och trean då kände man sig som större än i 
ettan för då fick man andra saker än ettorna och [...] det var kul.467 

Jag tyckte det var fuskigt när vi gick i trean, då fick tvåorna ha fritids timme, till ex
empel gå över till fr itis och göra vad dom ville och det tyckte jag var fuskigt att inte 
treorna fick göra också.468 

Det sägs även att det är svårare att hjälpas åt när man inte arbetar med samma 
innehåll.469 

465 Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
466 Kristoffer, "Intervjustudie Tjänstero". 
467 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
468 Ibid. 
469 Hilda & Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
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När Hilda resonerar kring betydelsen av att ettor, tvåor och treor gjorde olika 
saker kommer det fram att det kunde verka sporrande men också avskräckan
de. 

Förut [...] kunde man tänka som så här, o gud alltså tänk när jag bö rjar trean så 
svårt det kommer att bli, tänkte man då. Fast nu är man som i samma klass och då 
ser man inte hur det kommer att bli nästa [år]. 

Hur kände du då när du trodde att det var svårt? 

Då tänkte man åhh, jag vill INTE, det där ser jättesvårt ut. Jag längtar inte tills jag 
skall göra det där. Ibland tänkte jag så. Ibland då längtade man till en del saker som 
man såg så hära, det DÄR vill jag göra sen [...] som i trean, då vi skulle fara till ba
garstugan [...]. Då längta man och så skulle man fara till fröken och sådana där sa
ker. Då längtade man som till att man skulle få göra det.470 

Fler elever talar om att man fick göra saker i de högre årskurserna, som man 
längtade efter. Detta verkade lockande. Men det finns också inslag som både 
upplevs som orättvist och avskräckande.471 

1y ad kännetecknar en skolklass för eleverna? 

Inte heller i Tjänstero är det helt enkelt att förstå vad eleverna menar med 
begreppet skolklass. 

"Det här är en vanlig klass", utrycker Marcus tydligt och bestämt och det är 
när alla "är samma ålder", förklarar han.472 Det finns fler som formulerar sig på 
ungefär samma sätt.473 Jenny säger: "Nu slogs vi ju ihop [...] treor allihop och 
nu är vi ju hela klassen eller en hel klass."474 När barn födda olika år grupperats 
tillsammans, kan det till exempel beskrivas så här: 

Man känner ju inte att det är en hel klass så här, utan det är mer dom, som går i 
samma årskurs som är lika gamla som man känner som en klass. För dom går man 
med längst. Då man går med dom hela tiden. [...] Man va ju so m en hel klass då 
också men man [...] var ju lite grann i samma klass som med dom andra treorna. 
Så var vi ju som i samma klass också lite grand. Så man visste ju inte riktigt vilken, 
vems klass ... Skulle man fråga så här, går du med den, går du i dens klass? Ja, jag 
går som inte i dens klass men jag är som lika gammal som den och så går vi så här. 

470 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
471 Kristoffer, "Intervjustudie Tjänstero". 
472 Marcus, "Intervjustudie Tjänstero". 
473 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
474 Ibid. 
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[ ] man bytte som hela tiden liksom, tvåorna och treorna, man fick nya ettor - ja 
jag tyckte som att man, för att då försvann liksom gamla treorna och så fick man 
som en ny klass vartenda år. Nu har man ju så här, man har kvar ungefar samma 
klass.475 

Följer man den här elevens resonemang kan man se att klass för henne är nära 
förknippat med varaktigheten i de relationer som finns, snarare än ålder eller 
innehåll. 

Om man fick önska typ av klass 

Så här uttrycker sig eleverna i tur och ordning som de intervjuats, om vilken 
sorts klass de skulle vilja gå i om de själva fick bestämma. 

Då skulle jag vilja ha klass [som nu], tror jag, f ör då har man mer kompisar och 
så.476 

Jag skulle nog gå kvar så här, det känns bättre att vara med alla t reor eller femmor, 
man kan som spana in brudar lite bättre. 477 

Jag tror, gå kvar i den här klassen för då så har jag lärt känna dom här. 478 

Då skulle det vara samma klass [som nu]tror jag. 479 

Jag skulle ha valt att ha så här. 480 

Jag vill ju h ellre ha utan blandning. Mycket kuligare att ha det som vi har det nu 
alltså i samma ålder som man själv 481 

Jag skulle nog hellre ha kvar den här klassen, därför att dom är jämngamla.482 

Av de sju slumpvis utvalda eleverna från klassen i Tjänstero ville ingen återgå 
till en åldersblandad klass, även om det skulle bli samma åldersblandade grup
peringar som de tidigare tillhört. Kristoffer uttrycker emellertid att han skulle 
ha velat gå med fyrorna detta år. Han tycker inte att det är kul att gå tillsam
mans med ett par av de nuvarande klasskamraterna. 

475 Hilda, "Intervjustudie Tjänstero". 
476 Ibid. 
477 Kristoffer, "Intervjustudie Tjänstero". 
478 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
479 Marcus, "Intervjustudie Tjänstero". 
480 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
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När eleverna talar om vilken typ av klass de föredrar, är argument som tar sin 
utgångspunkt i innehåll eller form inte särskilt vanliga. Angelika för ett reso
nemang kring att eleverna arbetar med olika innehåll i den åldersblandade 
formen. Grupper inom klassens ram har olika böcker och olika uppgifter, 
vilket enligt henne försvårar ett samarbete och försämrar möjligheterna att 
hjälpa varandra.483 

Man kan lika mycket också. Sen är det roligare att vara lika gamla, då kan man ju 
hjälpas åt att jobba tillsammans, för när man gick i ettan då hade man ju inte sam
ma mattebok allihop.484 

Ett par av eleverna upplever även, att den åldershomogena klassen ger större 
utrymme för fröken att hjälpa dem. Det är en av orsakerna till at t man tycker 
att det är roligare i det som man kallar en vanlig klass.485 Att befinna sig i en 
åldersblandad klass innebär periodvis att man även går med dem som är yngre 
och det anser en elev jobbigt.486 Johannes hävdar att det var vanligt med upp
gifter som skulle fyllas i när han gick åldersblandat. I den nuvarande klassen 
kräver uppgifterna mera av honom. Hans tänkande utmanas på ett annat sätt 
och därför vill han hellre gå i en klass utan åldersblandning.487 

Även inom denna grupp finns en rad argument, som utgår från betydelsen av 
relationer, till stöd för den typ av klass man önskar sig. Att gå med jämnåriga 
kamrater erbjuder fler kamrater att leka med. När man reflekterar över den 
åldersblandade klassen sägs att "man har inte lika många som är i samma ålder, 
det är ju lite dumt. Man kan ju inte ha lika många i klassen, som man kan vara 
med."488 "Nu är vi ju alla femmor och man är kompis med alla", säger Mar
cus.489 Samma synpunkt förs också fram av Angelika. 

Det är ju so m bra för då kan man ju ha kvar sina kompisar, för då flyttar dom ju 
aldrig till en annan klass.490 

Det finns med andra ord många som anser, att det just är detta att man lärt 
känna de övriga i gruppen som gör att man inte vill byta klasskamrater. Åter
gick man till e n åldersblandad form fick man inte behålla alla klasskamrater. 
Jenny pekar också på negativa erfarenheter av klasskamrater i den tidigare 

483 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
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485 Jenny & Marcus, "Intervjustudie Tjänstero". 
486 Angelika,"Intervjustudie Tjänstero". 
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åldersblandade gruppen, som hon gärna ser att hon även fortsättningsvis slip
per ifrån. Det var elever som hon tyckte uppträdde stöddigt mot de yngre 
eleverna, vilka hon själv ti llhörde. Att åter ingå i en klass med äldre elever tar 
även emot, därför att hon då skulle känna sig så blyg.491 

Det går att finna två synpunkter, som ligger något utanför vad vi kanske vanli
gen tänker på när vi talar om skolsammanhang. Den ena har vi redan stiftat 
bekantskap med, nämligen pojken som ser möjligheterna att titta på fler flickor 
i samma ålder som något väldigt fördelaktigt. Kristoffer den andre pojken 
lyfter fram vikten av att kunna anordna "discon" med jämnåriga. Hans tidigare 
erfarenheter hade nämligen sagt honom att "discon" med många äldre 
klasskamrater kunde resultera i att de yngre killarna bara fick sitta och vänta 
hela tiden och det var inte roligt.492 

Jag tycker att det nästan är roligare med [en sådan här klass] för de är bara femmor, 
för då är alla lika stora och så [...] Till exempel då när man var etta då brukade man 
inte vara med treor, men nu när man går i femman då kan man vara med [alla i 
klassen] [...] därför att dom är som jämngamla.493 

Linda tycker på liknande sätt att det är roligare att gå med dem som är jämn
åriga och det är hennes argument för att vilja behålla den ålders sammanhållna 
klassen. 

Det finns även en nackdel med ålders sammanhållna klasser. Det är att man 
inte lär känna elever som går i klasser över eller under en själv.494 Tillsammans 
med den positiva känslan av stolthet när man kan hjälpa de yngre, kan detta 
vara orsaken till att några elever uttrycker att de kan tänka sig, eller i alla fall 
inte helt avvisar tanken på, åldersblandning i de lägre skolåren.495 Att vara 
åldersblandade i de högre skolåren ställer sig däremot alla negativa till. 

491 Jenny, "Intervjustudie Tjänstero". 
492 Kristoffer, "Intervjustudie Tjänstero". 
493 Linda, "Intervjustudie Tjänstero". 
494 Angelika, "Intervjustudie Tjänstero". 
495 Kristoffer, Angelika & Johannes, "Intervjustudie Tjänstero". 
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Klassen i Längorna 

Bakgrundsfakta och intervjusituation 

Längorna är en stadsdel med ca 4500 invånare och en hög in- och utflyttning. 
Området består av olika hyres- och bostadsrättslägenheter, med hus som står 
tätt samman på en liten yta. Skolan har en hög andel barn med ensamstående 
föräldrar och barn från familjer med sociala problem. I det socioekonomiska 
index som finns upprättat över hela kommunens barn- och grundskoleområ
den, har Längorna det lägsta indextalet.496 

Skolan ligger mitt i bostadsområdet och har klasser från ett till sex. Här finns 
även en förberedelseklass samt tränings skola. Skolan är treparallellig och består 
av tre arbetsenheter där lärarna jobbar i arbetslag. Man samarbetar över de 
gamla stadiegränserna, men eleverna får nya klasslärare när de börjar fjärde 
skolåret. 

Skolan i Längorna var den skola i kommunen som först införde åldersbland
ning, utan att hänvisa till b ristande elevunderlag. Detta skedde 1982 och först 
på lågstadiet, där man även behöll åldershomogent sammansatta klasser. De 
elever som ingår i min studie hade gått de första fyra åren i en sådan klass. I 
samband med att man genomförde åldersblandning för alla elever i skolan 
delades de sedan upp på tre åldersblandade klasser. Vid intervjutillfallet gick 
dessa elever sitt sjätte skolår. De hade då gått i den nya åldersblandade skol
formen i cirka ett och ett halvt år.497 

Min tanke var att nå elever, som hade den omvända erfarenheten, det vill säga 
först gått ålderssammanhållet och sedan växlat över till ål dersblandat. Det är 
betydligt vanligare att man inför åldersblandning successivt från elevernas 
inträde i skolan. Det var därför inte lätt att finna elever med den erfarenhets
bakgrund jag önskade. Det bästa hade varit att även här hitta elever som växlat 
system i årskurs 4. De skulle då vid intervjutillfället ha varit i samma ålder som 
de övriga. Detta var inte möjligt, men den erfarenhet de hade av en annan typ 

496 En hög indexsumma indikerar, som tidigare framkommit, gynnsamma förhållanden vad 
gäller en rad förutsättningar i skolsammanhang. Indexet för Längorna var 8. Det är mindre än 
en tredjedel av indexsumman för det område i kommunen som hade den högsta siffran. Den 
högsta siffran i kommunen var 28 och medianen 21. Se not 322. 
497 Se figur sid. 96. 
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av klass var lika lång, som elevernas från de andra skolorna. Jag har senare 
efter själva analysen inte kunnat se någon påtaglig nackdel för undersökning
ens resultat som en följd av de skillnader som här påtalas. 

Den ursprungliga klassen från lågstadietiden hade varit relativt liten och bestod 
av fjorton elever. Två av dessa var pojkar. När intervjuerna genomfördes gick 
eleverna i tre nya klasser. Två av eleverna var sjuka vid intervjutillfället, men de 
övriga blev intervjuade, då jag fann det lämpligt med tanke på att de var få från 
varje klass. Flera av de intervjuade var ganska fåordiga. Många tycktes ha svårt 
att berätta spontant om sina tankar och upplevelser. 

Inte heller här fann jag skäl a tt återvända för att göra fler intervjuer efter den 
mer noggranna genomgången av intervjumaterialet. Jag bedömde det som 
mindre troligt att något ytterligare skulle kunna tillföras resultatet även om de 
frånvarande eleverna skulle ha intervjuats. 

Under själva intervjun kunde vi sitta rätt ostört i ett mindre arbetsrum och 
intervjuerna förlöpte väl. Även här hade jag försökt att ordna en trevlig vrå för 
våra samtal där bandspelare och mikrofon fått en undanskymd placering. Jag 
uppfattade eleverna avspända och inte berörda av att intervjun bandades. 

Intervjuerna 

Elevernas definitioner av olika typer av klass 

Alla de här eleverna talar om 'årskurs' när de skall försöka förklara för mig 
vilken typ av klass man tidigare gått i. Årskursblandat är det ord som oftast 
används för att definiera vad de nu går i för typ av klass. Åldersblandat före
kommer också och så här uttrycker sig eleverna: 

Det var alltså bara en vanlig [klass]med alla sexor, fast vi var inte sexor då. Det var 
inget åldersblandat eller någonting.498 

Jaa, vanlig [lång paus] typ bara dom som gick i trean och i fyran var det samma 
klass. Nu är det blandade, typ fyran femman och sexan.499 

Då gick jag i [paus]där det bara var samma årskurs. Nu är det årskursblandat.500 

498 Mirja, "Intervjustudie Längorna", [ljudband] Intervju av Monika Vinterek 1997.03.31 
(Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, Umeå Universitet, 901 87 Umeå) 
(Se källförteckning) 
499 Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
500 Erik, "Intervjustudie Längorna". 
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Jag gick i fyran, då gick jag i en vanlig klass utan blandat.[...] men [...] vi skulle 
börja så här åldersblandat.501 

Så var det ju bara så här vanlig klass [paus] bara fyror om vi säger så, för det var så 
då jag gick, [ ] sen då blev det årskurs blandat.502 

En sån där vanlig där det bara är [...] ja samma klass. Vanlig klass alltså. Alltså bara 
samma årskurs.503 

Liksom i Bruket och Tjänstero är det den årskurssammanhållna klassen som 
tycks tjäna som norm mot vilken andra typer av klassorganisation relateras. 
Detta märks tydligt genom elevernas frekventa användande av uttrycket vanlig 
klass. Det finns med i nästan varje uttalande, när de skall förklara vad de gått i 
för olika slags klasser. 

Umgängesmönster med yngre, äldre och kamrater i samma ålder. 

Att börja i en klass som var sammansatt på nytt sätt var för många förenat 
med en stark oro, till exempel över att inte få bibehålla sina kamrater, men 
också en oro för hur det skulle fungera med de äldre. Rädslan tycks grundad 
på en föreställning om att de äldre inte skulle behandla dem väl, men också 
över att som grupp komma efter i kunskapsutvecklingen, över att inte kunna 
lika mycket som de äldre och att i deras närvaro till exempel inte kunna svara 
korrekt på någon fråga.504 Oron avtog och "nu känns det bra, man har lärt 
känna de andra och upptäckt att sexorna inte var så farliga", som Kristina 
uttrycker det.505 Efter drygt ett och ett halvt år i den åldersblandade klassen har 
de flesta elever funnit sig till rä tta och/eller tar sikte på kommande år, då de 
skall börja i sjuan. Då byter man skola och klasserna delas åter upp och blan
das med elever från andra skolor. En ny oro har infunnit sig. Även nu har 
eleverna fått uttrycka sina önskningar, men det finns elever som är ledsna över 
hur de blivit placerade i sjuan. 

Eleverna fortsätter att umgås, i huvudsak med dem de redan tidigare haft 
kontakt med. De relationer man önskat bevara har man också behållit, om 
personen eller personerna i fråga placerats i samma klass. Eleverna säger att de 
umgås mest eller endast med andra elever som går i sexan. Det finns ett un

501 Kristina, "Intervjustudie Längorna". 
502 Magdalena, "Intervjustudie Längorna". 
503 Britta, "Intervjustudie Längorna". 
504 Ibid. 
505 Kristina, "Intervjustudie Längorna" 

143 



dantag. Det är en flicka som säger att hon inte har några kamrater. Men alla 
hon vill vara vän med skall vara i samma ålder som hon själv. En ökad kon
takt, både med yngre och äldre, har i alla fall skett för många. Det finns elever 
som uttrycker att detta är roligt och det positiva med den åldersblandade klas
sen: 

Det är roligt att ha kompisar i samma ålder men det är ändå roligt att gå med olika 
åldrar nu. [ ]Man har som blivit kompisar med både fyror och femmor.506 

Bland elever, som berättar att de även brukar umgås med någon som är yngre, 
kan man ana att det gäller relationer som ofta bygger på andra band än de som 
knyts i skolan. Det kan vara så att man känner varandra därför att föräldrarna 
umgås eller därför att man bor mycket nära varandra. Bland de elever som 
talar om relationer till äld re elever framträder en grupp flickor. De hade um
gåtts med flickor i föregående års sexor. Kontakten mellan flickgrupperna 
bröts då de äldre flickorna bytte skola, trots att den nya skolan inte ligger långt 
bort och trots att alla fortfarande bodde kvar i bostadsområdet Längorna. I 
intervjun framskymtar att det troligen är de äldre flickorna som inte längre 
önskar en fortsatt kontakt. 

Fyra av de tolv intervjuade eleverna från Längornas skola hade inte gått i sko
lan huvuddelen av den tid då klasserna varit ålders sammanhållna.507 En av 
eleverna är invandrarelev och har gått förberedelseklass och bara funnits med i 
klassen under drygt ett år. De andra har erfarenheter från ålderssammanhållen 
klass, men är inte från samma klasser som de övriga eleverna. En av dessa 
elever kom ny i tvåan, en annan i trean och åter en i femman. Detta är också 
någonting som märks i deras kamratrelationer och i deras sätt att tala om det 
som varit. Emmy, som kom det tredje skolåret, började sin skolgång i södra 
Sverige och flyttade sedan till Norrland.508 När det var dags att börja trean 
flyttade familjen igen och den här gången till Längorna. De kamratrelationer 
som Emmy skapat eller var på väg att skapa de första skolåren fick hon lämna 
bakom sig. För Emmy gick det tämligen bra. Hon berättar att hon fick nya 
kamrater och har en bästa vän i klassen som hon haft i många år. Men Emmy 
uttrycker mycket stark besvikelse över bytet till åldersblandat. De flesta hon 
brukade umgås med hamnade i andra klasser, och nu, då hon skall börja sjuan 
har hennes bästa kamrat placerats i en annan klass. 

506 Britta, "Intervjustudie Längorna". 
507 Siripon, Kristina, Karin & Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
508 Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
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Ellinor kom ny till klassen i femman. Även hon har andra skolerfarenheter 
bakom sig med uppbrott från klasskamrater. För henne ser situationen sämre 
ut än för Emmy. Hon har inte hittat någon kamrat på skolan och det finns ett 
vemod i allt hon berättar. På min fråga om vad hon gör på rasterna svarar hon: 
"Jag går runt skolan".509 Det som hjälper upp rastsituationen tycks vara möj
ligheten att söka upp småsyskonen som också finns där. Ellinor är mycket 
tydlig i sin åsikt, att det är bättre att sätta samman elever med samma ålder i 
samma klass. Hon menar att man "så fort som möjligt [vill] lära känna någon" 
och antyder att det behovet ökar, när man sätter samman elever där många är 
nya varje år.510 Ellinor kommer inte att följa de övriga eleverna till den skola de 
skall gå i nästa år. Hon har blivit antagen till en friskola som är starkt profile
rad med en betoning på kamratskap och gemenskap. Det finns anledning att 
anta att Ellinor skolval hänger samman med kamratrelationer. Även vårdnads-
havarna tycks prioritera detta.511 

Hur ålder framträderför eleverna 

När eleverna i Längorna talar om ålder använder de sig av ord som små, stora, 
mogna, omogna och barnslig.512 "De mindre är inte likadana", säger en elev. 
De "gillar inte samma saker", säger en annan. De gör andra saker, säger en 
tredje.5131 ett par fall säger elever att man inte "pratar om samma grejer och så 
här", i olika åldrar.514 I en annan intervju framkommer följande synpunkter: 

Man blir som större och jaa, man pratar ju om en massa saker, alltså det går mycket 
mer rykten och sånt. [...] Man viskar så här: kolla på hon och såna saker. 
Är det så bland de äldre men inte bland de yngre? 
Nää, det kan vara det, men det är oftast då man är större.515 

Kristina framhåller att skillnaden mellan de olika klasserna inte framträder så 
mycket i skolarbetet. Britta vittnar om situationer när skolkunskapsskillnader 
gör sig gällande.516 

509 Karin, "Intervjustudie Längorna". 
510 Ibid. 
su Ibid. 
512 Magdalena, Tomas Mirja & Fatima "Intervjustudie Längorna". 
513 Emmy, Hanna & Karin, "Intervjustudie Längorna". 
514 Hanna, "Intervjustudie Längorna". 
515 Fatima, "Intervjustudie Längorna". 
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De äldre hörs mer i klassrummet än de yngre och man gör olika saker i olika 
åldrar, påstår Kristina, Britta och Karin.517 

[...]vissa sitter bara och leker så här [paus] Vill du leka Barbie med mig? [...] Nää, 
jag har slutat med det för länge sedan.518 

Inför de äldre känner man sig ofta liten. De yngre framstår för de äldre som 
barnsliga eller omogna, trots att åldersskillnaden inte är större än ett par år. 

Skillnader som framträder mellan de olika klassrumsvärldarna 

Ingen av eleverna framhåller några större skillnader i vad som händer i själva 
klassrumsarbetet.519 Det nya i den åldersblandade klassen är att man då och då 
delar upp sig i olika grupper. Under engelsklektioner går sexorna till de andra 
sexorna. Då har man något som kallas fö r sexans timme.520 Detta verkar upp
skattas. Då har man chansen att träffa sina gamla kamrater och vara tillsam
mans med jämnåriga. Sexualkunskap, droger och drama nämns som sådant 
som behandlas under dessa lektioner. När man arbetar i klassrummet har ele
verna olika uppgifter. Den indelning som beskrivs grundar sig på det skolår 
man befinner sig i. Att man arbetar med olika innehåll tänker man inte så 
mycket på.521 Olikheter i vad man arbetar med förekom även i den ålderssam-
manhållna klassen. Inte heller där tycks det ha framstått som något speciellt.522 

Läxorna har förändrats. I den klass man nu går i ges läxor i förhållande till 
vilket skolår man befinner sig i.523 

Att man är i olika åldrar i den åldersblandade klassen upplevs av en elev som 
den största skillnaden. Tomas framhåller att det var färre pojkar tidigare. Då 
var det bara två och nu är det fyra. Det är det första han tänker på, när jag 
frågar om de olika klassrumsvärldarna.524 

Det finns en skillnad när det gäller vem som hörs i det åldersblandade klass
rummet. Fyrorna pekas ut som de mest tysdåtna. Ellinor anser att ljudnivån är 
hög och att det kan bero på att eleverna i en åldersblandad klass känner behov 

517 Kristina, Britta & Karin, "Intervjustudie Längorna". 
518 Karin, "Intervjustudie Längorna". 
519 Magdalena, Tomas, Karin, Hanna & Siripon, "Intervjustudie Längorna". 
520 Kristina, Magdalena & Hanna, "Intervjustudie Längorna". 
521 Kristina, Tomas, Karin & Erik, "Intervjustudie Längorna". 
522 Kristina, "Intervjustudie Längorna". 
523 Mirja, "Intervjustudie Längorna". 
524 Tomas, "Intervjustudie Längorna". 
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av att lära känna sina nya klasskamrater. Då samtalar de mer med varandra 
under lektionstid om exempelvis vad de skall göra efter skoldagens slut.525 Det 
finns en elev som upplever att hon har färre att tala med än tidigare därför att 
det nu finns färre elever i hennes egen ålder.526 

Magdalenas resonemangen skiljer sig från de övrigas: 

[Man] får vara mer vuxen än vad man vill. Man skall vara ett bra föredöme men det 
är inte alltid så lätt.527 

Året innan hade hon inte upplevt det på samma sätt, trots att hon var äldre än 
den grupp elever som då gick i fyran. "Vi var ändå inte äldst, då var man som i 
mitten."528 Att tillhöra eleverna i sexan förpliktar och kräver ett alldeles särskilt 
ansvar. Detta är inte alltid populärt, men något som eleverna måste förhålla sig 
till. 

Jag kanske inte vill vara med de som är i fyran för jag tycker att de är lite omognare 
än vad jag är [paus] men jag får inte välja. [ ] Sen får man typ inte säga någonting 
för att då [paus] ja [paus] 

Säga vad då, tänkte du? 

Ja man får inte säga, att man inte vill vara med den personen för då är man ett då
ligt föredöme, det är så löjligt. [ ] Jag säger ju inte att, jag inte vill vara med dig, 
men ändå. 529 

Det bör tilläggas att Magdalena tyckte det var jättekul att börja i årskursblandat 
när hon gick i femman. Hon och hennes kamrat tyckte så för att de, som en av 
flickorna uttryckte det, "alltid varit så här [pausjliksom [paus] [att vi] spela 
äldre än vad vi är [paus] Det var liksom kul."530 Det roliga i femman, "ja i 
årskursblandat, ja, det var att vi hamna med dom äldre, för jag tycker inte det 
är nåt kul att vara äldst."531 

Vid intervjutillfället längtar Magdalena till nästa år, då sexorna skall flytta till en 
annan skola där det finns äldre elever. Där vill hon inte att de skall åldersblan-
das, trots att flickorna, som de umgicks med förra året, finns där. Kontakten 
avtog då de lämnat klassen och själv förklarar hon orsaken till förändringen så 
här: "De blev ju st örre, eller de tror att de är så coola för att de går på [den 

525 Karin, "Intervjustudie Längorna". 
526 Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
527 Magdalena, "Intervjustudie Längorna". 
52« Ibid. 
529 Ibid. 
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andra skolan]."532 Det är viktigt att notera att upplevelsen av att gå i en viss typ 
av klass kan ändras över tid. 

När Britta berättar att de har engelska tillsammans med de andra sexorna för
klarar hon att det är problematiskt att ålder sblanda på grund olika svårighets
grad för eleverna. Ytterligare en skillnad mellan de bägge klasstyperna fram
kommer: 

[...] så vi i sexan , vi kan det ungefär lika bra så det är ingen som skrattar åt någon 
eftersom vi kan det mesta som vi skall lära oss. [ ] man uttalar det fel och det 
blir lite fniss där och lite fniss där och det mår man inte bra av.533 

Sådana situationer förekommer i den åldersblandade gruppen, menar eleven. 

B etydeisen av att gòra lika eller olika 

Många av eleverna tycker att den ålder svisa gruppuppdelningen av klassen 
fyller en viktig funktion. De är då tillsammans med andra sexor. 

[D]et är kul att få träffa sina gamla kompisar också, att ha någon timme med 
dom.534 

Det är bra för då får man träffa varann och så får man vara tillsammans sexorna 
bara.535 

Uppdelningen gör det möjligt för eleverna att träffa sina gamla kamrater och 
därigenom bibehålla sina relationer. Detta lyckas också för ett flertal elever 
men inte för alla. Att man arbetar med olika saker i klassrummet efter ålders
uppdelning sägs det inte så mycket om. Endast en elev anger att detta skulle ha 
någon särskild betydelse. Det är en flicka som menar att det skapas för få till
fällen till samtal när man inte jobbar med samma sak. 

Vad kännetecknar en skolklass för eleverna? 

Begreppet klass visar sig kunna definieras utifrån två, möjligen tre aspekter: en 
innehållslig, en relationeli samt en rumslig. I intervjuerna märks att flera av 
eleverna tänker på åtminstone två av dessa aspekter när de beskriver en skol
klass. Följden blir att de upplever, att det finns klasser inom klassen. Den yttre 

532 Ibid. 
533 Britta, "Intervjustudie Längorna". 
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klassen som innesluter de övriga tycks ha en rumslig eller innehållsrelaterad 
definition. 

[D]e som jag har lektion med går jag ju som i samma klass med.536 

Citatet kan ses som om att det finns en rumslig tolkningsram. 'Lektionen' är 
det som får vissa elever att vistas tillsammans i samma lokal och därmed utgör 
de en klass. Där finns även en innehållslig aspekt genom att eleverna samlas 
kring något gemensamt lektionsinnehåll. Detta verkar vara något som förvirrar 
eleverna när de i samtalet med mig skall hantera klassbegreppet. Tomas talar 
om att det var bättre med "enkla klasser": "en sån där vanlig, där det bara är 
[paus] ja samma klass."537 När Karin skall tala om hur det var i hennes tidigare 
skola säger hon att där var "var klass för sig" och Kristina säger:538 "[F]örr när 
vi gick i samma klass då var vi ungefär på samma ställe så där, men nu har 
fyrorna börjat längre bak och vi längre fram och så ".539 Detta antyder att ele
verna upplever att det finns klasser inom klassens ram. Ett par elever ger helt 
tydligt stöd för ett sådant antagande. 

[...] man är nästan som tre klasser i en.540 

[...] då är det en femma typ så här i varje klass [paus] det är tre klasser i samma 
sal.541 

Även i dessa uttalanden kan vi finna rumsliga och innehållsliga utgångspunk
ter, men också se att det handlar om hur eleverna relaterar sig till varandra. 

Om man fick önska typ av klass 

Med utgångspunkt i undervisningens innehåll eller form kunde jag i dessa 
intervjuer inte finna några direkta argument för eller emot någon viss klasstyp. 
Alla argument kom att kretsa kring sådant där relationer stod i centrum i vär
deringen av olika klassformer. 

Den främsta fördelen med den åldersblandade klasserna, som eleverna här ger 
uttryck för, är att de ger möjlighet till a tt man får umgås både med äldre och 
yngre och lära sig att respektera varandra. Men bilden är komplex, eftersom 

536 Britta, "Intervjustudie Längorna". 
537 Tomas, "Intervjustudie Längorna". 
538 Karin, "Intervjustudie Längorna". 
539 Kristina, "Intervjustudie Längorna". 
540 Hanna, "Intervjustudie Längorna". 
541 Kristina, "Intervjustudie Längorna". 
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argumenten mer sällan finns frikopplade från resonemang om de nackdelar 
man också erfar. Dessa nackdelar har främst att göra med den sorg och saknad 
man känner när man förlorar kamrater vid de årliga förändringarna av klassens 
sammansättning. Det handlar också om de problem vissa elever tycker sig få 
att hitta kamrater i en grupp med färre jämnåriga.542 Ytterligare ett problem 
som nämns av många är svårigheten att vara yngst, men de nämner också att 
man som äldre ibland tycker det är jobbigt med de små. 

Först när man lägger samman olika synpunkter en elev för fram blir det möj
ligt att bättre förstå hur eleven resonerar. Britta uttrycker sie så här vid ett 
tillfälle: 

Jag tror jag skulle ta blandade klasser [...] då lär man känna varann på ett annat 
sätt än att gå i enskild klass. [ ] man lär sig respektera dom mindre och respekte
ra dom äldre. 543 

Här framkommer det att Britta tycker att det är bra med åldersblandad klass. 
Men hon anser att det också skall finnas timmar som nu, då bara sexorna har 
lektion för sig "för man måste träffa samma åldrar också."544 Om man aldrig 
skulle ha lektioner med olika grupperingar tycker hon att det skulle bli enfor
migt. Det är också kul att träffa dom andra sexorna, som hon anser att hon 
känner på ett annat sätt, därför att hon har gått med dem i flera år och känner 
sig trygg bland dem. Nästkommande år vill hon däremot att det skall vara helt 
igenom ålderssammanhållet. 

Jaa , för att känna sig så här trygg och ha samma ålder på sina kompisar. [Det är]bra 
att ha dom som känner ungefär samma sak [i sin närhet], [ ] för när man börjar 
sjuan då känner man sig så liten bland alla niorna, det är ju s amma sak ungefar, 
som när man börjar ettan för då behöver man ha kvar sina kompisar och gå i sam
ma klass som dom. [ ] Man känner att man vill som krypa längs väggarna 
och så men det kanske inte är lika stor skillnad när man börjar på [högstadiet]men 
man känner sig ändå liten.545 

Flera elever tycker att det var ganska roligt att börja den åldersblandade klas
sen. Då fick många nya kontakter. Samtidigt var det tråkigt att bli splittrad 
därför att "man vill ju gå med dom man alltid gått med."546 Mirja säger så här: 

542 Karin & Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
543 Britta, "Intervjustudie Längorna". 
544 Ibid. 
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Q]ag blev inte så glad då jag fick reda på att vi skulle delas upp så här. Att vi skulle 
splittras. Men sen gick det ju bra för vi har klassrummen bredvid varann. Nu har vi 
splittrats upp igen och nu är jag inte heller glad för det är inget skojigt.547 

Man blir ledsen då man splittras därför att man inte får gå i samma klass som 
alla kompisar man tidigare gått med. Det hjälper inte att man får nya kompisar, 
för man vill ju ha kvar de andra också. Det är dessutom lättare att behålla sina 
kamrater om man finns i samma klass. Sammantaget får detta henne att före
dra åldershomogen klass när hon kommer till sjuan. Trots nackdelar med det 
åldersblandade systemet kan Mirja också se fördelar. 

Man har ju som mer kompisar i den klassen man går i [gruppen som startade sko
lan samtidigt] men det är ändå bra att man gör åldersblandat [så att] till exempel 
dom små, dom som går i fyran lär känna dom stora barnen [ ] Ja, så att dom inte 
känner sig rädda.548 

Själv är hon inte rädd för äldre elever, men tror att en del kan vara det. Hon 
tycker att det är bra med åldersblandat därför att man kan lära sig att umgås 
med dem som är yngre genom att man möter dem ofta. 

Man måste också lära känna nya, menar Ellinor, men understryker att det är 
viktigt att kunna ha kvar sina kamrater. Hon vill inte heller gå åldersblandat 
kommande år utan säger: "Nää, för jag vill ju gå med dom [man tidigare gått 
med] man känner ju dom."549 Hon är dessutom nöjd med kommande års 
klassindelning, därför att hon tror att hon fått med sig de klasskamrater hon 
önskat. 

Bra att man får träffa andra. Fast ibland kan det bli jobbigt [...] Alltså fyrorna dom 
kan vara lite jobbiga ibland för man tycker att dom är så barnsliga och femmorna 
också [...]550 

Fatima ser också fördelar med olika åldrar, men tycker att åldersskillnaderna 
gör sig allt för mycket gällande. Hon tycker att det skulle ha varit jättejobbigt 
om det varit så ända från ettan med utbyte av ungefär en tredjedel av klassen 
varje år. Fatima talar också om risken att mista en bästis speciellt om man bara 
haft en. Längre fram i intervjun visar det sig att Fatima saknar någon som gick 
i fjolårets sexa. Men hon tycker ändå inte att det skulle vara "trevligt" att nästa 
år blandas med åttor och nior. Hon skulle känna sig så liten då. Hon anser 

547 Mirja, "Intervjustudie Längorna". 
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dessutom att det är viktigare att man får gå med sina jämnåriga kamrater när 
man blir äldre. Det har att göra med ett ökat behov av att få tala om saker då. 

Jag har ju som mamma och pappa också fast man kanske vill prata med en kompis 
och dom som inte har kompisar, det är svårt för dom. [...] Det är viktigt att ha en 
kompis annars känner man sig utanför.551 

Hon tror att arbetet i klassrummet påverkas av att man har eller inte har en 
kamrat i klassen. Det kan även resultera i att en elev kan känna sig mobbad när 
kanske ingen vill jobba med honom eller henne. Sådant inträffar, berättar hon. 
Har man varit i en klass i tre år är det bättre att få fortsätta att vara tillsammans 
med sina kompisar, tycker Fatima. Hon återkommer ofta till detta: "För det är 
så jobbigt när man är fyror och femmor, tycker jag."552 

Risken att mista sina kompisar när man splittras har varit verklighet för 
Emmy.553 Hennes kompisar hamnade i andra åldersblandade grupper när de 
delades upp. De hittade andra kamrater i de nya klasserna. Själv fann hon inga 
nya kompisar i sin åldersblandade klass, "därför att dom är mindre och dom är 
inte likadana." Det finns endast sex elever i klassen som är i samma ålder som 
Emmy. Hon tror att det skulle ha varit annorlunda om de varit fler. Då skulle 
hon ha haft fler att prata med. Hon säger att hon inte talar så mycket med de 
yngre, beroende på att de arbetar med andra saker. Emmy har också svårt att 
tänka sig en 'sju-ått-nia' nästa år, därför att de är större och "tror att dom är 
coolare."554 

När den gamla klassen splittrades blev det inte så mycket "tjafs" längre, berät
tar Hanna. 555 Hon säger att det skulle kunna bero på att eleverna i den nya 
klassen inte var lika gamla och att man därmed inte var lika mycket med sina 
jämnåriga kamrater i klassrummet. Detta kunde vara ett argument för att blan
da. Men det skulle bli jobbigt med åldersblandade klasser hela tiden: 

Ja, man måste vara med dom som är mindre och så där eller man blir ju minst och 
så blir man större och större och så där. Men det skall bli ganska skönt att vara 
med bara sjuor som.556 

551 Ibid. 
552 Ibid. 
553 Emmy, "Intervjustudie Längorna". 
554Ibid. 
555 Hanna, "Intervjustudie Längorna". 
556 Ibid. 
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Nackdelen tycks komma när man själv blir äldre och måste vara med bara 
yngre elever. Skulle Hanna få välja klass form ända från ettan så resonerar hon 
så här: 

Båda är ju som bra men jag tror jag skulle välja samma ålder tror jag. [ ] Jaa, då 
får man ju vara med sina kompisar hela tiden kanske.557 

För henne framstår relationerna som det viktigaste och det blir därför det som 
får avgöra. 

Tomas anger ett särskilt motiv för sin positiva inställning till att åldersblandas. 
Han växlade system i femman. Han hoppades nämligen att det på så sätt skulle 
kunna bli fler killar i klassen. Som det var fanns förutom han endast en pojke i 
den ålders sammanhållna gruppen. Hade könsfördelningen varit en annan hade 
han helst behållit den ursprungliga klassen, vilket pekar på att det i grunden är 
en fråga om relationer även för honom. På frågan om hur Tomas anser att det 
skall vara, svarar han: 

Blanda flickor och pojkar och inte så här ett-treor [paus] för annars så börjar man 
ju m ed mycket äldre, som går i trean. Jag tror att det var jobbigast att börja ettan 
för då var det så många stora. [ ] i tvåan kanske man kunde årskursblanda för då 
har man ju gått ett år så man vet ungefär hur det är.558 

Tomas vill inte fortsätta åldersblandat nästa år i sjuan. När jag un drar varför 
säger han: "För då blir man minst igen."559 Han önskar gå tillsammans med de 
andra sjuorna, "för då får man fortsätta att gå tillsammans med dem man har 
lärt känna." I sitt fortsatta resonemang visar han också på betydelsen av hur 
man organiserar arbetet tillsammans med andra i den åldersblandade modellen. 
Modellen måste alltså ses i hela sin kontext. Det gör inte så mycket att vara 
blandad när man har arbetsenheter som erbjuder många tillfällen till samarbete 
och träffar med de övriga sexorna. Tomas tycker även att det var bra som det 
var tidigare i den åldershomogena klassen. Motivet, att man lärde känna fler, 
var inte så intressant för honom om inte könsfördelningen också ändrades. 
Dessutom ansåg han sig redan känna de flesta genom att han delade fritidsin
tressen med dem.560 

Magdalena såg främst fördelar i att det kom äldre elever till klassen.561 Hon 
tyckte att det var bra för att de var "mognare". Hon och hennes kompisar 

557 Ibid. 
558 Tomas, "Intervjustudie Längorna". 
559 Ibid. 
560 Ibid. 
561 Magdalena, "Intervjustudie Längorna". 
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hade alltid "spelat äldre" än de var. Det roade dem. Nu i sexan tillhör hon de 
äldsta i klassen och det tycker hon inte är kul. Hon längtar därför till nästa år 
då hon skall byta skola och där det endast finns sjuor, åttor och nior. Då finns 
det äldre elever igen. Där i den nya skolan vill hon inte gå i åldersblandad klass, 
därför att hon inte anser att hon känner de äldre eleverna. Magdalena tror att 
de skall tycka att sjuorna är små och säger: "Dom känner ungefär som jag gör 
för fyrorna."562 En del av de yngre som nu går tillsammans med Magdalena 
tycker inte att det skall bli så kul när sexorna lämnar klassen. Det är de elever 
som umgås med de äldre. Den här känslan känner Magdalena igen från sina 
egna erfarenheter. 

Kristina tycker att det var bra innan man gjorde klasserna åldersblandade och 
hänvisar till att "det var ju som samma ålder."563 Det nya tycker hon känns 
ungefär likadant. Hon saknar dem, som inte längre finns i hennes nya klass. 
Hon tycker nu att det är bättre med åldersblandning för att det gett henne 
möjlighet att lära känna andra barn. 

[A]lltså man kände ju r edan dom som man gick i samma klass med förut och så 
lärde man ju känna dom som gick i klassrummet bredvid oss och det gjorde man ju 
inte så mycket innan. [...] Det tycker jag är bättre.564 

Kristina kom till Längorna under tredje skolåret och säger: 

Jag vet inte riktigt men det kanske inte skulle ha varit så kul om man har gått länge 
med varann i klassen, tre år eller mer, då är det kanske inte så kul att det blir ål-
dersblandat.565 

Kristinas resonemang är relaterat till hur länge hon känt de andra eleverna. 
Detta har betydelse för hur hon ser på en separation. Kamratskapet blir av en 
annan karaktär när man känt varandra en längre tid. 

Ingen av eleverna skulle vilja att det blev en åldersblandad klass när de året 
därpå skall s tarta sitt sjunde skolår. De flesta tycks likväl ha positiva erfaren
heter från den åldersblandade klasstypen. Många anser att det varit bra att vara 
åldersblandade när man också givits goda möjligheter och tillfallen att vara 
tillsammans med de jämnåriga kamrater med vilka man tidigare gått i samma 
klass. Detta system har på så sätt balanserat olika behov och fördelar för 
många av eleverna. 

562 Ibid. 
563 Kristina, "Intervjustudie Längorna". 
564 Ibid. 
565 Ibid. 
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En sammanfattning av den empiriska under
sökningens resultat och en diskussion kring 
undersökningens uppläggning 
Syftet med den empiriska undersökningen har varit att med utgångspunkt i en 
livsvärldsontologisk ansats undersöka vad som framträder för eleverna i deras 
erfarenheter av åldersblandad klass och vilka innebörder som konstitueras i det 
som framträder för dem. 

Inledningsvis kommer jag a tt sammanfatta resultaten från intervjumaterialet 
från de olika skolorna, där ett första resultat kan sägas vara vad som framträtt. 
Detta har sammanfattats i olika teman. De teman jag lyfter fram är de som jag 
identifierat i elevernas berättelser. Jag vill på nytt påpeka att dessa teman (Ele
vernas definitioner av o lika typer av klass, Umgängesmönster; med yngre, äldre och kam 
rater i samma ålder; H ur ålder framträder för eleverna, Skillnader som framträder mellan 
de olika klassrumsvärldarna, Betydelsen av at t göra lika eller olika, Vad kännetecknar en 
klass för eleverna, Om man fick önska typ av klass) inte var givna på förhand.566 

Betydelsen för eleverna av det som framträder för dem kommer att presente
ras med dessa teman som rubriker. Sedan kommer jag att summera den empi
riska undersökningens huvudresultat och därefter att diskutera några aspekter 
av den empiriska studiens uppläggning, nämligen betydelsen av skolornas 
kommuntillhörighet, att eleverna kommer från olika socioekonomiska miljöer 
samt själva undersökningsmetoden. 

Sammanfattning av resultaten i de olika skolorna 
Elevernas definitioner av olika typer av klass 

De allra flesta elever använder inte begrepp som direkt har med ålder att göra 
när de vill definiera vilken typ av klass de går och har gått i. En klass som be
står av elever som startat skolan samtidigt, betraktas av eleverna som en vanlig 
klass och utgör därmed den norm mot vilken andra sätt att organisera klass 

566 Se sid. 110 
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relateras. Vanligast är att man talar om årskurs eller vilket skolår man går eller 
gått, när man skall försöka förklara de olika klassformer man har erfarenhet av. 

Umgängesmönster medyngrey äldre och kamrater i samma ålder 

Eleverna umgås med kamrater födda ungefär samtidigt som de själva. Detta 
mönster ser likadant ut, oavsett om man går i en åldersblandad eller i en icke 
åldersblandad klass. I de fall elever uttrycker önskemål om att umgås med 
elever, som inte tillhör den egna åldersgruppen, är det tydligt att intresset 
främst går i riktningen från de yngre till de äldre. Man berättar dessutom oftare 
minnesbilder om äldre elever än om yngre och det finns de som inte alls minns 
de yngre. 

Bland de elever som söker sig till äldre kamrater märks en speciell grupp flick
or, som återfinns i den klass (Längorna) som var åldersblandad när intervjuer
na gjordes. Dessa elever var då på sitt elfte levnadsår, en ålder då flera elever, 
särskilt flickor, redan är inne i förpuberteten. Gruppen flickor, som sade sig 
vara attraherade av äldre kamrater, innefattade även de flickor i gruppen som 
var tidigt fysiskt utvecklade. Genom val av kläder och 'make up' tycktes de 
förstärka detta intryck. De sade även själva a tt de gärna ville se äldre ut än de 
var. De tillhör också de elever som både i ord och med "icke verbala tecken" 
tydligast tog avstånd från det mesta av skolans verksamhet.567 

Även om det finns elever som önskar umgås med äldre elever, så innebär det 
också en stark oro för många att komma ny till en klass där det finns äldre 
barn. 

Enbart i undantagsfall önskar en elev kamratskap med någon som är yngre. I 
de fall sådana relationer existerar kan man anta att det är vanligt att vänskapen 
grundats eller vidmakthålls via förhållanden som ligger utanför skolans direkta 
inflytande. Det kan exempelvis vara ett nära grannskap, umgänge mellan fa
miljer eller något starkt fritidsintresse som binder eleverna samman. 

I de åldersblandade klasserna finns det fler barn som är tillsammans med kam
rater som är yngre eller äldre än i de ålders sammanhållna klasserna. I båda 
klassformerna är det vanligast att man föredrar kamrater som är jämnåriga. 
Det är viktigt att betona, att eleverna just säger föredrar; eftersom det så tydligt 
framkommer att eleverna ser det som ett hinder att det inte finns fler jämåriga 
att välja mellan i de åldersblandade klasserna. Det finns uttalanden som pekar 

567 Till "icke verbala tecken" räknas tre huvudgrupper: kroppsspråk, paraspråk och klädsel. 
Dimbleby & Burton, 54-57. 
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på att relationer mellan elever i olika åldrar kan vara resultat av att man så a tt 
säga fick ta det som stod till buds. Detta kan även vara fallet för elever i en 
klass där alla börjat skolan vid ungefär samma ålder. Men chansen att finna en 
kamrat bedöms av eleverna som större i en sådan klass. 

Det är med jämnåriga som kamratrelationerna består. De elever som i en ål-
dersblandad klass blir kamrat med någon som inte börjat skolan samtidigt som 
de själva får mycket svårt att behålla denna relation när klassammansättningen 
förändras eller om kamraten flyttar till en ny klass. Sådana uppbrott sker varje 
år. Att gå i en åldersblandad struktur innebär fler förlorade relationer än om 
man går i en åldershomogen klass. Negativa konsekvenser av detta kommer 
tydligast till uttryck bland elever som flyttat mellan olika skolor, starkast vid 
skolan i Längorna. Från ett skolperspektiv har bostadsområdet de mest ogynn
samma socioekonomiska förhållandena som uppmätts i kommunen. Till det 
hör också en hög andel in- och utflyttningar. 

Intressen och mognadsnivå tycks utgöra förklaringar till att man främst finner 
sina kamrater bland jämnåriga. Flera elever vittnar om betydelsen av gemen
samma erfarenheter för att en relation skall kunna utvecklas och bestå. Beho
vet av kamrater synes växla över tid. Ju äldre man blir desto större betydelse 
har relationen med jämnåriga. Ett flertal av eleverna kan tänka sig åldersbland
ning de första skolåren, men inte när de blir äldre. 

Hur ålder framträder för eleverna 

Eleverna utgår ofta från den biologiska åldern och hur andra elever uppträder 
när de resonerar om åldersskillnader. Flera elever anser att det finns ett sam
band mellan den biologiska åldern och möjligheterna att förstå och uppfatta. 
Ålder kopplas också till uppträdande och till de intressen man har. De yngre 
beskrivs som små och barnsliga och de äldre som stora och mogna. Samvaron 
mellan olika åldersgrupper är inte problemfri. Det finns en rädsla och en re
servation inför de äldre som tydligast märks i de yngres tystnad. Det är en 
rädsla som också visar sig befogad i situationer när de äldre inte lever upp till 
det ansvar som förväntas av dem. De äldre uttrycker viss irritation över att 
ständigt ha de yngre omkring sig. Fler elever födda ungefär samtidigt i klassen 
innebär bättre chanser att få kamrater. Detta anses också skapa mera gynn
samma förutsättningar för att man skall kunna arbeta tillsammans med andra. 
Ålder har stor betydelse för eleverna, trots att de inte använder sig av ord di
rekt relaterade till ålder när de anger vilken typ av klass de går i. 
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Skillnader som framträder mellan de olika klassrumsvärldarna 

Åldersskillnaderna framträder klart i den åldersblandade klassen. Det går en 
tydlig åldersbunden linje mellan dem som kommer till tals och de som är tysta. 
De äldre eleverna tycks stå för talet. Att vara äldre kan innebära att man ges 
chansen att få känna sig betydelsefull. Man är den som kan mer och kan erbju
da de yngre sin hjälp. Flera elever nämner detta, som den mest positiva erfa
renheten från en åldersblandad klass. I sammanhanget är just åldersskillnaden 
en betydelsefull faktor. Den ger möjlighet för eleven att känna sig mer stolt än 
när hjälpen ges på mer jämlik basis . Hjälp mellan elever förekommer också i 
de ålderssammanhållna grupperna, men insatserna betraktas här som mer öm
sesidiga och värderas därför inte lika högt. 

I två av skolorna beskrivs arbetsron som bättre när man går tillsammans med 
jämnåriga. De förklaringar som ges pekar på ett direkt samband med klassor
ganisationen. Den större oron i den åldersblandade organisationen skulle kun
na bero på att det där finns ett behov av att lära känna nya kamrater som till
kommer varje år. Kontaktskapandet och socialiseringen i sådana klasser befin
ner sig ständigt i ett slags initialfas. I en av skolorna uppges det ha varit lugnare 
de första åren i en åldersblandad organisation. Det sägs att det är pratigare i 
den ålderssammanhållna klass d e för tillfället går i. Det antyds vara ett utslag 
av att eleverna fått mindre respekt för läraren när de blivit äldre, men också att 
det kan ha att göra med lärarens förmåga att upprätthålla ordning bland ele
verna. Dessa orsaksförklaringar har alltså inte med klassformen att göra. 

Innehållsmässigt verkar det inte föreligga någon större skillnad i arbetet mellan 
de olika klasstyperna. Vissa skillnader kan noteras, mellan de olika skolorna 
och i sättet att arbeta inom klassens ram. I Tjänstero har man lagt större vikt 
vid att hantera trygghetsaspekter via organisatoriska former. Här har man ar
betat med familjegrupper för att öka kunskapen om varandra och som ett sätt 
att arbeta med kontinuitet i relationerna, vilket inte förekommer på de andra 
skolorna. 

Indelning av arbetet, relaterat till hur länge man varit i skolan, förekommer i de 
åldersblandade klasserna. Detta noteras av många. I alla skolorna var det täm
ligen vanligt att man delade upp klassen under vissa ämnen då eleverna grup
perades helt efter årskursbegreppet. Läxor gavs även i förhållande till 'årskurs'. 
Just hur man organiserar arbetet kring olika uppgifter framträder som den 
främsta skillnaden mellan de olika klassrumsvärldarna. I båda klass formerna 
upplever eleverna att man arbetar med olika saker, men i större utsträckning i 
den åldersblandade formen. 
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Betydelsen av att gòra lika eller olika 

Att man arbetar med olika saker framställs inte som problematiskt i det dagliga 
arbetet, men anses utgöra ett hinder för samarbete. Eleverna anser att de lätta
re kan hjälpa varandra i den ålders sammanhållna klassen, där fler arbetar med 
liknande saker samtidigt. Även i de åldersblandade klasserna förekommer det 
att man arbetar med samma uppgifter, men här uppstår lätt problem. Någon 
elev anser att läraren får svårt att hinna med och att eleverna inte får den hjälp 
de önskar när de behöver den. 

Att arbeta med olika saker utifrån årskursliknande indelningar kan i viss mån 
verka avskräckande. Man kan uppleva det andra elever gör som mycket svårt. 
En rädsla att själv aldrig kunna klara av samma uppgifter framöver kan bli 
besvärande. Men det kan också vara så att man ser de äldre eleverna göra så
dant som man själv tycker verkar roligt. Då vet man att man skall få göra 
samma sak senare. Arbetet med olika saker fungerar då uppmuntrande och ger 
någonting att se fram emot. 

De elever som tidigare gått i en åldershomogen klass, ser klara fördelar i att 
den åldersblandade klassen regelbundet delas upp i år skurs visa grupperingar. 
Då slås man samman med andra elever från andra klasser som gått lika länge i 
skolan och ofta även med elever man själv tid igare gått med. Eleverna tycker 
att uppdelningen gör det möjligt att vidmakthålla relationer från den tidigare 
klassen. Det ger också möjlighet att träffa fler jämnåriga. Elever som går ål-
dersblandat och ges tillfalle att stråla samman med andra jämnåriga elever ser 
därför detta som något mycket positivt. 

Vad kännetecknar en skolklass fir eleverna? 

Skolklass är inget entydigt begrepp för eleverna. Gemensamt för de under
sökta skolorna är den tydliga betoningen av att det är den ålders sammanhållna 
klassen som eleverna betecknar som en vanlig klass. Lägger man samman re
sultaten från de olika intervjuerna ser man att begreppet klass kan uppfattas på 
många olika sätt. En rumslig, en innehållslig och en relationeli aspekt finns 
med när eleverna föreställer sig vad en klass är för något. När elever inte följts 
åt i samma rumsliga miljö och inte delat gemensamma erfarenheter under en 
längre tid (varaktiga relationer) eller ett gemensamt innehåll (samma kurser), 
känner de sig inte som en "riktig klass". I den ålderssammanhållna klassen 
vistas man vanligen i samma lokal tillsammans med en eller flera lärare, som 
gemensamt ansvarar för gruppen, under en följd av år. Gemensamma upple
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velser skapar en relationell situation som består över tid. I denna klassform 
sammanfaller därmed de olika definitionerna för begreppet skolklass. 

Om man fick önska typ av klass 

En del argument för och emot åldersblandad eller ålders sammanhållen klass 
utgår från undervisningens form eller innehåll. Det finns elever som anser det 
problematiskt med den kompetens spridning som finns i den ålder sblandade 
strukturen, både ur ett elev- och lärarperspektiv. Att elever befinner sig på en 
någorlunda jämförbar utvecklings- och kunskapsnivå förenklar och ökar möj
ligheterna att arbeta med skolämnen, menar man. Kvaliteten i detta arbete 
nämns också. Det anses vanligare med uppgifter av "fylla i-karaktär" i en ål
dersblandad klass, medan man får mer utmanande uppgifter i den ålderssam-
manhållna klassen. Den ålderssammanhållna klassen anses dessutom ge läraren 
större möjligheter att hjälpa alla. Yngre barn sägs vara de som står i centrum 
för lärarens uppmärksamhet i den åldersblandade klassen, vilket skapar en 
tillvaro i väntan för många av de äldre eleverna. 

Chansen att finna kamrater anses större i en klass med jämnåriga. Många anser 
att de också faktiskt finner fler kamrater där. Att det även finns fler jämnåriga 
av motsatt kön i en ålders sammanhållen klass anses också som en fördel. En 
viktig aspekt, som kommer fram, är betydelsen av att ha kamrater av samma 
kön i sin klass. Detta tycks överordnat önskningarna om att det skall finnas 
många barn i den egna åldern. 

Den främsta fördelen med en åldersblandad organisation tycks vara de goda 
möjligheterna som finns att lära känna både yngre och äldre elever. Blandade 
åldrar ökar förståelsen mellan åldersgrupper och ger möjligheter att få känna 
sig betydelsefull när de yngre behöver ens hjälp, menar flera elever. 

Många elever känner stor sorg och saknad när man förlorar kamrater vid de 
årliga omgrupperingarna i den åldersblandade klassorganisationen. Det finns 
ett klart samband mellan hur starkt man upplever en separation från gamla 
klasskamrater och hur länge man har känt dessa. Det anses svårt att behålla 
sina tidigare kamrater när man inte längre går i samma klass. Gemensamma 
upplevelser och en yttre ram av gemensamma tider m.m. skapar gynnsamma 
förhållanden för att utveckla och hålla en relation vid liv. Att ha en kamrat i 
klassrummet påverkar även skolarbetet på ett positivt sätt. 

Det finns andra uttalanden, om till exempel lärarens betydelse, som understry
ker vikten av goda relationer och den prioritet eleverna ger detta. Det visar sig 
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att även relationen till lärarna tycks vara viktig, men möjligen underordnad 
banden till kamraterna. 

Eleverna ser både för- och nackdelar med båda klasstyperna och på grundval 
av sina erfarenheter gör de prioriteringar. För att möta olika typer av behov 
resonerar eleverna kring alternativa lösningar, grundade på olika aspekter i 
tillvaron, där värdet av relationer rangordnas väldigt högt. Skall åldersbland
ning förekomma verkar det vara en utbredd uppfattning att den lämpar sig 
bättre under de tidiga skolåren. Eleverna förändrar sitt sätt att se på klassform 
mycket i förhållande till hur den sociala situationen ser ut för dem. 

Många har ansett att det varit bra att vara åldersblandade i kombination med 
att man också givits goda möjligheter och tillfällen att vara tillsammans med de 
jämnåriga kamrater med vilka man tidigare gått i samma klass. Detta förutsät
ter dock att man först gått ett antal år i en åldershomogen grupp. Ett alternativ 
som lyfts fram är möjligheten att i en åldershomogen grupp arbeta mer syste
matiskt med yngre och äldre barn från andra klasser, vilket också visat sig fun
gera väl i praktiken.568 Det gäller att finna lösningar som skulle kunna balanse
ra olika behov och fördelar för många av eleverna. 

Av alla intervjuade elever var det endast en som önskade gå i en åldersblandad 
klass följande år om valet varit fritt. Men det är inte klasstypen den eleven i 
första hand önskar sig utan snarare att få återkomma till en klass där en kamrat 
från tidigare skolår finns. Även i detta fall är det en relation som i första hand 
motiverar ställningstagandet. Visserligen betonar elever detta med ålderns 
betydelse, men det är framförallt relationer, som utvecklas mellan elever som 
gått tillsammans med varandra en längre tid, som framstår som det absolut 
viktigaste. Betydelsen av gemensamma minnen och gemensamma erfarenheter 
understryks. Elevernas önskemål styrs mer av relationer än av klasstyp. 

Hos ett flertal barn framkommer det motstridiga känslor när de tänker på de 
relationer de mist genom att klassen splittrats. De önskar att detta inte skulle 
ha skett. Men samtidigt med en sådan önskan inser de att de i sådant fall skulle 
ha gått miste om sina nyvunna vänner som just är ett resultat av att klassen 
splittrats. Dessa kamrater är de glada över och det bjuder emot att tankemäs
sigt välja bort dem. På så sätt uppstår en ambivalens i hur man skall förhålla 
sig till det som varit. Att uttala sig om framtiden blir däremot lätt. Tveklöst 
väljer eleverna en modell som inte kommer att innebära några nya separatio

568 Mats Ekholm, Social utveckling i skolan (Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1977), 129-133 
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ner, även om man är väl medveten om att åldersblandning kan skapa möjlig
heter till nya kontakter. 

Ett övergripande och centralt tema 
Det är inte de pedagogiska frågorna eleverna i första hand lyfter fram när jag 
samtalat med dem om deras erfarenheter av åldersblandad klass. Det eleverna 
betonar i sina erfarenheter ligger långt från det som förespråkarna av ålders-
blandade klasser framhåller. Det som genomgående och främst framträder i 
elevintervjuerna är relationerna mellan elever. Dessa framstår som ytterst vik
tiga för många av dem. Näry# elever av samma kön som börjat skolan samti
digt följs åt genom skolåren (Den åldersblandade klassen har just detta känne
tecken.) tycks problem med kamratrelationer uppstå för flertalet. Denna pro
blematik framträder något tydligare i den skola som ligger i området med hög 
omflyttning, hög arbetslöshet, låga löner, låg utbildningsnivå, högre andel en
samstående och högre andel föräldrar med invandrarbakgrund. Detta indikerar 
att det främst är elever i problematiska situationer som särskilt missgynnas av 
en åldersblandad klassammansättning. 

Kontinuerliga möten mellan elever som startat skolan samtidigt är viktiga. När 
det gäller de sociala relationerna är det betydelsefullt att lyfta fram att många 
elever pekar på det positiva i upplevelsen av att de kan hjälpa yngre och min-
dra duktiga elever i den åldersblandade miljön. Samtidigt verkar det inte som 
om skolan systematiskt ger eleverna möjlighet att göra dessa erfarenheter. 
Eleverna understryker betydelsen av varaktiga sociala kontakter och ser det 
därför ofta som negativt att den åldersblandade klassens sammansättning stän
digt förändras. Betydelsen av varaktiga kontakter med jämnåriga elever tycks 
öka med stigande ålder. Det är just på det sätt som eleverna ser på sociala rela
tioner och den betydelse de tillmäter dessa som gör att de allra flesta av elever
na önskade gå i en ålders sammanhållen klass det kommande läsåret. 

Det är mot den bakgrund jag tecknat här, som man skall förstå att många ele
ver anser det viktigt att elever kan följas åt under fler studieår och att de kan ha 
ett gemensamt studieinnehåll. Detta är svårare i den åldersblandade klassfor
men. Det är snarare betydelsen av gemensamma erfarenheter än ålder som 
framstår som centralt. Elever uttrycker att det gemensamma studieinnehållet i 
det dagliga skolarbetet kan underlätta kommunikationen elever emellan och 
bidra till stabila kamratkontakter och därmed ökad tillfredsställelse. 
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Några ytterligare frågor kring den empiriska studiens 
uppläggning, 
Det är främst tre aspekter som jag slutlige n vill kommentera, nämligen bety
delsen av skolornas kommuntillhörighet, att eleverna kommer från olika so-
cioekonomiska miljöer samt själva undersökningsmetoden. 

Den kommun jag valt för undersökningen är en av de kommuner som eko
nomiskt satsar mest på skolan nationellt sett, vilket även kan förklara att de 
klasser som ingått i denna studie varit relativt små.569 I kommunen finns en 
uttalad önskan att eleverna skall åldersblandas. De skolor som valts ut hade på 
eget initiativ länge arbetat med en åldersblandad organisation. Dessa förhål
landen kan ha medfört att den åldersblandade modellen i dessa skolor haft 
bättre förutsättningar att nå goda resultat, i jämförelse med skolor där man inte 
valt att arbeta åldersblandat eller där man inte fått samma resurs- och tanke
mässiga stöd för arbetet. 

Att intervjuerna genomförts i olika socioekonomiska närmiljöer, bidrar till att 
olika intressanta frågor kunnat fokuseras och att svarsbildens allsidighet ökat. 
Att resultaten skiljer sig åt mellan de olika skolorna i avseenden som också har 
relaterats till olika socioekonomiska utgångslägen har redan påpekats. Om det 
sedan finns något som talar för att en viss klasstyp vore att föredra i olika mil
jöer kan diskuteras. Huvudresultatet i denna studie är oberoende av om ele
verna kommer från förhållanden som verkar stödjande eller icke stödjande i 
skolsammanhang. Huvudresultatet från de tre skolorna är nämligen helt enty
digt. Men det innebär inte att val av skolform får samma betydelse för alla ele
ver eller att detta skulle vara frikopplat från ett socioekonomiskt sammanhang. 

Att eleverna vid Längorna intervjuades i årskurs 6 har enligt min bedömning 
inte försvårat eller på annat sätt varit till nackdel för studien. Jag är övertygad 
om att just valet av elever med erfarenhet av olika klass former har gett större 
möjlighet att nå kunskap om betydelsen av elevernas erfarenheter av ålders-
blandad klass jämfört studier där man endast närmat sig elever som gått i en 
åldersblandad organisation. 

När jag genomfört intervjuerna har jag utgått från ett livsvärldsperspektiv och 
kan i efterhand se att intervjuerna möjligen kunde ha genomförts på ett annat 
sätt. Den kritik som kan riktas mot den intervjumetod som använts här är att 

569 Skolverket, "Jämförelsetal Databas" (http://www.skolverket.se/ ) 
(Kostnad per elev för undervisning, 1993-1998, Kostnad per elev för lokaler 1992-1998) 
http://www.artisan.se/skolverket/jmftal/frame_ex.htm 2000-01-04. 
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den är alltför orörlig och kognitivistiskt och att den därmed riskerar att skapa 
en distans till elevernas livsvärld. I efterhand framstår det eventuellt som 
önskvärt att ha kunnat komplettera intervjuerna med deltagande observation 
och/eller med samtalsintervjuer i elevernas levda skolvardag. 

Jag vill poängtera intervjumetodens betydelse för analysunderlaget. Grundtan
ken var att metoden skulle hjälpa till att synliggöra vad eleverna själva valde att 
tala om i fråga om sina erfarenheter från olika skolformer. I detta avseende 
menar jag att undersökningen nått sitt syfte. Det är elevernas röster som lyfts 
fram. Jag har pekat på att när eleverna talar om sina erfarenheter är det i första 
hand om relationsfrågor de väljer att tala, inte om olika pedagogiska aspekter 
av undervisningen i klassrummet. Under intervjuernas gång försökte jag g e 
eleverna möjlighet att lyfta fram även sådana aspekter. Vanligen bad jag eleven 
att tänka sig hur det var att vara i klassrummet i de olika klassrum s världarna 
och berätta om det för mig. Det som kan saknas och som också kunnat be
handlas i samband med att man talar om olika klassformer, måste ses i ljuset av 
detta. Det går naturligtvis inte att bortse från att min egen förförståelse, mina 
studier av tidigare forskning och argumenten för och emot åldersblandning, 
kan ha påverkat hur jag närmat mig elevernas livsvärld. Jag menar trots allt att 
eleverna i intervjuerna sagt det som framstår som centralt och viktigt för dem. 
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Avslutande kommentarer 

Inledning 
Avhandlingens huvudsyfte är att bidra till ökad kunskap om åldersblandade 
klasser med en betoning på elevernas erfarenheter. 

Jag har kartlagt hur åldersblandade klasser uppstått och utvecklats och redovi
sat och analyserat forskningen på området Frågor om hur begreppen ålders-
blandad och åldershomogen klass vuxit fram har belysts. Jag har även under
sökt vilka idéer och argument, som förts fram i slutet av 1900-talet för och 
emot åldersblandade klasser. Härigenom har en nödvändig referensram för 
den empiriska studien av elevperspektivet kunnat etableras. 

Inledningsvis söker jag i denna avslutande diskussion komplettera de argument 
för och emot åldersblandade klasser, som tidigare redovisats i del I, med vad 
som framträtt ur elevernas erfarenheter av åldersblandad klass i del III. 

Jag har för det andra sett det som viktigt att diskutera innebörden av begrep
pen homogen respektive heterogen klassorganisation. Dessa begrepp kan sägas 
vara centrala i svensk skoldebatt under 1900-talet. När åldersblandad klass 
diskuteras idag tycks det som om andra aspekter än just åldern 'glöms bort', 
exempelvis vilken heterogenitet som bör eftersträvas och varför. 

För det tredje söker jag d iskutera konsekvenserna av klassammansättningen. 
Finns det någonting i den pedagogiska situationen som på ett entydigt sätt 
styrs av det faktum att klassen är åldersblandad? 

Avslutningsvis diskuterar jag vilka intressen som styr skolans klassammansätt
ning samt vad det kan innebära om elevernas erfarenheter tas tillvara i skolans 
praktik. 
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Argument för och emot åldersblandade 
klasser relaterade till elevernas erfarenheter 
När jag i det följande relaterar och diskuterar pedagogiska idéer kring ålders -
blandning i förhållande till elevernas erfarenheter av åldersblandad klass, utgår 
jag från den sammanställning jag ti digare presenterat över argument för och 
emot åldersblandning. Jag återanknyter till de temarubriker, som jag använt i 
det föregående och där utgångspunkten var ett antal populärvetenskapligt 
skrivna böcker samt artiklar i svenska tidskrifter och svensk dagspress. 570 I 
dessa texter framträder lärares röster starkt. I ett lärarperspektiv framhålls den 
åldersblandade klassen för att den anses ge större möjligheter till individualise-
ring samt för att den anses ge fördelar på ett socialt plan. Åldersblandning 
förutsätts möjliggöra en social gemenskap och fostran som inte är snävt ål-
dersrelaterad. Hur förhåller sig detta lärarperspektiv till elevernas perspektiv? 

När förespråkare för åldersblandning beaktar tiden i klassen (den tid en elev 
finns kvar i en speciell klass) resonerar de bland annat om hur denna kan ut
formas för elever i problemsituationer. Dessa elever erbjuds ibland att gå ett 
extra år i grundskolan. Går de i en ålders sammanhållen klass kan de inte flytta 
vidare med sina gamla kamrater till nästa skolår.571 I det åldersblandade syste
met försvinner inte alla i klassen samtidigt. Den som inte flyttar vidare med sin 
åldersgrupp kan bli kvar med en stor grupp elever som han eller hon redan 
gått tillsammans med. De argument för åldersblandning som framhålls här 
fokuserar relationernas betydelse. Utgår man däremot från elevernas erfaren
heter av relationernas betydelse skapar den åldersblandade klassen snarare 
problem än att den underlättar möjligheten till betydelsefulla relationer. Därför 
finns det skäl att fundera över andra stödformer. Det finns också anledning att 
fråga sig om man medvetet tänker sig ett extra skolår för elever i problemsitua
tioner just i åldersblandade klasser. Kan det i så fall vara vanligare att elever går 
om där åldersblandade klasser tillämpas? Om ett sådant lösningsmönster före
kommer kan det resultera i att elever inte erbjuds det extra stöd de skulle be
höva för att möjligen klara grundskolan på nio år. Alternativet är istället ett 
extra skolår. 

Om man ställer lärarnas synpunkt att skolstart och övergångar skulle underlättas i 
en åldersblandad klass, på grund av färre nybörjare och färre elever som för

570 Se sidorna 40-45. 
571 Rätten att gå om en årskurs garanteras i skollagen 3kap. 7§, 8§, 10§ samt av grundskoleför
ordningen 6 kap. 3§-6§. Att elever även erbjuds ett extra år i grundskolan kan beläggas av för
hållanden som bland annat redovisats av: Holmberg, 1999, 27-29. 
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svinner varje år, mot elevers sätt att resonera, blir något viktigt synligt. Lärar
nas påstående utgår från antagandet att det är besvärligt eller på något vis ne
gativt när det blir många nya i en grupp och/eller när många av dem man re
dan känner försvinner samtidigt. Detta är en uppfattning eleverna helt delar 
och de ger många exempel på hur svårt det känns att vara ny i en grupp eller 
att skiljas från dem man lärt känna. Men det lärarna framhåller som en fördel
aktig klassform för att minska denna problematik upplever eleverna i stället 
som en källa till pr oblematiken. Hur kommer det sig att lärarnas och elevernas 
perspektiv är så olika? Det blir möjligt att förstå om man ser att lärarnas argu
ment just är argument utifrån det egna perspektivet. Det är läraren i den ål-
dersblandade klassen som möter färre nybörjare och det är läraren som inte 
behöver mista kontakten med alla elever han eller hon lärt känna på en gång. 
För eleverna i åldersblandade klasser blir det en större grupp nya ansikten varje 
år och fler årliga emotionella uppbrott än som är fallet i en åldershomogen 
klass. 

Påståendet från lärare, som menar att övergången från en åldersblandad grupp 
till en annan är extra svår för de nya och yngsta i gruppen, bekräftas av elever
nas berättelser. Den tystnad bland de yngre, som beskrivs i intervjuerna, skulle 
kunna tolkas som ett tecken på att eleverna också har uppfattningen, att det är 
de äldre barnen som dominerar i de åldersblandade klasserna. Att steget från 
en klass till en annan känns stort bekräftas också genom den oro många ut
trycker inför att börja i en ny klass. 

Det finns inget i min intervjustudie som motsäger lärares upplevelse av att 
regler och normsystem lättar e bibehålls i en klass där eleverna successivt byts ut. 
Det mesta i elevernas berättelser talar för att de anser att ett normsystems 
betydelse främst beror på om det uppfattas positivt eller negativt. 

Att toleransen ökar till följd av att man är uppenbart olika i en klass är ett av de 
mer vanligt förekommande argumenten hos dem som förespråkar åldersblan
dade klasser. Det ses också som en fördel om eleverna inte blir varse var i 
skolsystemet olika elever befinner sig i förhållande till varandra. Den samlade 
bilden av hur begreppet klass framträder för eleverna visar snarare på det 
omöjliga i en sådan tanke. Min studie pekar på att det viktiga för en elev är när 
skolstarten ägde rum och hur länge man gått i skolan. Oavsett om man går i 
åldersblandad klass eller ej, är det knappast möjligt att undanhålla var i syste
met man befinner sig i förhållande till andra. Eleverna är mycket väl medvetna 
om andras ålder i förhållande till sin egen, oavsett om de går i en åldersblandad 
eller åldershomogen grupp. 
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Det tycks finnas två olika sätt att resonera på när lärare ser fördelar med en 
ökad kunskaps- och mognads spridning bland barnen. Det ena resonemanget 
går ut på att man vänjer sig vid olikheter eftersom det är så många som är 
olika. Det andra resonemanget handlar om att man antar att de som avviker 
inte syns så tydligt i en åldersblandad grupp. Det är inte ovanligt att båda dessa 
synpunkter hålls fram samtidigt. Studerar vi dessa resonemang närmare fram
står något av en paradox. Med ett exempel från Karin Sandqvist bok Åldersinte-
grerad undervisning skall jag f örsöka visa detta.572 Sandqvist pekar på ett antal 
grundantaganden när hon redovisar de motiv hon tycker sig finna i de kom
munala skolplanerna för att organisera undervisning i åldersblandade grupper. 

Modellen med åldersintegrerade klasser attackerar problematiken 'jämlika och oli
ka' med att utgå från att olikheter är bra och att alla barn duger lika bra fastän de 
kommit olika långt med förvärvandet av skolkunskaper. Man kan bryta udden av 
problemet med att 'ligga efter' genom att alla, lärare, elever, och föräldrar från bör
jan är inställda på att elever som hör till samma "klass" [...], har gått olika länge i 
skolan."573 

I detta uttalande finns vissa explicita grundantaganden, nämligen att olikheter 
är bra och att alla barn duger lika bra fastän de har kommit olika långt i förvär
vandet av skolkunskaper. Dessutom framhävs att det är ett problem att vissa 
elever inte skulle hinna lika långt som andra jämnåriga kamrater och att detta 
kan lösas genom att man förändrar klassens sammansättning. Dessutom antas 
barnen få större möjligheter att kunna arbeta med olika uppgifter i en ålders-
blandad klass, utan att någon skall uppleva detta på ett negativt sätt. 

I en klass med barn i samma ålder blir det för barnen ibland pinsamt tydligt att in-
dividualiseringen, med olika uppgifter för olika barn, innebär en rangordning. Med 
åldersintegrerade klasser upplevs det som 'naturligt' med olikheter.574 

Detta resonemang döljer ytterligare ett grundantagande, nämligen att olikheter 
vanligen inte accepteras. Frågan är om man i den ålder sblandade klassen verk
ligen upplever olikheterna som naturliga eller om det är så a tt olikheterna där 
inte kommer i dagen. 

572 Sandqvist, "Åldersintegrerade klasser under debatt", 16. 
573 Ibid., 16. 
574 Ibid., 17. 
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Utgångspunkterna för resonemanget ovan är att: 

• barn är "jämlika och olika" 

• det är ett problem att vissa elever "ligger efter" (är olika) 

• olikheter accepteras vanligen inte 

• alla barn duger lika bra även om de kommit olika långt med förvärvandet 
av skolkunskaper 

Den sista punkten borde kanske formuleras som en förhoppning, nämligen att 
alla borde värderas lika trots olikheter. 

Bland förespråkare för åldersblandning menar man att olikheter i en heterogen 
grupp inte blir lika tydliga och genom att de döljs uppstår färre konflikter. Det 
är inte ovanligt att just detta framhävs som den stora fördelen med åldersblan-
dade klasser. 

I den åldersblandade undervisningen är det naturligt att arbeta med olika material 
och att ha kommit olika långt. Det gör att 'svaga' elever sticker ut mindre.575 

Det framstår som något av en paradox att målet som eftersträvas, att alla skall 
värderas lika trots olikheter i kunskapsutveckling, delvis skall nås genom att 
osynliggöra detta faktum. Man vill eftersträva ökad tolerans, men tvekar om 
detta är möjligt, när det blir tydligt att barn arbetar med olika saker på grund av 
att man i förhållande till sin ålder kommit olika långt i sin kunskapsutveckling. 

Det förefaller vara ett problem att de som argumenterar för den åldersblanda
de klass formen ibland inte är tillräckligt tydliga i sina problemformuleringar. 
Vad vill man i första hand uppnå? I det här fallet måste man fråga sig om det 
är den bristande acceptansen som är huvudproblemet eller att elever är olika. 
Utgår man från att det är olikheterna mellan barn i samma ålder som är hu
vudproblemet, kan man förstå att man väljer en strategi som gör detta mindre 
tydligt för att mildra effekterna av detta. Om man däremot utgår från att ac
ceptansen varit huvudproblemet skulle inte åldersblandningen i sig lösa pro
blemet. Då hade arbetet inom klassformen varit det centrala. Ett arbete med 
att medvetandegöra eleverna borde vara det primära. Vill man stärka elevernas 
tolerans handlar det om att få elever att förstå att vi är olika och att påverka 
dem att ta ställning för att alla skall betraktas som jämlika och accepteras oav
sett olikheterna. Det bör handla om medvetna ställningstaganden, om man 
skall kunna påstå att elevernas tolerans påverkats. Ett arbete med ställningsta

575 Lindblå, 12. 
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ganden och en undervisning som bygger på barnens individuella förmågor 
förutsätter i sig inte en åldersblandad struktur. Det finns studier som visar att 
lärares medvetna strävan är den viktigaste faktorn för att till e xempel uppnå 
ökad tolerans hos eleverna.576 

En granskning av de grundantaganden som utgör utgångspunkter för ett ar
bete i en åldersblandad klass inbjuder även till et t annat synsätt, där det beto
nas att vanan av att vistas i grupper med stora skillnader kan öka toleransen. 
Man sitter tillsammans med andra som inte gått i skolan lika l änge som man 
själv och man gör olika saker. "Produkterna" blir olika och de skall bli olika.577 

Med en sådan utgångspunkt blir även en långt driven individualisering ett me
del att ytterligare förstärka heterogeniteten. Man tar fasta på att olikheter finns 
och att de måste få finnas. Genom att ständigt se olikheter antar man att ele
verna också vänjer sig vid dem och accepterar dem. Min studie visar att beto
ningen på att varje elev arbetar med olika saker dessutom kan motverka möj
ligheterna till samarbete mellan individer. 

Det finns flera uttalanden bland eleverna som visar att förståelsen ökar mellan 
barn i olika åldrar till följd av egna erfarenheter av att ha varit både äldst och 
yngst i en grupp. Samtidigt hörs flera röster som talar om att en reell rädsla för 
de äldre existerar. Det är barn som, på grund av känslan av att vara liten och 
att inte duga, känner sig ängsliga när det gäller att uttrycka sig i de äldres närva
ro. Flera av eleverna menar också att de ser de yngre som barnsliga och be
svärliga. Som yngre vet man om detta, vilket troligen också bidrar till ett mer 
avvaktande förhållningssätt. Samtidigt som förståelsen ökar, genom egna erfa
renheter av att ha varit både yngre och äldre, består ett slags otrygghet. 

Igenkännande är trygghetens grundpelare. Det kan vara vetskapen om hur det 
känns att vara liten respektive stor och att ha upplevt den positiva känslan av 
att få hjälpa och att bli hjälpt. Det är ett sådant igenkännande lärare menar kan 
bidra till en större trygghet för eleverna. Men detta tycks inte vara nog. Elever
na är ändå oroliga när de skall byta klass. De är tillbakadragna och tysta under 
den tid de tillhör de yngre i en klass. 

Går man till intervjuerna finner man vad eleverna främst ser som garanti för 
trygghet. Det är kamrater som finns kvar även vid olika klassbyten. Detta kan 
förklara att de positiva effekterna av att vara med yngre och äldre inte får fullt 
genomslag, eftersom samvaron härrör från en modell som också inbegriper 

576 Knud Illeris, Pedagogikens betydning (Köbenhavn: Unge paedagoger, 1991). 
577 Sandqvist, "Åldersintegrerade klasser under debatt", 16. 
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årliga uppbrott. De erfarenheter som talar för att man inte behöver vara rädd, 
överbryggar inte känslan av oro då man möter nya individer. 

En trygg relation kan utvecklas först när man lärt känna varandra. Detta tar tid 
och relationen måste 'underhållas' för att bestå. I en åldersblandad klassorgani
sation bryts kontakterna varje år. Man kan kanske hävda att elevers relationer 
skulle kunna bestå i skolor där man konsekvent tillämpar åldersblandning ge
nom hela skoltiden, eftersom samma elever möts igen med jämna intervall. 
Vanligen tar det två år tills m an möts igen. Ur en vuxens perspektiv framstår 
kanske ett avbrott i kontakten som oproblematiskt, men ur ett barns perspek
tiv ter det sig annorlunda. Ur ett vuxenperspektiv bildar tiden inte ett lika tyd-
ligt gap mellan åren. I barnens livsvärld kan mycket hända från ett år till ett 
annat. Skillnaderna hänger intimt samman med vilka erfarenheter barnen gör. 
Barn som vistas nära varandra gör gemensamma erfarenheter. En relation har 
då större chanser att utvecklas och bestå, då man lättare förstår den andre 
genom ett starkare igenkännande. 

Skoltiden är en tid då mycket händer väldigt snabbt med en människa både till 
det yttre och inre. Inte minst elevernas utsagor, om att man inte minns många 
av dem som man gått med bara ett par år tidigare, talar för detta. Det igenkän
nande som ändå kan uppstå om man möts igen räcker inte för att ge tillräcklig 
trygghetskänsla. Den allmänna erfarenheten, som skapat förståelse för hur det 
är att vara både äldst och yngst, syns inte heller vara tillräcklig för att väga upp 
den oroskänsla det innebär att ständigt byta klasskamrater. Lägger man sam
man att eleverna tack vare åldersblandningen kan ha fått ökad förståelse för 
äldre och yngre och att de yngre därigenom känner mindre rädsla för äldre, 
med den ökade osäkerhet som den åldersblandade organisationsformen också 
medför, tycks summan bli att den totala tryggheten snarare minskar än ökar. 

Tittar man närmare på vilka elever som löper störst risk att förlora sin trygghet 
i ett åldersblandat klassystem verkar det vara de elever som har en socialt utsatt 
position. Flertalet elever i Längornas skola tillhör gruppen barn som av skäl, 
som ligger utanför skolans makt att påverka, ofta tvingas bryta upp från olika 
sociala sammanhang. Om vi ser till dessa elevers situation är det mycket lätt att 
förstå att till exempel Emmy så starkt uttrycker ett behov av att få träffa de 
kamrater hon känt sedan tidigare. Man kan fråga sig om en annan klassorgani
sation med en större andel jämnåriga eller grupper som består över tid skulle 
ha kunnat erbjuda bättre möjligheter för till exempel Ellinor i Längorna att 
finna någon kamrat. 
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Anders Garpelin har i en omfattade undersökning, där han följt elever under 
tre år, visat på den betydelse kontinuiteten i relationerna spelar. 578 Han ger 
också stöd för slutsatsen att förändringar i gruppsammansättningar kan vara 
särskilt svåra för de elever som kommer från miljöer som är mindre fördelak
tigt rustade ur socioekonomisk aspekt. 

Att känna sig ensam i mötet med det nya kan kännetecknas som påfrestande, spe
ciellt om man även annars upplever sig ha en utsatt situation i ens andra sociala 
världar.579 

Garpelin menar också att kontinuiteten har en avgörande betydelse för identi
tetsutvecklingen.580 Självtillit och självkänsla kan därmed i första hand antas vara 
relaterad till hur den relationella situationen ser ut för en individ. Garpelin 
visar också, att ställningstaganden som har att göra med de ämnen som under
visas, underordnas de relationer som finns.581 Vad elever tycker om olika skol
ämnen styrs i hög utsträckning av det sociala klimatet i undervisningssituatio
nen. Vet man dessutom att det ofta är elever i problematiska sociala situationer 
som blir 'svagpresterande' i skolsammanhang, kommer talet om att svagpreste-
rande skulle gynnas av en åldersblandad klassorganisation i en ny dager. Även 
om positiva effekter kan uppnås genom att eleverna ibland känner att de kan 
mer än exempelvis någon annan yngre, är detta mindre betydelsefullt än möj
ligheten till varaktiga kamratrelationer. 

När vi talar om trygghet får behovet av att forma också nya relationer inte 
förbises. Ett sådant behov uttalar många av de intervjuade i min undersökning. 
Eleverna i Garpelins studie visar att det även är lättare, både att få kontakt 
med andra och att våga söka kontakt med andra, om man inte behöver vara 
rädd att mista en relation som man redan har. Dessa elever uttrycker även 
rädsla för att svika en vän när man i en ny gruppering inte har så många gamla 
kamrater med sig. M an blir lätt hänvisad till d e elever man har kontakt med 
sedan tidigare och detta verkar hämmande i utvecklandet av nya relationer. 
Bland de elever jag intervjuat skymtar man en liknande problematik. 

När eleverna i min studie berör sådant som har med gruppkänsla att göra blir 
frågan bland annat med vem man känner grupptillhörighet och vilka faktorer 
som ur ett elevperspektiv verkar vara avgörande för att man skall känna sam
hörighet? Samhörighet uppstår främst i arbetet med andra kring ett gemensamt 

578 Anders Garpelin, Skolklassen som soäalt drama (Lund: Studentlitteratur, 1998). 
579 Ibid., 216-217. 
580 Ibid., 216. 
581 Ibid., 186. 
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innehåll, och eleverna menar att det är enklare att skapa sådana situationer 
tillsammans med jämnåriga kamrater. Att eleverna drar en sådan slutsats kan 
även vara ett resultat av att de gått i åldersblandade klasser, där man nästan 
uteslutande har arbetat med jämnåriga när man samarbetat eller undervisats 
kring ett gemensamt innehåll. De gemensamma erfarenheternas betydelse visar 
sig också i elevernas syn på vad som konstituerar begreppet klass för dem. Det 
är främst de elever man gått tillsammans med under hela sin skoltid och följts 
åt arbetsmässigt med, som man betraktar som sin grupp, sin klass. Det är det 
man åsyftar när man talar om den 'riktiga klassen'. Riktig klass står för något 
mer än en formell definition av skolklass och även här framträder den över
ordnade roll som relationerna har. 

Den individualiserade undervisningen framhålls som ett mål men också som 
en nödvändighet i en åldersblandad organisation och sägs innebära ett större 
ansvarstagande och en större självständighet för eleverna. Att det också medför att 
eleverna tar ett större ansvar för sina studier har inte min intervjustudie kunnat 
belägga. Den har heller inte haft detta som ett uttalat syfte. Utan att ha några 
belägg för hur klassformen inverkar på självständighet och ansvarstagande hos 
eleverna kan man utifrån de förutsättningar som råder inom olika klassformer 
dra vissa slutsatser. Det är inte möjligt att lyckas väl i en organisation där 
många olika aktiviteter pågår samtidigt om inte eleven själv kan ta ansvar. Den 
eller de lärare som finns till hands i en klass kan inte hålla reda på vad alla gör 
och hur arbetet fordöper, när man arbetar med många olika saker samtidigt. I 
en åldersblandad klassorganisation ökar spridningen i elevernas förkunskaper 
och förmågor, vilket också medför att eleverna oavsett önskemål måste arbeta 
mer självständigt. De tillfallen då elever kan ingå i ett samtal med läraren eller 
få instruktioner kring en arbetsuppgift är färre i en åldersblandad klass än i en 
klass där läraren kan tala samtidigt till fle r elever åt gången. Det självständiga 
arbetet kan ses som en obligatorisk del i en åldersblandad klass, vilket det inte 
nödvändigtvis i samma utsträckning behöver vara i en åldershomogen klass. 
Elevernas berättelser vittnar också om att fler arbetar med olika saker i den 
åldersblandade klassformen. De upplevde också att läraren hade mindre tid för 
dem där. 

Att få möjlighet att arbeta självständigt kan också ses som en förutsättning för 
att man skall ta ansvar. Det behöver inte finnas något enkelt samband mellan 
att möjligheten till detta finns och att ett faktiskt ansvarstagande utvecklas. 

Påståendet att eleverna ges alltför lätta uppgifter för att de skall kunna arbeta 
självständigt i den utsträckning, som den åldersblandade organisationen kräver, 
finner visst stöd i min empiriska undersökning. Det finns även belägg för att 
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de äldre eleverna inte klarar av att hjälpa de yngre på ett önskvärt sätt. Men 
både att bli hjälpt och att hjälpa är positivt för många elever, vilket i sin tur 
bekräftar de antaganden som förespråkarna för åldersblandade klasser gjort, 
det vill säga att den åldersblandade klassformen kan erbjuda just sådana erfa
renheter. 

Den övergripande och mycket viktiga slutsats som kan dras efter denna tillba
kablick på de olika teman som förts fram i debatten för och emot åldersbland
ning, visar att många av de fördelar som lärare för fram inte finns i elevernas 
livsvärld. Lärarnas föreställningsvärld och elevernas livsvärld är motstridiga. 
Det är tänkbart att dessa 'världar' skulle kunna mötas och integreras på ett mer 
fruktbart sätt om eleverna bättre kände till de tankar och intentioner som före
språkarna för åldersblandning har. Det skulle möjligen kunna ske om lärarna 
gjorde klart för eleverna vad klass formen förväntas ge för möjligheter. Men 
detta förutsätter även att dessa möjligheter på ett direkt och systematiskt sätt 
utnyttjas i undervisningen och att lärarna kan visa på vad de gör på ett sådant 
sätt att eleverna kan relatera detta till just åldersblandningen och dess syften. 
Retoriken måste omsättas i praktik. Intervjuerna med eleverna gav en känsla av 
att detta inte alltid var fallet. Bland de elever som ändå tycks ha haft lärare som 
betonat de pedagogiska tankarna bakom åldersblandningen har jag kunnat 
skönja en mera positiv attityd till en åldersblandad klassorganisation. Detta 
stödjer tanken att det skulle kunna finnas ett samband mellan lärares förmåga 
att förankra sina pedagogiska tankar och förväntningar och den tillfredställelse 
eleverna skulle kunna känna i den klassform de undervisas. Omvänt är det 
också rimligt att anta att förutsättningar att nå positiva effekter av sättet att 
organisera undervisningsgrupper skulle öka om lärarna förstod elevernas livs
värld. Men det måste självfallet främst vara lärarnas uppgift och skyldighet att 
säkerställa att möten mellan 'världarna' kommer till stånd . 
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Vilken heterogenitet bör i första hand 
eftersträvas? 
De pedagogiska tankar som stödjer en åldersblandad klassform, vilar på före
ställningen om den heterogena gruppens fördelar. Man ställer det heterogena 
mot det homogena. När man idag talar om homogena klasser tänker man 
närmast på en ålderssammanhållen klass. En sådan klass kan vara allt annat än 
homogen i andra avseenden, till exempel vad avser elevernas mognad och 
andra förutsättningar. Om man beaktar de socioekonomiska miljöer eleverna 
kommer från kan fler skillnader framträda. Det är med andra ord möjligt att 
finna klasser, som i någon mening är homogena, men samtidigt i andra hänse
enden heterogena. 

Vid en första anblick kanske det är det homogena som först träder fram i den 
nya grundskolan. Reformen innebar att mer tydligt ålderssammanhållna grup
per erbjöds i stort sett samma kurser. Grundtanken var en sammanhållen skola 
där eleverna inte skulle delas upp på olika skolformer. När grundskolan 
genomfördes fanns även andra tankar, vid sidan om ambitionen att skapa en 
likvärdig skola för alla och att elever inte i ett tidigt skede skulle separeras från 
varandra på grund av skilda studieförutsättningar. En tanke som också fördes 
fram, var att elever med olika sociala bakgrunder skulle finnas i samma klass 
och följas åt genom åren.582 Man tänkte sig att mångfalden skulle vara berikan
de samt att umgänget med dem som är olika, skulle skapa förståelse mellan 
olika grupper. Reformivrarna menade att förändringen därmed skulle kunna 
verka i en demokratiserande riktning.583 Att heterogeniteten till a tt börja med 
ökade i fråga om social bakgrund stämmer. I både Lgr 69 och i Lgr 80 under
ströks också vikten av att klasser sattes samman med elever från olika sociala 
miljöer.584 Men principen om en allsidig social sammansättning underordnades 

582 Karin Hadenius. Jämlikhet och frihe t. Politiska mål för den svenska gru ndskolan. A vhandling för 
doktorsexamen, Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis, nr 110. Uppsala: Almqvist 
& Wiks eli, 1990), 201-205. 
583 Björn Falkevall, "Demokrati och skolorganisation" Didactica minima 38, Årgång 10, nr 3 
(1996): 25-26. 
584 Skolöverstyrelsen, Läroplan fòr grundskolan. Allmän del. (Lgr 69). (Stockholm: Utbildningsförla
get, 1969), 17. 
Skolöverstyrelsen, Uiroplan för grundskolan, Allmän del: Mål och riktlinjer, timplaner, kursplaner. 
(Lgr 80), 14. 
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grannskapsprincipen och den sammanhållna klassens princip.585 Den sociala 
sammansättningen blev därigenom inte fullt så heterogen som det kanske var 
tänkt. Boendet på flera orter kom dessutom att bli alltmer socialt segregerat. 
Inflyttningen till städer och den bostadspolitik som genomförts har medverkat 
till att stora områden vuxit fram med skilda socioekonomiska strukturer. 586 

Dessa områden har ofta ett så stort befolkningsunderlag att det finns skolor, 
som endast mottar barn från en och samma socioekonomiska bakgrund. En 
sådan utveckling har fortsatt så att fler och allt mer segregerade skolor upp
stått. Rätten att välja skola verkar i samma riktning. 

Så i ett avseende visar sig tydliga homogeniseringstendenser, men i ett annat 
avseende finns en stark rörelse mot heterogenisering i form av åldersblandade 
klasser. Detta riktar uppmärksamheten mot den komplexitet liksom den mång
fald av möjligheter som står till buds i val av klassammansättning. Det är inte 
bara valet av homogenitet eller heterogenitet som är väsentligt utan även vil
ken form av det ena eller andra som väljs och vilka prioriteringar som ligger 
bakom valen. Resonemanget visar också på frågornas ideologiska och politiska 
karaktär. 

Inom ramen för åldersblandade klasser söker många lärare bilda olika elev
grupper. Ibland är dessa sammansatta utifrån elevernas kunskapsnivå eller 
ålder. Även när man nivågrupperar blir grupperna ofta åldershomogena. I 
Astrid Ahls avhandling, Uiraren och läsundervisningen: En studie av åldersintegrerad 
pedagogisk praktik med sex- och sjuåringar, ges exempel härpå.587 Detta visar sig 
också i min intervjuundersökning. Ahl undrar till och med om den åldersblan
dade klassen i praktiken "medför en pedagogisk nivågruppering som förhind
rar interaktion med elever på olika kompetensnivåer." I en studie av elevsam
mansättningen fann Skolverket att elever konsekvent gruppindelades med 
hänsyn till å lder i de åldersblandade klasserna.588 Detta är naturligtvis någon
ting som står i strid med de intentioner som förs fram till stöd för denna klass
form. Hur kan man förklara att det är vanligt att man inom den på pedagogis
ka grunder åldersheterogent sammansatta klassen ofta väljer grupperingar som 
resulterar i åldershomogenitet? 

585 Göran Arnman, & Ingrid Jönsson, Segregation oc h sven sk skola. En studie av utbi ldning^ klass och 
boende. (1983) Avhandling för doktorsexamen, Lunds universitet (Lund: Studentlitteratur, andra 
upplagan, 1985), 31-32. 
586 Ibid., 23-33,141-143. 
587 Ahl, 17, 73. (Påstående bygger på forskning som avser klasser som åldersblandats utifrån 
pedagogiska motiv.) 
588 Skolverket, Finns skolklassen?, 75. 
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Konsekvenser av att klassen är åldersblandad 
Forskning i Sverige när det gäller åldersblandade klasser är, som framgått av 
den översikt jag presenterat, fortfarande inte särskilt omfattande och forsk
ningsrapporter på området har ofta karaktär av redovisningar av data och/eller 
råd och anvisningar. En problematik som skymtar i många undersökningar, 
även i min intervjustudie, är om resultaten i första hand kan relateras till den 
åldersblandade organisationen i sig. Effekterna kan vara ett resultat av hur man 
utnyttjar den organisatoriska ramen. Dahllöf kunde påvisa att många lärare 
tycktes ha svårt att anpassa sina undervisningsstrategier till de nya förhållan
den, som kom att råda efter grundskolans införande.589 Detta kan möjligen 
också vara fallet när det gäller en förändring från ålderssammanhållna klasser 
till åldersblandade. En fråga som då uppstår är varför lärarna organiserar un
dervisningen som de gör och om eller i vilken utsträckning ålderssammansätt
ningen mer eller mindre entydigt styr undervisningens utformning. 

Undervisningen i de åldersblandade klasserna har liksom i de åldershomogena 
olika utformning, men finns det något i undervisningen som direkt kan relate
ras till hur klassen åldersmässigt satts samman? Elevernas utsagor i min under
sökning tyder på att det finns problem, som uppkommit som en följd av den 
ökade kunskapsspridningen i den åldersblandade klassen. Läraren tycks ha 
svårt att hinna med. Detta framkommer även i Ahls undersökning, där lärarna 
vittnar om att de inte hinner lyssna på och samtala med eleverna om de texter 
de läser under skoldagen, trots att man är medveten om att detta är oerhört 
väsentligt för utvecklandet av både språk och läsförmåga.590 Det kan således 
vara praktiskt tvingande skäl (mer än pedagogiska motiv), som ligger bakom 
att eleverna i åldersblandade klasser grupperas så att spridningen minskar. Då 
blir det lättare att ge instruktioner och förklaringar till fler elever vid samma 
tillfälle och samtidigt ökar möjligheterna att samtala kring ett gemensamt inne
håll. 

Individualisering är ett sätt att möta problematiken med en stor spridning i en 
klass och framhålls som en tvingande nödvändighet och positivt i en ålders-
blandad grupp. Det finns politiker som hävdar att åldersblandning tvingar 
fram andra och nya arbetsformer i skolan, och då är det just en individualise

589 Dahllöf, 33-46, 142. 
590 Ahl, 59. 
Detta gäller förhållanden i klasser sammansatta av två olika åldersgrupper. Eftersom det är 
betydligt vanligare att åldersblanda elever födda under en tre- eller fyraårsperiod, innebär detta 
att en ännu större spridning kan förekomma bland flertalet elever i åldersblandade klasser. 
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rad undervisning man främst tänker på. Individualisering är ett begrepp som 
fått en positiv klang, men det finns olika syn på vad individualisering i första 
hand skall s tå för i skolsammanhang. Två förhärskande synsätt kan urskiljas, 
som också inbegriper olika pedagogiska val. I det ena fallet ses elevens egna 
individuella val som grund för en framgångsrik inlärning. Valen kan gälla både 
innehåll och metoder. Det andra synsättet betonar individuell anpassning, genom 
att läraren söker metoder, material och innehåll som anpassas till kunskap om 
den enskilde eleven. I det ena fallet skulle man kunna säga att det handlar om 
en individualisering som i första hand sköts av eleven själv, och i det andra 
fallet är det läraren som individualiserar. Båda förhållningssätten utgår från den 
enskilde eleven och de kan därför sägas vara elevcentrerade. 

Att låta elevens egna individuella val utgöra bas för individualiseringen bygger på 
tanken att eleven är den som själv vet bäst vad som gagnar henne eller honom 
och att eleven har en önskan att lära även det skolan satt upp som mål. Indivi
dualisering av detta slag kännetecknade bland annat undervisningen i Ahls 
studie: 

Ju högre grad av individualisering desto mera styrde eleven således sin egen inlär
ning. Prestationen berodde därmed också på elevens inre drivkraft.591 

Det andra synsättet utgår från att det först och främst är genom kunskap om 
den enskilde eleven som eleven kan få stöd i sin kunskapsutveckling. Eleven 
skall med en aktiv insats från lärarens sida beredas möjlighet att uppnå skolans 
mål. 

Vilka möjligheter har eleverna att utveckla sina erfarenheter i skolan om 
grundinställningen är att allt skall ske efter elevernas individuella önskningar? 
Kan man efterfråga det man inte känner till? Blir inte en pedagogik, som bygg
er på att elevernas egna önskningar och intressen skall vara grund för den indi
vidualisering som sker, i själva verket utvecklingshämmande? Att individualise
ra för att finna vägar för eleverna att tillägna sig något som bestämts av andra 
har troligen också negativa konsekvenser, eftersom innehållet måste vara me
ningsfullt för eleven för att kunskapsutvecklingen skall befrämjas. Valet av 
individualiseringsperspektiv måste enligt min mening alltid utgå från med
vetenheten om skillnaderna i olika sätt att individualisera liksom från kunskap 
om konsekvenserna av den valda undervisningsstrategin i en undervisnings
praktik. 

591 Ahl, 248. 
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Eftersom individualisering framhålls både som ett mål och en nödvändighet i 
den åldersblandade klassformen är det viktigt att just där uppmärksamma olika 
varianter. Individualisering behöver inte betyda individuellt arbete. Det kan 
också betyda att elever arbetar tillsammans. Det verkar dock som om den 
form av individualisering, som även inbegriper samarbete mellan eleverna, är 
svårare att genomföra i en åldersblandad grupp. Det är inte heller den form 
som förespråkas i samband med åldersblandning. Utifrån retoriken om den 
åldersblandade klassformens fördelar verkar det som om det i första hand är 
eget arbete som avses när man talar om individualisering. Kerstin Bergqvist 
gör följande reflektion i anslutning till en utvärdering av åldersblandat skolar
bete i tre skolor: 

I talet om åldersblandad undervisning framhävs som en väsentlig fördel att barnen 
får 'utvecklas i sin egen takt och på sin mognadsnivå'. Lokalt dvs i den kontext som 
klassrummet utgör, tycks detta förstås så att uppgifterna anpassas till den nivå där 
eleven klarar av dem på egen hand. Om det däremot förstås som vad barnet skulle 
vara moget oc h bere tt att lära, fö r att nå bortom det som redan behärskas, förutsätts 
dialog med någon som vet mer om det som skall läras. Om inte tillräckligt utrym
me för detta skapas i undervisningen kan det finnas risk att ett slutfört beting all
mänt tas som garant för genuint lärande och förståelse."592 

Betydelsen av det egna individuella arbetet betonas snarare än verksamhet som 
innebär samarbete mellan elever kring ett gemensamt innehåll. Lärarna i de 
skolor Bergqvist studerat befarade även att barnen blir alltför mycket hänvisa
de till individuellt arbete; de fick sällan lyssna på lärarens eller andra klasskam
raters framställningar.593 Eleverna i min egen empiriska undersökning ger ut
tryck för att det även förekommer undervisning där eleverna samlas kring ett 
gemensamt innehåll och då ofta i åldersvisa grupper. Om detta sedan görs för 
att man ser ett värde i att undervisningen utformas så, eller om det görs därför 
att lärarna ser det som en tvingande nödvändighet vore intressant att undersö
ka. 

Den åldersblandade klass formen tycks dock föra med sig en hel del självstän
digt arbete i egen takt. Sådant arbete erbjuder få tillfällen till samtal med djup, 
uppmärksamhet och eftertanke. Gemensamma samtal med läraren kring be
stämda teman, kan utveckla och bygga upp vardagliga begrepp på ett mera 
effektivt sätt, än de mer fria samtal som förekommer i klasser där eleverna 
främst arbetar på egen hand.594 Undervisningen tenderar dessutom att bli allt

592 Bergqvist, 173. 
Ahl, 171. 

s9* Ibid., 234. 
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för tyst med få tillfällen för eleverna att uttrycka sig.595 När elever däremot ges 
möjlighet att utbyta tankar om ett gemensamt innehåll och också ges möjlighet 
att gemensamt uppröras eller glädjas åt vissa erfarenheter blir lärandet även en 
social angelägenhet. Elevernas starka betoning av just den sociala sidan av 
verksamheten i klassen talar för att de undervisningsstrategier, som jag fö re
språkar här skulle vinna stöd hos dem. 

Ur elevernas perspektiv är det viktigt att samtala, vilket också Ahls studie visar. 
Det är i det kommunikativa mötet som människans relationer till andra skapas. 
Eleverna i min studie menar att möjligheterna att samtala med varandra om 
gemensamma erfarenheter under dagen är väsentligt för vilka relationer man 
kan utveckla och bibehålla. 

Att åldersblanda en klass i stället för att låta någorlunda jämnåriga elever utgö
ra indelningsgrund, kan med andra ord leda fram till följande: 

• Heterogeniteten ökar i ett avseende, men möjliggör och tycks även resulte
ra i att klassen indelas i grupper där homogeniteten snarare ökar än mins
kar. I debatten om åldersblandning där heterogenitet lyfts fram som något 
positivt diskuteras oftast inte vilken heterogenitet eller homogenitet som 
eftersträvas. Det förbises att den heterogenitet som ökar till följd av att 
klassen åldersblandas kan ske samtidigt som homogeniteten kan öka i 
andra avseenden, exempelvis avseende socialgruppstillhörighet. 

• Individualiseringen framhålls både som ett mål och en tvingande nödvän
dighet i åldersblandade klasser. Individualisering i åldersblandade klasser 
tycks i praktiken innebära en stor andel egenarbete. Eleverna går därmed 
miste om kommunikativa möten, som är viktiga ur ett lärandeperspektiv 
samtidigt som det även minskar möjligheterna till utvecklande och vid
makthållande av sociala relationer. 

Per-Johan Ödman har talat om risken för att en egoistisk individualism håller 
på att utvecklas idag.596 1 skolsamanhang menar han att det visserligen finns en 
vetgirighet, men att den idag skulle vara mer en "vetgirighet i jagets tjänst" än 
tidigare. Det finns sådant som tyder "på en förändrad sinnesbeskaffenhet, en 
annan mer samvetslös inställning till »de andra« " Ödman hävdar att det finns 
grogrund för utvecklandet av en isolering i det egna jaget och därmed också 
för ett ointresse för andra. 

595 Ibid., 120,146. 
596 Per-Johan Ödman, Kontrasternas spel (Nordtedts 1995) (Stockholm: Prisma, 1998), 626. 
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Undervisning som alltför ensidigt låter elever arbeta på egen hand utan inter-
aktion med varken lärare eller andra elever riskerar att just utgöra en sådan 
grogrund. Vad händer med människan när hon formas i en miljö, som hela 
tiden sätter individen i centrum. Vem vill leva i en värld med en massa jag? 
Den danske pedagogen John Krejsler uttrycker sig något annorlunda, men 
berör också dessa frågor när han lyfter fram individualiteten som ett kulturide
al. 

Er vi ved at nå til en gramse for individualisering, hvor man begynder at ane et 
ensomt massemenneske, der ikke laengere i det daglige har et stabilt faciles skabs-
netvaerk, i form af venner, familie, stabile arbejdskammerater m.m., men i stedet 
bevaeger sig hastig mellem stadig fiere forskellige mennesker [...] ,597 

Det är viktigt att vi förhåller oss till hur barns och ungdomars vardag ser ut 
och vilken typ av kontakter vi menar gynnar en positiv personlighets- och 
samhällsutveckling. Valet av hur vi organiserar undervisningsgrupper i skolan 
är viktigt i detta sammanhang. Många barn är idag utsatta för en rad uppbrott. 
Man kunde tänka sig att skolan borde vara en plats där man då värnade om en 
viss stabilitet i relationerna. Istället kan vi se hur man i det pedagogiska arbetet 
förespråkar modeller som leder till tyst ensamarbete och återkommande upp
brott. 

Skolklass för vem och till vilken nytta 
När skolan skall organisera undervisningsgrupper för att eleverna på bästa sätt 
skall kunna nå skolans mål, måste eleverna stå i centrum. Per-Acke Orstadius 
har på ett, enligt min mening, övertygande sätt, resonerat om medvetenheten 
om målhierarkier för att befrämja elevernas kunskapstillväxt.598 Orstadius häv
dar att elevernas livskvalitet är ett av de överordnade målen i skolan. 

När jag mött äldre människor som själva gått i en åldersblandad klass har 
många av dem uttryckt sig mycket mer positivt om åldersblandning än de ele
ver som ingår i föreliggande studie. Dessa personer har gått i det man förr 
kallade B-form och växt upp på landet eller i mindre samhällen. Där var det 

597 John Kejsler, Individualitet som kulturideal (Pedag ogisk-Psykologisk Publikationsserie nr. 100. 
Kobenhavn: Danmarks Lasrerhojskole, 1996), 27. 
598 Per-Acke Orstadius. "Mera Maslow i skoldebatten" I Didaktisk Tidskrift, Volym 9, nr 3 
(1999): 281-291. 
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vanligt att sätta samman klasser med barn i olika åldrar och i olika årskurser. 
Detta är fortfarande en lösning man ofta väljer när elevunderlaget sviktar. 
Motivet är då i första hand ekonomiskt. 

Första gången jag på allvar började fundera över hur olika typer av ålders
blandning förhöll sig till ålders sammanhållna klasser var när jag läste resultaten 
från den studie av Karl-Gerhard Korse, som tidigare redovisats. I den under
sökningen jämfördes ett stort antal barn i Uppsala kommun med varandra vad 
gäller läsförmåga samt matematiska kunskaper efter tre års skolgång.599 1 studi
en finns resultat från elever i åldersblandade klasser sammansatta utifrån peda
gogiska motiv och klasser i B-form, samt ålders sammanhållna klasser.600 Korse 
visade på en betydande skillnad mellan de elever som gått åldersblandat och de 
som gått ålders sammanhållet. Elever från de ålderssammanhållna klasserna 
hade bäst resultat. Även om det finns de som, möjligen på goda grunder, ifrå
gasatt Korses studie, kvarstår ett intressant resultat. Klasserna med B-form 
hade i stort sett lika goda resultat som de ålderssammanhållna klasserna. I 
genomgången av tidigare forskning visade sig också skillnader mellan ålders
blandning i så kallad B-form och andra klasser med åldersblandning. Detta kan 
framstå som märkligt. 

Det jag själv pekat ut som den åldersblandade klassformens nackdelar har ju 
inte i första hand varit blandningen, utan den successiva förnyelsen av grup
pen, som innebär att många relationer bryts varje år. Detta gäller också i B-
formen. Om det stämmer, att varaktiga relationer är av avgörande betydelse 
för hur man mår i klassen och därigenom av stor betydelse för goda studiere
sultat, borde resultaten från de åldersblandade formerna likna varandra mer. 
Men resultaten från B-form liknade snarare dem från de åldershomogena 
grupperna i Korses undersökningar. Hur skall detta förklaras? 

Det är enligt min mening i just de vanligtvis årliga omgrupperingarna och den 
relationella instabiliteten som det går att finna förklaringar till de skillnader 
som tycks råda mellan olika slag av åldersblandade klasser. Den relationella 
stabiliteten ser annorlunda ut i städerna än den gör på landsbygden och i 
mindre samhällen, där också B-formen varit vanligast. På sådana platser vet 
man inte bara namnet på de vuxna utan även på barnen. Människorna känner i 
regel varandra och man vet något om de flesta. Alla ingår i ett viktigt mönster 

599 Korse. "Åldersintegrerade grundskoleklasser på lågstadiet"; idem, "Debatt: Skall undervis
ningen vara årskurslös?" Skolpsykologen, nr 2-3, (1991): 33-36. 
600 Med B-form avses här klasser som satts samman av olika åldrar främst beroende på ett 
bristande elevunderlag. Skälet anses då vara ekonomiskt till skillnad från pedagogiska skäl. 
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av uppfattningar om varandra. Eftersom närhet och kontakttillfällen är grund 
för bestående relationer kan man anta att de kontakter som finns i skolan ock
så har stöd i det omgivande samhällets struktur. Den kontaktyta som minskar 
till föl jd av att man inte längre går i samma klass, kan kompenseras eller vid
makthållas utanför skolan, eftersom man ofta ändå möter varandra där. Detta 
är den stora skillnaden jämfört med hur det är i ett större samhälle eller i en 
stad. Det talar för att man även måste se till det omgivande samhällets struktur 
när man väljer klassform. De negativa effekterna av en åldersblandad organi
sation blir rimligen inte lika negativa, eller kanske inte negativa alls, om barnen 
ingår i ett naturligt relationsmönster även utanför skoltid. 

Det är sannolikt också av stor betydelse att skolstorleken i regel är mindre där 
B-form existerar, både vad gäller antal personer och den yta man vistas på. 
Detta medför att kontakterna med alla på skolan blir tätare, eftersom man 
möter samma personer i olika situationer under hela skoldagen. Det finns 
studier som visar på de mindre skolornas fördelar och som säger att de ålders-
blandade skolorna är att föredra framför bussning in till s tora skolor med ål
ders sammanhållen undervisning.601 Mindre skolor visar sig ofta leda till bä ttre 
trivsel och bättre prestationer. 

Det verkar idag finnas en tendens att se ett utökat antal kontakter som mer 
fördelaktigt framför ett mindre antal djupare relationer. Många kontakter kan 
givetvis vara personlighetsutvecklande, men vilka personligheter vill man 
utveckla i skolan? Vi har alla hört argument om hur bra det är att barn lär sig 
att möta många olika människor och att det är bra att kunna arbeta med ett 
flertal olika personer. Det förväntas ge flexibla människor. Inte minst hör vi 
hur flickor bör lära sig att bättre kunna leka i grupp, då det är betydligt vanliga
re att vara tillsammans två och två bland flickor än bland pojkar.602 Pojkarna 
sätt att leka framhålls som föredömligt. Jag bestrider inte detta, men förundras 
över att jag inte någonsin hört det omvända argumentet; att pojkar bör träna 
sig i tvåsamhet. 

I tvåsamheten får flickorna möjlighet att träna inlevelse och förståelse. Det är 
genom de många och regelbundet återkommande tillfällena att lyssna till sam
ma persons redogörelser för hur denne uppfattat något, känner och tänker, 
som man på allvar har en chans att förstå någon annan på djupet. När man lärt 

601 Andras, Grundskola i glesbygd, 210-214. 
Berglund. 19, 22, 23-27. ( Här finns hänvisningar till en översikt av en rad forskningsresultat om 
skolstorlekens betydelse.) 
602 Statistiska centralbyrån. Barns vardag.*, 33. 
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sig att se livet från någon annans horisont blir det även lättare att förstå att 
andra människor kan känna annorlunda än jag själv. Fli ckorna får i tvåsamhe-
ten träning i att förstå andra människors perspektiv. 

Det handlar om prioriteringar och därmed också vems intressen som skall 
sättas främst. I skolsammanhang finns många intressenter representerade: 
elever, föräldrar, politiker och olika personalgrupper. Olika ideologiska, eko
nomiska, fackliga och pedagogiska intressen är också inblandade. Dessa sam
manfaller ibland men inte alltid.603 Jag efterlyser en klarare redovisning av vilka 
fördelar som anses primära och för vem de anses primära och därmed också 
vilka intressen som i olika sammanhang har företräde. I min studie av ålders-
blandad klass f ramstår synen på organisationsformen olika beroende på vilket 
perspektivet som anläggs. 

Ursprungligen var det nyfikenheten på hur det kom sig att det tycktes bli allt 
vanligare att införa åldersblandade klasser, som fick mig att påbörja mina un
dersökningar. När jag ställde frågor till lärare, skolledare och skolpolitiker om 
motiven till införandet av åldersblandning var svaren många gånger diffusa. Jag 
kunde också notera att det nästan inte alls f anns några studier som lyfte fram 
elevernas perspektiv och då speciellt forskning där elever haft erfarenhet av 
både åldersblandad och åldershomogen klass. Detta ledde fram mot de frågor 
som styrt mitt arbete. 

I min ambition att utveckla mer kunskap om åldersblandade klasser har jag 
inte bara upptäckt att elevernas livsvärld i den åldersblandade klassen tycks 
vara något helt annat än den föreställningsvärld som existerar kring vilka för
delar den åldersblandade klassen har att erbjuda. Jag har också kunnat konsta
tera att det inte finns mycket, varken i tidigare forskning eller i den empiriska 
studie jag själv ge nomfört, som skulle kunna ge stöd för och därmed förklara 
den kraftiga ökningen av åldersblandade klasser som ägt rum de senaste de

603 Inom en och samma grupp kan dessutom olika intresseinriktningar råda. Exempelvis behö
ver det som är bäst för de utsatta eleverna inte stämma överens med vad som är fördelaktigast 
för de bättre rustade. Bland personalen finns också intressemotsättningar och olika skäl för de 
argument man för fram. Alla skäl är kanske inte helt kända. Att vissa argument används behöver 
heller inte betyda att det är de som starkast företräder en grupps intressen. När folkskolans 
personal höll fram den sammanhållna skolan som en mer demokratisk skola för eleverna, verka
de de samtidigt för att stärka sin egen status och för att få bättre resurser. Demokratiseringsar
gumenten har blivit mer kända, men personalintressen som också fanns där har aldrig hållits 
fram på samma sätt. Man kan anta att det finns paralleller i dagens situation när det gäller ut
formandet av olika klasstyper. 
Falkevall, 27. 
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cennierna. Utvecklingen har inte styrts av nödvändighet eller solida empiriska 
belägg för pedagogiska fördelar. Kan det vara så att den åldersblandade klassen 
kunde få genomslag därför att den bar på många inslag av sådana element som 
passade in i en tid då valfrihet och marknadskrafter alltmer betonades på olika 
områden? Då kan utvecklingen mot allt fler åldersblandade klasser förstås som 
strukturellt tvingande snarare än något som växt fram som ett resultat av pe
dagogiska insikter. 'Åldersblandningens retorik' och en radikal förändrig av 
yttre ramar har troligen kunnat ge stimulans och hopp i en tid då lärare upplevt 
sociala problem i klassrummet, svårigheter att differentiera etc. samtidigt som 
det arbete de utfört i skolorna mött allt större uppmärksamhet och ofta också 
kritik. 

Det finns kanske en risk att mitt sätt att diskutera betydelsen av forskning kan 
uppfattas som en tro på forskningen som ett sätt att realisera de förändringar 
som behövs. Jag menar snarare att forskningen kan och bör kritiskt granska 
vad som existerar under givna förhållanden. Mycket i den pedagogiska debat
ten tycks utgå från en föreställning om att konsensus råder kring vad som bör 
eftersträvas. Vissa honnörsord gör sig gällande däribland individualisering och 
utveckling.604 

Under hela 1900-talet fram till århundradets sista decennium har klasstorlekar
na minskat. Det har också funnits starka krafter som verkat för att resurser 
skulle satsas på 'svaga' elever. Idag handlar det om indragna resurser och där
med om större klasser. Valfrihet är honnörsord utan djupare debatt om vem 
som har möjlighet att välja vad. 

Varför förväntar man sig att elever ska prestera bättre eller annorlunda i en 
åldersblandad klass? D et finns ett mycket svagt underlag för ett sådant anta
gande. En ingående studie av den åldersblandade klassens betydelse i förhål
lande till sådant som pedagogiska, ekonomiska och politiska konjunkturer 
skulle kunna bidra till förståelse av den kraftiga ökning av åldersblandning som 
skett det senaste decenniet. Dessa konjunkturer styr i stor utsträckning vad 
som är möjligt och gångbart samt vilket genomslag den åldersblandade klassen 
kunnat få. Mot bakgrund av den kunskap vi skulle kunna nå genom sådana 
undersökningar tror jag att vi skulle kunna finna en förklaring till att ökningen 
kunnat bli så kraftig trots frånvaron av tydliga resultat som stödjer argumenten 
för den åldersblandade klassen. 

604 Gunnar Hyltegren & Tomas Kroksmark, På spaning eft er be greppet JSkolutveckling' (S måskrifter 
från Institutionen för metodik i lärarutbildningen, Nr 18. Göteborg: Göteborgs universitet, 
1998) 
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Relationernas primat 
I argumenteringen för att organisera åldersblandade klasser har tanken på att 
det skulle råda "en brist i barnens livsmiljö, nämligen att de alltför sällan har 
relationer till yn gre och äldre barn" förts fram. 605 Det är inte kontakt mellan 
yngre och äldre som betonas utan just relationer . En djupare diskussion om vad 
det kvalitativt innebär för en människas liv, att man har relationer, förs endast 
sällan. Vilken är skillnaden mellan att ha kontakt med och att ha en relation till 
någon? Förbindelser mellan människor kan ha olika karaktär. De kan vara 
kortvariga eller långvariga, djupa eller ytliga. Skulle ett sådant resonemang ha 
lyfts fram hade man troligen också ställt frågor som: Vilken typ av relationer 
har barn idag? Vilken typ av relationer är önskvärda och vilken typ av relatio
ner gynnas eller missgynnas av olika klassformer. Först när möjligheter skapats 
till en fördjupad kontakt kan vi tala om att en relation uppstår. Möjligheten att 
utveckla och fördjupa en kontakt har självklart samband med den reella tid 
som står till förfogande för möten. Hur ofta man möts och hur länge man 
känt varandra betyder mycket. 

Eleverna väljer nästan uteslutande att tala om relationer när de själva ger ut
tryck för vad de finner väsentligt i erfarenheterna av olika klassformer. Att 
eleverna föredrar den ålderssammanhållna klassformen framför den ålders-
blandade måste ses mot denna bakgrund. Min slutsats är att det främst beror 
på att den ålderssammanhållna klassen erbjuder större möjligheter till varaktiga 
relationer. Enligt eleverna är det väsentligaste med andra ord inte om klassen 
är åldersblandad eller inte utan att så många elever som möjligt har chansen att 
finna kamrater som de också kan behålla. 

Det är således inte åldern som är det primära, trots att eleverna är mycket 
medvetna om ålder. Det viktiga är inte heller om en elev börjat skolan som 
femåring eller åttaåring. Främst är det möjligheten till gemensamma erfaren
heter som avgör vilken samhörighet som kan uppstå. Antalet år en elev fått ta 
del av skolans innehåll i förhållande till andra elever är centralt. Det är framför 
allt de gemensamma erfarenheterna som förklarar att man känner samhörig
het. Dessa erfarenheter avgränsas förvisso till en stor del av barnens biologiska 
ålder, men också av begränsningar styrda av tidigare erfarenheter. Av stor 

605 Sandqvist, "Åldersintegrerade klasser under debatt", 25. 
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betydelse i detta sammanhang är elevernas kön, som framstår som en över
ordnad faktor i sökandet efter kamrater. 

Även resonemang om lärarens betydelse understryker relationernas betydelse 
för eleverna och den prioritet de ger åt detta. Det visar sig att även denna rela
tion tycks vara viktig, men underordnad banden till k amraterna. Lärarens be
tydelse är central, därför att läraren kan spela en avgörande roll för elevernas 
möjligheter att skapa goda kamratrelationer. Anders Garpelins studie av vad 
som händer när elever från olika klasser bildar en ny klass visar, att de skillna
der som framträder är mindre mellan olika individer än den skillnad som visar 
sig mellan grupper av elever från olika skolursprung.606 Skillnad mellan elev
grupperna kan vara ett resultat av olika atmosfärer som vuxit fram under olika 
lärares inflytande. Stämningen i en klass inverkar både på lusten att lära och 
elevernas sociala beteenden framhöll redan Ingvar Johannesson i studien Skol
klassen som samhälle.607 

Att vara i livsvärlden innebär att vara någon för någon. Georg Herbert Mead 
har utvecklat teorier om hur vårt jag-medvetande skapas i interaktion med 
andra människor. Jagets uppkomst ses som en social kommunikationsprocess. 
Mead menar också att jaget e ndast kan "existera i bestämda förhållanden till 
andra jag".608 Om formandet av den egna identiteten skall kunna utvecklas på 
ett positivt sätt måste det finnas en kontinuitet i våra möten. Vi måste kunna 
skapa oss ett slags samstämmighet i vad som utspelas i vår kommunikation. 
Risken för missförstånd är betydligt större mellan människor som inte känt 
varandra så länge. Vi skapar oss uppfattningar om varandra som underlättar 
förståelsen av varandra; allt behöver inte sägas igen. Om skolan inte tar till 
vara denna kunskap om människans jagutveckling är det troligt att man där 
skapar miljöer som snarare motarbetar än underlättar för unga människor att 
forma sin identitet. 

Martin Buber, filosof och teolog, har i sin bok Jag och du utvecklat tankar om 
hur människan blir ett jag med hjälp av ett du och därmed också understrukit 
betydelsen av relationer för att vi skall växa som människor.609 Buber hävdar 
att det är mellan människor, mellan ett jag o ch ett Du, som den mänskliga 
verkligheten konstitueras. I ett annat verk skriver Buber: 

606 Ibid., 81. 
607 Ingvar Johannesson, Skolklassen som samhälle (Lund: Gleerup, 1961), 55. 
608 George H. Mead, Medvetandet jaget och samhä llet. (Mind, Self and Soäety, 193 4) (Lund: Argos, 
1976). 
609 Martin Buber, Jag och Du. 2.a upp. (Ich und Du, 1923) (Ludvika: Dualis, 1994) 
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Ty Jagets innersta växt sker inte, som man idag gärna vill tro, ur människans för
hållande till sig själv, utan ur förhållandet mellan människa och människa; närmare 
bestämt ur relationen mellan människor som uppfattar varandra i personlig närva-

Det finns olika sätt att vara medvetna om andra människor. Blotta närvaron av 
andra människor innebär inte att en vi-relation uppstår. Hur vi erfar andra 
spänner över att den andre uppfattas blott som ett ting till en situation då vi 
delar en upplevelse av varandra och påverkar varandra i en direkt interak-
tion.611 Vi-känslan kan vara av olika karaktär och intensitet. Elevernas önsk
ningar om kamrater kan ses som en strävan att leva i en djupare känsla av ett 
vi. 

Mötet med andra är betydelsefullt både för den egna jagutvecklingen, men 
också för möjligheterna att tillägna sig ny kunskap. Det är först när mina tan
kar om något möter andras tankar om samma innehåll som något verkligt kan 
hända i min kunskapsutveckling. Då kan jag upptäcka att det finns andra sätt 
att tänka, andra perspektiv, andra uppfattningar. I det mötet kan jag också 
förändra min syn och ny kunskap kan uppstå för mig.612 Utan sådana möten, 
där min uppfattning, mitt sätt att se etc. bryts mot någon annans, är risken stor 
att jag inte utvecklar mitt kunnande. 

Eftersom det är så viktigt för människan att känna sig trygg och bekräftad 
åtgår mycket energi och koncentration för att upprätta en sådan situation. 
Elevernas uttalade behov av kamrater är ett uttryck för detta. En miljö där 
eleven känner tillit och har relationer ger bättre förutsättningar för en samvaro 
där man låter sina egna tankar möta andras. Möjligheterna att se någonting nytt 
kan därmed öka. 

Tryggheten skapas till stor del genom igenkännande och de uppfattningar som 
blir gemensamma. Om det formas en vardag där de växande aldrig får ingå i 
ett mönster av uppfattningar om varandra kommer problem att uppstå i ut
vecklandet av vi-relationer. Det är endast i de varaktiga kontakterna som såda

610 Martin Buber, Distans och relation. (Urdistan^undBegehung, 1951) (Ludvika: Dualis, 1997), 40. 
611 Alfred Schütz, The Phenomenology of the Social World (1932) (Northwestern University Press, 
femte upplagan, 1967), 163-176. 
612 I läroplanskommitténs betänkande 1992, menar man att en viss kunskapsutveckling krävs för 
ett demokratiskt medborgarskap. Det är en "utveckling av en språklig säkerhet och självförtro
ende, en förmåga att ge uttryck åt egna åsikter likväl som att lyssna och värdera andras argu
ment." Läroplanskommitténs resonemang betonar också en undervisning där eleverna ges rika 
möjligheter till samtal och argumentation som stöd för sin kunskapsutveckling: 
Skolverket, Bildning och kunskap. Särtryck ur Skola för bi ldning (Stockholm: Liber, 1992), 79. 
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na mönster kan uppstå och det är endast under sådana förhållanden som dju
pare relationer har en chans att utvecklas. 

Med utgångspunkt i en livsvärldsontologisk ansats framkommer tydligt att när 
elever får beskriva sina erfarenheter av sin skolsituation lyfter de entydigt fram 
betydelsen av varaktiga relationer till s ina kamrater. Den vikt eleverna lägger 
vid kamraternas betydelse kan ses som uttryck för önskningar om vi-relationer. 
Den totala upplevelsen av den egna livssituationen är så central att den inte 
kan undgå att påverka elevens möjligheter att tillägna sig skolkunskaper. Detta 
gör det möjligt för mig att formulera en tentativ slutsats om relationsprioritet 
där sålunda relationernas primat ses som det centrala. Möjligheten till va raktiga 
kontakter måste få komma i första hand när elevernas undervisningssituation 
formas. Skolan bör därför skapa en miljö där eleverna ges chansen att finna, 
utveckla och bibehålla relationer till andra elever. 
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Summary 

The principal aim of this research has been to improve our knowledge of 
mixed-age classes.613 

The main research questions were: 

• How did mixed-age classes emerge and develop? 

- How have concepts about mixed-age and single-age classes developed? 

- What arguments and circumstances were given for single-age classes 
when they began? 

- What ideas and arguments emerged in the last decades of the twentieth 
century to support mixed-age classes, and how did these ideas prolifer
ate in Sweden? 

- What proportion of pupils were included in mixed-age groups in the 
last decades of the 20th century? 

• What research has been carried out concerning mixed-age (vertical 
grouping, combination class, mixed-age, multi-age, ungraded, nongraded) 
classes? 

• What were pupils' experiences of studying in mixed-age classes? 

• What meanings do the pupils attach to their experiences? 

This thesis is divided into three main parts, with an additional final chapter 
which reviews the findings contained in parts I-III. In part I, the main con
cepts relating to the theme of the thesis are explored and analysed. I describe 
the background to the creation of single-age classes, and then investigate the 

613 Mixed-age is used here as a term for all kin ds of classes where pupils are not of about the 
same age (mixed-age, multi-age, ungraded, nongraded, combination class, vertical grouping). 
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reasons for the increasing number of mixed-age classes in the last decades of 
the 20th century. Age-homogeneous class can been understood principally as a 
consequence of the decision to have a fixed school starting age, which in turn 
can be understood in the light of developments in the field of pedagogy, and 
from practices within the church. Moreover, education authorities decided to 
designate the period of time to be taken up by school programs and curricula. 
Other factors that contributed to the increase in age-homogeneous classes 
include: greater demands placed on teachers to deal with students of widely 
differing knowledge and backgrounds, and interests in keeping older students 
in the work force. 

If one analyses the arguments for and against the different ways of organising 
classes, a strange picture emerges. The actual goals are the same, and the same 
situations are focused on, but they are evaluated in completely different ways. 
Situations focused on include: the school starting age, transfer between differ
ent school levels, the possibility of pupils remaining in the same class beyond 
the usual time, systems of norms and rules, tolerance, competition and con
flicts, security; group feelings and individual self-esteem and self-confidence, 
pupils' ability to take responsibility and act independently, and consequences 
for 'weak' pupils. 

Mixed-age groups have once again become common in Swedish schools. The 
study shows that more than 30% of pupils in the first three years of school, 
and close to 25% of the pupils at levels 4 and 5, studied in a mixed-age group 
in the year 2000; that is nearly 100 % more than five years earlier. At level 6, 
the increase is less, only two percent over the same period. This can be ex
plained by the introduction of a new curriculum in 1994, which requires spe
cific checkpoints regarding pupils' achievement. These are expressed as goals 
to be achieved by pupils at the end of their 5th and 9th school years. The two 
checkpoints have divided the school into two: the years before and after 
school year 5, separating the earlier years from latter years. Year 6 is more 
strongly associated now with what was earlier referred to as 'högstadiet', that 
is, the last three years of compulsory schooling (years 7-9). At this level, few 
pupils (about 2%) were in mixed-age groups between 1996 toi 998. 

In part II, I provide an overview of Swedish and international research, to 
show that there is insufficient knowledge and understanding of pupils' experi
ences of mixed-age classes, especially when they also have experiences of sin-
gle-age classes. 

The terms used and the data available concerning heterogeneous age grouping 
are ambiguous and cannot be fully understood without knowledge of national 
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and even local contexts. It is, therefore, sometimes difficult to know what 
kinds of classes were included in the different studies. 

The Britain and North American school systems differ in many ways from 
each other and from the Swedish system, and this is also a factor when it 
comes to the purposes and reasons for creating mixed-age school groups. This 
makes it difficult to make accurate and meaningful comparisons between 
countries. One reason for creating mixed-age classes in the USA was the 
problem of how to deal with pupils who fail their end of year assessments. In 
Sweden it is common that a teacher has the same pupils for several years, irre
spective of whether the class is mixed-age or not. North American classes thus 
rarely exist as consistent groups in the same way as in Sweden. Additionally, 
North American and British pupils make choices regarding subjects and levels 
which affect how class groups are put together, which is not usually allowed in 
Sweden. Where class groups are mixed-age in Britain and the USA, the possi
bility is often provided for teachers to follow a group of pupils for a longer 
period of time than the usual one school year. Differences between age-
homogenous and mixed-age class groups are therefore probably larger in the 
USA and Britain than in Sweden. 

A review of earlier research shows that the practices within mixed-age classes 
may differ significantly. There are also indications that the way teaching is 
conducted in such classes has changed over time. In Sweden, for example, 
pupils are often taught in same-age groups - even if the class is mixed-age 
overall. This is also common in mixed-age classes which do not carry the label 
"B-form classes" (i.e. where a mixed-age class is put together because of lack 
of resources). In North American and British schools, it is common to use 
mixed-age groups as a basis for ability grouping (or setting). Permanent ability 
grouping of this kind is not allowed in Sweden. 

In Sweden, it has been found that ability grouping does not help pupils in 
mixed-age classes, and, in fact, it is does not seem overly important whether a 
class is single or mixed-age. However, insufficient attention has been paid by 
researchers to several factors that could affect outcomes: for example, the 
pedagogy used in different kinds of classes; the method of grouping students 
(ability-grouping or age-grouping); the proportion of individualised work, and 
specific social or cultural context. Indeed, most of the studies of this topic 
have been carried out on pupils in the earlier years of schooling, where the age 
span may differ widely among classes, and where there may also be wide 
variations in school and class size. Furthermore, most of the studies have fo
cused on reading and mathematics, and, often, findings that refer to the 

192 



teaching and learning situation are based on teacher rather than pupil perspec
tives. 

Differences between the target populations used in comparative studies, can 
be influential on findings. For example, class size is of major importance. Ear
lier studies indicate that it is not easy to draw safe comparisons between B-
form classes (multi-grade classes) and other different kinds of mixed-age 
classes. One reason for this is the relatively small size of schools carrying the 
B-form label. 

Few significant differences were found between mixed-age and single-age 
classes; various factors seem to even out the overall outcome. There have been 
too few studies where the practice of teaching, pupil background, size of the 
class and school, age range and school level involved, teacher continuity etc. 
are taken into account. 

It is possible, however, to find some relationship between how a class is or
ganised on the basis of pupil age, and how the teaching is carried out. A great 
deal individual work takes place in mixed-age classes. But how the grouping is 
organised does not seem to have a major impact on the cognitive or non-
cognitive abilities of pupils. For some students the grouping method can be of 
great concern and importance. There are suggestions that mixed-age groups 
might be less favourable to pupils with learning problems, but this seems not 
to be true for students in smaller schools or for those from rural areas. 

Part III concerns the empirical research undertaken for the thesis, focusing on 
pupil experiences. I present my own ontological and epistemologica! starting 
points. My investigation aims at a 'life-world' oriented approach inspired by 
phenomenology. 

Phenomenological research aims to explore the qualities and meanings that a 
specific experience has for an individual, and is concerned with the meanings 
taken from an experience, irrespective of theories or predicted patterns within 
an established structure. Phenomenological studies include both object and 
subject, though what is of interest is neither the studied object or subject, but 
both. The subject and object are understood as reciprocally affecting each 
other. Phenomenology stresses that experiences are always experiences of 
something, and that the object towards which our consciousness is directed is 
always meaningful for someone. A study of humans in the world must be 
preceded by the awareness that humans, as subjects, are always indissolubly 
connected to the world. 
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The 'life world' is understood as a world of direct experience - as already there. 
Single objects can only perform against a background that is given. We add 
new experiences to our earlier ones, which, in turn, transform our dispositions 
and our imaginations. This interplay between what has been, what is and what 
might be, is a feature of life itself. This perspective may also influence the way 
we look at knowledge and the conditions for learning. The result of learning is 
knowledge, which, in the light of a phenomenological approach, can be con
sidered the result of human experiences in the world, where humans and the 
world reciprocally affect one another. A life-world perspective demands re
search methods that are able to capture the complexity of the life-world. For 
example, qualitative research methods are useful in portraying pupil perspec
tives. For this research, interviews were used to illuminate the meaning that 
pupils take from their experiences of participating in mixed-age classes in a 
life-world setting. 

Three schools with different socio-economic settings from one municipality 
were chosen for the study. I wanted to explore environments that might be 
expected to impact on pupils in different ways. The chosen schools had had 
mixed-age classes for several years. Age-mixing had the support of the local 
municipality, which could also be described as supporting schools more than 
most in Sweden. 

At the outset no decision was taken about precisely how many pupils were to 
be included in the research. This was finally settled after the analysis had be
gun, when it became evident that there was little left to be uncovered. It was 
only then that it was decided not to carry out any more interviews. 

Twenty-nine pupils from the three schools were interviewed. These pupils 
had, for one and a half school years, been in what was for them, a new kind of 
class. They had the experience, thus, of having belonged to both mixed-age 
and single-age classes. 

The two most interesting questions were: 

• What stands out most in pupils' experiences of studying in a mixed-age 
class? 

• What conclusions did they draw from this experience and what signifi
cance did they attach to it. 

On the basis of the collection and analysis of the results, the following re
search areas were identified: 
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- Choosing the object to study 

- Putting the object in focus in a life-world setting in order to make it possi
ble for the phenomenon to be revealed 

- Making clear what is being revealed 

- Describing the phenomenon 

- Considering the 'for-what' of the findings 

In the course of research it was found that, pupils drew attention to different 
factors than those used to support the existence of mixed-age classes. Pupils 
focused, not on teaching and learning issues, but on relationships between 
pupils, which were seen as of immense importance to many of them. They 
claimed that they found it difficult to create or sustain relationships where 
there were only a few students of the same sex starting school at the same time 
as themselves. The problem was exacerbated in areas with relatively high levels 
of unemployment; where there were proportionally more single parent fami
lies, individuals on low income or lower levels of education; and in ethnically 
mixed neighbourhoods with a shifting population. Pupils living in these areas 
were likely to be more disadvantaged in mixed-age class groupings. 

The research points to the importance of enabling pupils to remain together 
when starting school together. Positive experiences are more likely where older 
pupils are encouraged to help younger or less able pupils in the mixed-age 
environment. It appears, however, that schools are generally unable systemati
cally to provide pupils with such opportunities or experiences. Pupils in the 
study stressed the importance of continuous relations between pupils and 
therefore were often negative about the yearly changes in class composition 
that occur in mixed-age classes. It is also evident that relationships with same-
age pupils become even more important as they get older. Thus, almost every 
pupil involved in the research expressed the wish to be in a single-age class in 
the coming year. Pupils pointed out the importance of being together with 
their peers for longer, and being able to study subjects at the same time as 
other pupils of their age, both of which are more difficult to arrange in a 
mixed-age class. They stressed the importance of common experiences rather 
than age. Pupils declared that doing everyday schoolwork together makes it 
easier to communicate and maintain stable friendships. With that comes a 
greater feeling of satisfaction. 

The final chapter discusses the conclusions of the thesis. In the first part, I 
analyse how the mixed-age classes emerged and developed, and review previ
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ous research in the field. I also examine concepts such as 'mixed-age' and 
'homogeneous' with regard to school grouping, and ideas and arguments for 
and against mixed-age classes from the end of the 20th century. This provides 
a background and context for the study of pupil perspectives on these issues. I 
then review the arguments put forward for and against mixed-age classes. My 
study can be said to involve comparing pupil and teacher perspectives. 

I also discuss what is meant by the concepts: homogeneous and heterogene
ous. These concepts are central to debates about schools but when mixed-age 
classes are discussed at present, all other factors apart from age tend to be 
discounted. For example, what kind of heterogeneous grouping is needed, and 
why, are questions which are frequendy missing from the discussion. Also 
explored in the thesis are the consequences of how classes are formed, and 
whether teaching is influenced by the fact that a class is mixed-age. Finally, I 
explore what factors determine how classes are formed in schools and what 
the main results of this study indicate if one should try to apply specific rec
ommendations to school practice. 

Attempting to understand the life-world of the pupil offers a different per
spective on the advantages (or not) of having mixed-age classes in schools. I 
conclude that there is litde in previous research or in my own empirical study 
that confirms any benefits of mixing the ages. Research evidence, therefore, 
cannot explain the increase in mixed-age groupings in Swedish classes during 
the last decades of the 20th century. Rather, I suggest, the increase can be 
understood as a result of structural changes arising from emphasis on the val
ues of freedom of choice and market forces during the period. The rhetoric of 
mixing the ages fits in well with such shifts of emphasis. It might also have 
given hope to teachers who found themselves in a difficult position. 

I conclude by emphasising the importance of relationships. Supported by 
theories developed by Alfred Schütz, George Herbert Mead and Martin Buber, 
I focus on what it means to have relationships and how these are important 
for human identity. In order to allow for a positive development of an indi
vidual's identity, continuity is needed in meetings and transactions with others. 
I also show the importance of relationships in school situations and for pupils' 
opportunities to expand their knowledge. 

The possibility for pupils to create lasting relationships must be a priority 
when learning situations are shaped. To sufficiently understand what relation
ships mean to the pupils, it is not only important to be aware of the general 
school situation but almost every pedagogical decision should be filtered 
through this insight. 
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