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Sammanfattning 

Denna systematiska litteraturstudie hade som syfte att undersöka vad tidigare forskning 
funnit gällande nivågrupperings inverkan på elevers prestationer, hur eleverna upplever 
nivågruppering och vilken undervisningstyp som bedrivs i de olika nivåerna inom 
matematikundervisning. Detta för att undersöka om nivågruppering skulle kunna vara en 
lösning inom matematikundervisningen gällande elevernas varierade kunskapsnivåer. Data 
samlades in från databasen ERIC och Linköpings Universitets egen söktjänst UniSearch. 
Resultatet visade att nivågruppering påverkar elevernas prestationer, akademiska självbild 
och deras aktivitetsgrad i klassrummet. Resultatet visade vidare att eleverna i de olika 
nivågrupperna upplever sin matematikundervisning på olika sätt. Vilken undervisningstyp 
som bedrivits inom de olika nivåerna i studierna var i de flesta fall ej specificerat. Detta 
problematiseras i diskussionen som en brist i den valda forskningen.  

 

Nyckelord 

Matematikundervisning, nivågruppering, högpresterande elever, lågpresterande elever, 
heterogena grupper, homogena grupper, påverkan, upplevelse 
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Inledning  
Under vår utbildning på Lärarprogrammet har vi i ett antal veckor haft möjligheten att göra 
verksamhetsförlagd utbildning på ett flertal skolor runt om i Linköping. Vi har båda 
uppmärksammat en stor spridning i kunskapsnivå mellan den högst presterande och den lägst 
presterande eleven i en klass. Löwing (2008) poängterar i sin bok Grundläggande aritmetik – 
matematikdidaktik för lärare att elever i en klass besitter olika grad av kunskap. Hon nämner 
vidare att man som lärare i en klass, precis som vi erfarit, kan möta elever med intresse för 
matematik och goda förkunskaper men också elever med låg motivation och bristande 
förkunskaper. I en intervju med Löwing i tidningen Skolvärlden (Wallin, 2016, 30 nov) 
diskuteras de stigande resultaten inom matematik i TIMSS-undersökningen. Löwing menar 
på att “det går inte att pusta ut” (Wallin, 2016, 30 nov), resultaten må ha gått upp men många 
elever besitter ej de mest grundläggande matematikkunskaperna. Spridningen vi har erfarit 
har fått oss att fundera på om nivågruppering skulle kunna vara lösningen. Detta ämnar vi att 
undersöka i denna studie.  

Andersson, Lund och Jäntti (2013, 12 feb) menar i sin debattartikel att det faktum att elever ej 
bemästrar de mest grundläggande matematikkunskaperna kommer att bli ett problem för det 
demokratiska samhället vi lever i. Andersson et al. (2013, 12 feb) slår fasta att “Goda 
baskunskaper i matematik hos befolkningen är fundamentalt för ett demokratiskt samhälle” - 
det behövs för att förstå samhällsutvecklingen. Mycket i vår vardag bygger på matematik, så 
som privatekonomi, smartphones, datorer, dataspel och inte minst samhällets fortsatta 
utveckling (Andersson et al., 2013, 12 feb). Därför är det viktigt, och även en del i läraryrket, 
att “undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 
2018c, s.6) för att alla elever ska uppnå kraven och bli en fungerande del i det demokratiska 
samhället. Därför vill vi bland annat undersöka vad tidigare forskning har kommit fram till 
när det gäller om nivågruppering stärker alla elevers resultat.  

Skolverket (2018a) har slagit fast att den svenska skolan ska inta ett forskningsbaserat 
arbetssätt. En del av detta är att skolan ska vila på en vetenskaplig grund. Dagens utbildning 
kräver att lärare ständigt utvecklar sin yrkeskompetens och håller sig uppdaterad gällande ny 
forskning (OECD, 2015). Det har även upptäckts ett samband mellan lärare som ständigt 
utvecklar sin egen kompetens och elevers resultat (OECD, 2015). Därför är det viktigt att 
undersöka vad forskning inom utbildningsvetenskap kommit fram till, vilket denna 
litteraturstudie är ämnad till att göra inom temat nivågruppering.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning har kommit fram till gällande 
nivågruppering inom matematikundervisningen. Litteraturstudien undersöker följande 
frågeställningar:  

• Hur påverkar nivågruppering inom matematikundervisningen låg- respektive 
högpresterande elever? 

• Hur upplever elever nivågruppering inom matematikundervisningen? 

• Vilka undervisningstyper förekommer inom de olika studierna och vilka 
undervisningstyper är mest effektiva för de olika grupperna?   

Fokus vid artikelsökningen kommer att ligga på de två första frågeställningarna. Den tredje 
frågeställningens resultat kommer kort att redogörs för utifrån den mån artiklarna redogör för 
sina använda undervisningstyper. Fokus för den tredje frågeställningen läggs på diskussionen.   
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Bakgrund 
Det här avsnittet kommer att redogöra för centrala delar av vårt område. Först kommer 
läroplanernas direktiv och ställningstagande att utredas för att sedan gå vidare till centrala 
begrepp, däribland inkludering, nivågruppering och jämlik utbildning. Avslutningsvis 
kommer olika undervisningstyper att beskrivas, vilka kommer utgöra en grund för en senare 
diskussion.  

Läroplanernas rekommendationer över tid  
Under 50 års tid har inställningen till nivågruppering i styrdokumenten i svensk skola varit 
varierad. Det finns en tydlig trend där de äldre läroplanerna har förespråkat nivågruppering 
för att sedan opponera emot nivågruppering på 80-talet. De två senaste läroplanernas 
ställningstagande till nivågruppering har, i motsats till dess föregångare, varit diffust. 
Läroplanerna talar varken för eller emot. De nyare läroplanerna har istället valt att fokusera 
på individen kontra gruppen som helhet (Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 
2018c). 

I Lgr 62 uttrycks det en uppmuntran till nivågruppering. Läraren rekommenderas att dela upp 
i grupper baserat på elevernas arbetstakt, studieförutsättningar och resultat (Kungliga 
skolöverstyrelsen, 1962). I Lgr 69 kan man även där uppmärksamma ett öppet 
förhållningssätt till nivågruppering. Där påpekas att undervisning i helklass inte alltid vare sig 
är lämpligt eller möjligt och det ges förslag på att klassen kan delas upp i grupper baserat på 
samma grunder som i Lgr 62 (Kungliga skolöverstyrelsen 1969). 

Tvärtemot Lgr 62 och Lgr 69 förmedlas istället ett mycket striktare förhållningssätt gentemot 
nivågruppering av eleverna i Lgr 80. Denna läroplan avråder specifikt från överkurser då 
detta snabbt skulle kunna leda till nivågruppering. Det som utläses är att ”Kurserna får inte 
heller utformas så att de utgör parallell- eller överkurser till de obligatoriska ämnena, 
exempelvis matematik, vilket snabbt skulle kunna leda till en nivågruppering på de vanliga 
lektionerna i ämnet” (Skolöverstyrelsen, 1979, s. 37). I både Lgr 94 och Lgr 11 belyses 
individens individuella behov och förutsättningar. Emellertid nämns inget specifikt om hur 
grupper bör arrangeras för att nå individens individuella behov (Utbildningsdepartementet, 
1994; Skolverket, 2018c).  

Centrala begrepp  
Nivågruppering  
Slavin (1990) definierar nivågruppering som en praktik som syftar till att minska 
heterogeniteten i en grupp. En heterogen grupp består av olika sorters medlemmar 
(Nationalencyklopedin, 2019) - det är denna olikhet som nivågruppering ämnar att utjämna. 
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Nivågruppering kan antingen ske inom klassrummet vilket avser att minska heterogeniteten 
inom grupperna i klassrummet (Salvin, 1990). Nivågruppering kan även ske mellan 
klassrummen, alltså att flera klasser delas upp i nya homogena grupper i olika klassrum, 
vilket ämnar att minska heterogeniteten mellan klasserna i ett ämne. Detta ger en homogen 
undervisningsgrupp inom varje enskilt klassrum (Slavin, 1990). Nivågrupperingen kan bygga 
på olika grunder. Inom den typ av nivågruppering som brukar kallas för tracking/streaming 
byggs nivågruppering på övergripande generella prestationer och lärarens uppfattning om 
eleven. Denna form av gruppering brukar även vara övergripande för alla ämnen. Det kan 
även förekomma att elever undervisas homogent inom vissa ämnen och heterogent inom 
andra (Slavin, 1990).  

Nivågruppering har länge varit ett omdebatterat ämne för skolan och argumenten för och 
emot har under lång tid varit ungefär desamma (Slavin, 1990). Redan på 30-talet listade 
Turney (1931) för och nackdelar med nivågruppering i skolan. I stora drag handlar 
argumenten för nivågruppering om möjligheterna till att effektivisera och bättre stödja 
undervisningen. Argumenten mot nivågruppering fokuserar mest på de möjliga negativa 
effekterna för de elever som blir placerade i de lågpresterande grupperna. Argumenten brukar 
exempelvis vara att de lågpresterande eleverna får lägre undervisningsstandard, lägre 
förväntningar på sig och mindre erfarna lärare (Turney, 1931). Slavin (1990) poängterar även 
att det har visats finnas negativ inverkan på sociala aspekter för elever placerade i 
lågpresterande grupper, så som brottslighet, hög frånvaro och större risk för att hoppa av 
skolan. Nivågruppering har även kritiserats för att vidmakthålla social klass, då det är de 
elever med låg socioekonomisk status som oftast återfinns i de lågpresterande grupperna 
(Slavin, 1990). 

Likvärdig utbildning 
Både Skollagen (Sveriges Riksdag, 2010) och Läroplanen (Skolverket, 2018c) slår fast att 
alla elever har rätt till en likvärdig utbildning. I kapitel 1§ 9 av skollagen läses att 
“Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom 
fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas ” (Sveriges Riksdag, 2010). Enligt skollagen 
innefattar likvärdig utbildning olika aspekter: (1) Lika tillgång till utbildning, (2) Lika 
kvalitet i utbildningen och (3) att skolan har ett uppdrag att stödja elever med olika 
förutsättningar (Skolverket, 2018b).   

 



   
 

 8 

I läroplanens inledande kapitel “Skolans värdegrund och uppdrag” definierar Skolverket 
(2018c) normerna för likvärdighet genom de nationella målen - skolans läroplan. Fortsatt 
fastlår Skolverket att en likvärdig utbildning ej går att utforma på samma sätt landet över - 
Skolverket konstaterar “att det finns olika vägar att nå målen” (Skolverket, 2018c, s.6). 
Vidare nämns bland annat att utbildningen måste ta hänsyn till elever med olika former av 
svårigheter eller förutsättningar att nå dessa mål av likvärdighet. Slutligen framhåller 
Skolverket (2018c) att alla elever oavsett kön har rätt till samma möjligheter på lika villkor.  

Inkludering  
Begreppet inkludering är relativt nytt inom skolan. Begreppet började användas omkring 
1990-talet. Tidigare har inkludering diskuterats i form av integrering och endast fokuserat på 
att alla elever rumsligt var tillsammans – att alla elever befann sig i samma klassrum 
oberoende av elevernas olika förutsättningar. Genom att börja se på integrering snarare i form 
av inkludering skiftade fokuset mot de pedagogiska metoderna och organisationen i 
klassrummet (Roos, 2016). Forskaren Asp-Onsjö (2006) har definierat tre perspektiv på 
inkludering: (1) rumslig inkludering, (2) didaktisk inkludering och (3) social inkludering.  

Rumslig inkludering utgår från att alla elever är i klassrummet tillsammans. Asp-Onsjö 
(2006) menar på att en del av att vara inkluderad kan baseras på att alla elever får ta del av 
alla klassrummets aktiviteter. Social inkludering åsyftar att eleven känner sig delaktig i en 
social kontext. Denna kontext kan bestå av både lärare och klasskamrater. Att vara didaktiskt 
inkluderad innebär enligt Asp-Onsjö att eleven förstår det kunskapsmässiga innehållet. 
Huruvida detta uppnås eller ej beror på lärarens didaktiska val i klassrummet, ifall dessa 
gynnar elevens fortsatta kunskapsutveckling eller ej (Asp-Onsjö, 2006).  

Akademisk självbild 

Woolfolk och Karlberg (2015) beskriver självbild som nära knutet till individens kunskap och 
uppfattning om sig själv. Däribland räknas känslor, attityder, idéer och förväntningar. De ger 
metaforen att självbilden är som “människans försök att förklara sig själv för sig själv” 
(Woolfolk & Karlberg, 2015, s.106). De nämner vidare att det finns specifika studierelaterade 
självbilder, där självbilden inom matematik pekas ut som en av dessa. När det kommer till att 
utvärdera sin självbild tar Woolfolk och Karlberg upp att vissa individer kan lida av 
“illusioner av inkompetens” (s.107), vilket betyder att de själva underskattar sin förmåga. 
Den specifikt studierelaterade självbilden, i denna litteraturstudie kallad akademisk självbild 
(ASC), påverkar elevernas prestationer i skolan. Woolfolk och Karlberg (2015) tar upp 
matematiken som exempel där de framhåller att den akademiska självbilden inom matematik 
står för stora delar av vilka betyg och provresultat elever får.  
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“Big-Fish-Little-Pond" 
Elevers akademiska självbild kan påverkas av den sociala kontext som eleverna befinner sig 
i. Detta brukar benämnas “Big-Fish-Little-Pond Effect” (BFLP) (Woolfolk & Karlberg, 
2015). BFLP bygger på att elever jämför sig mot den genomsnittliga förmågan i gruppen de 
befinner sig i. Om en elev besitter högre förmåga än genomsnittet ökar då dess akademiska 
självbild på grund av BFLP, det omvända sker om en elev bedömer sig själv besitta en 
kunskapsnivå under gruppens genomsnitt.  

Undervisningstyper inom matematikundervisning  

I detta avsnitt kommer olika undervisningstyper, baserade på olika teorier om lärande, att 
redogöras samt konkretiseras genom exempel på hur matematikundervisning enligt de olika 
undervisningstyperna kan ta sin form. Detta för att senare i diskussionen kunna koppla den 
undervisning som bedrivits i de olika studierna till teorier om tillvägagångssätt vid 
undervisning i matematik.  

Konstruktivistiska perspektiv 
Det finns två konstruktivistiska perspektiv: kognitiv konstruktivism och socialkonstruktivism. 
Kognitiv konstruktivism beskriver fyra stadier av kognitiv utveckling som en individ går 
igenom vid en specifik ålder. Det sensomotoriska stadiet vid (0–2 år), preoperationella stadiet 
(2–6/7 år), konkret operationella stadiet (6/7–11/12 år) och det formellt operationella stadiet 
(11/12 år) (Woolfolk & Karlberg, 2015). Beroende på hur gammalt barnet är så har den vissa 
specifika färdigheter, och inte några därutöver. Teorin anser att lärande är någonting som 
främst sker inne i människan, genom kognitiva scheman. Inlärning sker då dessa scheman 
inte längre stämmer överens med nya intryck (Woolfolk & Karlberg, 2015). Teorin bygger på 
att varje individ strävar efter kognitiv jämnvikt och därför vill lösa dessa ojämlikheter. Detta 
kan lösas genom adaption som har två förgreningar: antingen så kan individen assimilera, det 
vill säga lägga till ny kunskap i ett redan befintligt schema, eller så sker ackommodation, det 
vill säga att nya scheman skapas (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Det socialkonstruktivistiska perspektivet på utbildning innebär att undervisning bör ta hänsyn 
till olika miljöer inom undervisningen, däribland den sociala miljön och den miljö elever 
vuxit upp i (Woolfolk & Karlberg, 2015). Inom det socialkonstruktivistiska perspektivet 
anses kunskap komma genom sampel med andra och olika kulturella kontexter. Enligt teorin 
så ges störst möjlighet till utveckling vid stöd av en mer kunnig person, antingen en annan 
elev eller vuxen. Detta benämns i teorin för scaffolding (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
Scaffolding utgår från den proximala utvecklingszonen, det är den kognitiva zon där eleven 
utför uppgifter som är för svåra för den individuella eleven men som kan utföras med hjälp av 
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mer kunniga personer. Teorin lägger även vikt vid språkets betydelse för 
kunskapsinhämtning, speciellt i sociala samspel (Woolfolk & Karlberg, 2015). 

Inom matematikundervisningen skulle de konstruktivistiska perspektiven leda till 
undervisning som bygger på komplexa och problembaserade uppgifter. Lärarens roll är att 
väcka elevernas idéer och erfarenheter för att sedan sätta dessa mot ny information som 
eleverna får bearbeta. Läraren redogör även för sina egna tankegångar för att eleverna i 
slutändan ska göra detsamma. Dialog och kommunikation i form av språk och visuella 
framställningar är viktigt i ett konstruktivistiskt klassrum (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Kognitiv teori 
Den kognitiva teorin tar sin grund i hjärnans funktioner. Teorin menar på att 
kunskapsinhämtning är en utvidgning och förvandling av det man redan förstår. Enligt teorin 
är människan aktiv genom att reflektera, uppmärksamma, ignorera och praktisera (Woolfolk 
& Karlberg, 2015). Främst betonas det sensomotoriska minnet och arbetsminnet. Det 
sensomotoriska minnet tar in intryck via sinnena där de sedan bearbetas utifrån individens 
tidigare erfarenheter. Svårigheter uppstår om individen ej besitter några tidigare upplevelser. 
Detta kan leda till att individen inte är förmögen att ta till sig ett visst innehåll (Woolfolk & 
Karlberg, 2015). Arbetsminnet används vid bearbetning av information. Arbetsminnet har en 
begränsad kapacitet, det kan endast hålla kvar information upp till 20 sekunder samt enbart 
erhålla 5–9 enheter information samtidigt. För att maximera arbetsminnets kapacitet bör antal 
aktiva sinnen maximeras (Woolfolk & Karlberg, 2015). Slutligen lagras all information i 
långtidsminnet där det antingen hamnar bland de implicita minnena, det vill säga det 
omedvetna minnet, alternativt bland de explicita minnen där informationen blir medveten 
(Woolfolk & Karlberg, 2015).   

I matematikundervisning som utgår från den kognitiva teorin jobbar läraren aktivt med att 
fånga och upprätthålla elevernas uppmärksamhet. Detta genom korta och konkreta 
instruktioner, tydliga syften och mål med uppgifter/lektioner och läraren kopplar tidigare 
kunskap till nytt innehåll. Läraren jobbar även med att väcka elevernas nyfikenhet med hjälp 
av till exempel den fysiska miljön eller elevernas olika sinnen (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Socialkognitiv teori  
Den socialkognitiva teorin kombinerar kognitiva faktorer med sociala inlärning. Teorin 
betonar inlärning genom observation av andra, detta benämns i teorin som modellering 
(Woolfolk & Karlberg, 2015). Modelleringen styrs med förstärkning och bestraffning. Teorin 
menar även att förväntningar har betydelse för inlärningen. Bland annat handlar detta om 
förväntningarna på modellen, så som modellens kompetens och prestige. Detta kommer 
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enligt teorin att påverka hur benägen individen är att upprepa det modellerade (Woolfolk & 
Karlberg, 2015). Detta leder till att en lärare som undervisar enligt denna teorin måste 
uppvisa entusiasm för ämnet, vara villig att demonstrera mentala och fysiska aktiviteter och 
ofta tänka högt. Lärare jobbar även mycket med elevernas självtillit genom att 
uppmärksamma framsteg och förbättringar (Woolfolk & Karlberg, 2015). 
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Metod 
I detta avsnitt kommer denna typ av studie att förklaras, våra avgränsningar att definieras och 
vårt tillvägagångssätt vid litteratursökning kommer att redovisas. Vidare kommer vårt urval 
att presenteras och motiveras. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion.  

Den systematiska litteraturstudien 

Denna studie kommer att ha sin grund inom ramen för den systematiska litteraturstudien. En 
systematisk litteraturstudie innebär att man utifrån ett genomtänkt system 
(Nationalencyklopedin, 2019) söker och granskar tidigare forskning inom ett valt område 
(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Syftet med en systematisk litteraturstudie 
är att sammanställa tidigare forskning för att sedan kunna använda det till “beslutsunderlag 
för skolarbete, ledande principer för utbildning och för nya forskningsstudier” (Eriksson 
Barajas et al., 2013, s.31). Den litteratur som ingår i en systematisk litteraturstudie är 
vetenskapligt granskade artiklar och rapporter. Efter att artiklar och rapporter valts ut ska 
dessa kritiskt värderas och kvalitetsbedömas. Den systematiska litteraturstudien avslutas med 
en resultatgenomgång följt av en diskussion av resultaten (Eriksson Barajas et al., 2013).  

Avgränsningar 
Inför vår systematiska litteraturstudie och dess litteratursökning satte vi en rad avgränsningar 
(se tabell 1). Vi valde att använda oss av både kvalitativa och kvantitativa studier. Skillnaden 
mellan kvalitativ och kvantitativ forskning är att kvantitativ forskning syftar till att beskriva 
ett fenomen ur ett mer universellt perspektiv och där med inte begränsa sitt resultat till ett 
specifikt förhållande. Den kvalitativa forskningens syfte är att beskriva, förstå, förklara och 
tolka ett enskilt fall (Eriksson Barajas et al., 2013). Vi valde att inkludera båda typerna 
eftersom detta enligt Eriksson Barajas et al. (2013) kan åskådliggöra det valda området ur 
flera olika synvinklar. Kvantitativ forskning besvarar den första frågeställningen om hur 
elever påverkas av nivågruppering medan kvalitativ forskning besvarar den andra 
frågeställningen om hur elever upplever nivågruppering.  

När det gäller de kvantitativa studierna valde vi att avgränsa oss till studier som använt den 
experimentella och den kvasi-experimentella designen.  Experimentell design använder sig av 
slumpmässig fördelning av deltagarna inom interventionsgruppen och kontrollgruppen 
(Eriksson Barajas et al., 2013). Till skillnad från den experimentella designen använder den 
kvasi-experimentella designen sig bland annat av vad som kallas matchning för att skapa de 
två grupperna. Matchning innebär att man manuellt skapar så lika grupper som möjligt. Målet 
för båda designerna är att försöka få kontrollgruppen så lik interventionsgruppen som möjligt 
(Eriksson Barajas et al., 2013). Vi har valt att inkludera båda designerna men är medvetna om 
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att den experimentella designen har högre bevisvärde, därav kommer vi att i största möjliga 
utsträckning använda oss av dessa. Dock så kan vissa frågor inom utbildningsvetenskaplig 
forskning ej besvaras genom den experimentella designen (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Eriksson Barajas et al. (2013) tar upp att den systematiska litteraturstudien bör rikta in sig på 
aktuell forskning. Dock drar de ingen gräns för vad som klassas som aktuell forskning. Vi 
valde att sätta gränsen för forskning gjord för mindre än 25 år sedan. Därav fokuserar studien 
på forskning gjord från och med 1994. Vi är medvetna om att området har diskuterats och 
beforskats under mycket längre tid än så men för att hålla forskningen aktuell drogs denna 
gräns. Eriksson Barajas et al. (2013) poängterar att forskning är en färskvara och 
verksamheter förändras snabbt, vilket leder till att forskningsresultat fort blir irrelevanta.  

Eftersom att vi kommer att undervisa elever mellan 10–12 år, valde vi att sätta gränsen för 
åldern på de elever som ingår i de utvalda studierna till 7–15 år. Vi valde att inkludera elever 
mellan 7 och 10 år då vi vill få kunskap om hur elever som varit nivågrupperade i lågstadiet 
kan ha påverkats av detta. Anledningen till att vi även inkluderat elever mellan 12 och 15 år 
är för att vi vill få kunskap om hur våra beslut kring nivågruppering i åldrarna 10–12 år kan 
påverka eleverna i deras fortsatta studier. Den slutliga avgränsningen var att alla inkluderade 
studier måste vara granskade, till exempel peer-reviewed eller referee granskade.  

 

Tabell 1  

Sammanfattning över avgränsningarna  

Kvantitativa studier                                      Kvalitativa studier 
• Experimentell och kvasi-experimentell 

design 

• För- och eftertester, enkäter 

• Forskning från och med 1994 

• Elever mellan 7 och 15 år  

• Peer-reviewed eller referee granskade 

• Observationer och intervjuer  

• Forskning från och med 1994 

• Elever mellan 7 och 15 år 

• Peer-reviewed eller referee granskade 

 

Litteratursökning 
Inför sökningen valde vi ut ett antal sökord för att rikta in vår sökning mot vårat område. De 
sökord vi användes oss av var: ability grouping, achivement, mathematics, education, 
elementary school. För att bredda sökningen använde vi oss av olika specialtecken.  De 
specialtecken vi använde oss av var en asterix (*) i slutet av orden för att få med alla olika 
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grammatiska böjningar i sökningen. Till exempel användes math* för att inkludera math, 
mathematics, mathematical med flera. Vi användes oss även av citationstecken. Detta gör att 
de sökord som sätts inom citationstecken måste befinna sig intill varandra i texten. Till 
exempel användes det för “ability grouping”.  

Den databas vi valde att använda oss av var ERIC – Educational Resources Information 
Center. ERIC är en databas som täcker pedagogik och psykologi. De dokumenttyper som 
finns i ERIC är vetenskapliga och övriga tidskriftsartiklar, avhandlingar, rapporter, böcker 
med mera från och med år 1966 (Eriksson Barajas et al., 2013). Vi använde oss även av  
UniSearch, vilket är en söktjänst från Linköpings Universitetsbibliotek där det är möjligt att 
söka i flera databaser samtidigt, där bland annat ERIC inkluderas.  

Vid sökningarna användes de angivna sökorden kombinerat med databasernas möjlighet att 
begränsa sökningen efter årtal, i vårt fall från och med 1994, och att endast visa granskade 
resultat.  

 

Tabell 2  

Sökordskombinationer, antal träffar och vilket antal titlar, abstracts m.m. som lästes på varje nivå i 
urvalsprocessen  

Databas Sökord Avgränsningar 
i sökmotorn 

Totalt 
antal 
träffar 

Läste 
abstract 

Hela eller 
delar av 
texten 
lästes 

Inklude-
rades i 
studien 

ERIC "ability 
grouping" 
AND 
achievements 
AND math* 
AND 
education 
 

Akademiska 
peer-review 
tidskrifter  
 
År 1994-2018 

75 37 17  8 

UniSearch  "ability 
grouping"  
achievements 
math* 
education 
“elementary 
school” 
 

Akademiska 
peer-review 
tidskrifter  
 
År 1994-2018 

28 5 1 0 

UniSearch "ability 
grouping"  
math* 
education 
"elementary 
school" 

Akademiska 
peer-review 
tidskrifter  
 
År 1994-2018 

41 9 5 2 
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Urval  
Första steget i vår urvalsprocess började i databasen ERIC. Vi började med att försöka hitta 
en sökordskombination som gav ett hanterbart antal träffar. Vi testade tre olika 
kombinationer av våra sökord innan vi kom fram till den slutliga som vi använde oss av (se 
tabell 2). Processen med dessa 75 träffar började med att vi läste titeln på artiklarna. Sedan 
gick vi vidare med att läsa abstract och de som plockades ut efter det steget läste vi delar av, 
mest fokus lades på metoddelen, resultatet och diskussionen. Samma process följdes med 
sökningarna på UniSearh dock med andra kombinationer av sökord (se tabell 2).  

Av de 23 artiklar som vi läste inkluderades tio i uppsatsen. De som inte valdes togs bort ur 
urvalet bland annat på grund av att de hade använt typer av nivågruppering som vi inte var 
intresserade av (t.ex. så kallad “cluster grouping”) eller att de fokuserade för mycket på 
lärarna och deras åsikt om nivågruppering. Det förekom även att vissa artiklar tog sin grund i 
heterogena grupper och gav förslag på hur undervisning i denna typ av klass kan bedrivas, 
vilket inte är fokus för vår studie. Vissa artiklar uteslöts även då deltagarantalet var väldigt 
lågt (små fokusgrupper), detta gäller för både de kvantitativa och kvalitativa studierna. Några 
av de lästa artiklarna fokuserade specifikt på de låg- eller högpresterande eleverna, i detta fall 
valdes vissa artiklar bort för att hålla en balans mellan dessa två inriktningar. I tabell 3 listas 
de valda artiklarna.  
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Tabell 3 

Här presenteras de valda artiklarna i bokstavsordning baserat på artikelns första nämnda författares efternamn 

Titel  Författare (år) Land Databas Sökord Design & Metod Antal 
deltagare 

Årskurs 

The effects of ability grouping on 
student achievement and 
resource  allocation in secondary 
schools  

Julian R. Betts & 
Jamie L. Shkolnik 
(1998) 

USA ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 

Enkät + observationer 
+ test  
Kvantitativ studie 

Ca 100 
skolor 
(5442 

observationer
/testresultat) 

 

Årskurs 7–
9 och 10–
12   

Students’ Experiences of Ability 
Grouping – disaffection, 
polarization and the construction 
of failure 

Jo Boaler, Dylan 
William & 
Margaret Brown 
(2000)  

England  ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 
 

Enkät + intervjuer  
Kvalitativ studie 

943 (enkät) 
72 (intervju) 

Årskurs 8–
9 

Ego-involving and frame of 
reference effects of tracking on 
elementary school students’ 
motivational orientations and 
help seeking in math class 
 

Ruth Butler 
(2007) 

Israel UniSearch "ability grouping"  
math* education 
"elementary 
school" 

Enkäter 
Kvasi-experimentella 
design 

941 Årskurs 5 
Årskurs 6 

The Cumulative Effect of Ability 
Grouping on Mathematical 
Achievement: A Longitudinal 
Perspective 

Sorel Cahan, 
Liora Linchev-
ski, Naama Ygra 
& Irit Danzinger 
(1996) 
 

Israel ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 

Kvasi-experimentell 
design 
Återkommande test  

1169 
 

från 7:an 
till 9:an 

Ability Grouping in English 
Secondary Schools: Effects on 
attainment in English, 
Mathematics and Science 

Judith Ireson, 
Susan Hallam, 
Sarah Hack, 
Helen Clark & 
Ian Plewis 
(2002) 
 

England  ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 

Kvantitativ studie 
Nationella test (Key 
stage 2 och 3)  
  

4337 Årskurs 6–
9 



   
 

 17 

How Group Composition 
Influenced the Achievement of 
Sixth-Grade Mathematics 
Students 

Jacqueline 
Leonard 
(2001) 

USA ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 

Kvantitativ studie 
Statliga test 

177 Årskurs 6 

        
Tell me with whom you’re 
learning, and I’ll tell you how 
much you’ve learned: Mixed-
ability versus same-ability 
grouping in mathematics 

Liora Linchevski 
& Bilhha 
Kutscher 
(1998) 

Israel ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 

Randomiserad 
experimentell design 
Tester 

1629 
 

Årskurs 7–
8 
 
En skola 
(4 klasser)  
 

Grouping the Gifted and 
Talented: Are gifted Girls Most 
Likely to Suffer the 
Consequences?  

Franzis Preckel & 
Matthias Brüll  
(2008) 

Tyskland ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 
 

Återkommande enkät  
(3 gånger) 
Naturligt experiment  
 

211 Årskurs 5 

Ability grouping of gifted 
students: Effect in academic self-
concept and boredom  

Franzis Preckel, 
Thomas Götz & 
Anne Frenzel 
(2010) 

Österrike  ERIC "ability grouping" 
AND 
achievements 
AND math* AND 
education 
 

Naturligt experiment  
Enkät + standardiserat 
test 

186 Årskurs 9  

Experiencing mathematics 
classes: Ability grouping, gender 
and selective development of 
participative identities 

Yvette Solomon 
(2007) 

England UniSearch "ability grouping"  
math* education 
"elementary 
school" 

Intervjuer  
Kvalitativ studie 

18 Årskurs 9–
10 
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Metoddiskussion 

Under vår urvalsprocess fick vi frångå våra avgränsningar till viss del. I vårt urval fick vi 

bland annat frångå vår gräns på 7–15 år vid en artikel. Detta gäller för Betts och Shkolnik 

(1998) då vissa av deras elever från årskurs 12 kan vara 16 år. Värt att notera är även att 

majoriteten av eleverna i våra valda studier är 11 år eller äldre. Detta då det visade sig att de 

flesta av länderna i studien började nivågruppera från och med årskurs 5 eller senare. Vi fick 

även ändra vår inställning till datainsamlingsmetod. Från början ville vi fokusera på 

kvantitativa studier som använt sig av återkommande test. Under sökningens gång 

uppmärksammade vi att intervjuer och enkäter var en återkommande metod för detta område, 

därav valde vi att inkludera dessa. Vi valde även att inkludera naturliga experiment, detta då 

vi märkte att det var vanligt att forskarna gått in och gjort sina undersökningar i klasser där 

skolan redan själva hade för avsikt att nivågruppera.  

Efter vår första sökning på ERIC, där ett stort antal abstract lästes, var det många av de 

artiklar som vi fann i ERIC som även visade sig i UniSearch (på grund av att ERIC är en del i 

UniSearch). Därav det låga antalet lästa abstracts kontra träffar på sökningarna i UniSearch. 

Inför vårt slutgiltiga urval, där vi läste delar av artiklarna, uppmärksammade vi att vissa 

artiklar ofta var omnämnda i andra forskares studier på detta ämne. Detta var artiklar som 

även vi, via våra sökningar, hade plockat ut. Dessa artiklar inkluderades i vår studie då de 

verkar ha signifikant värde för forskning inom området. De artiklar som detta gäller för är 

Boaler, William och Brown (2000) och Linchevski och Kutsche (1998). Vanligt var även att 

Boaler och Linchevski nämndes tillsammans med andra forskare.  

Vi valde aktivt att inte söka fram artiklar mot våran tredje frågeställning. Detta då vi vill 

undersöka vilka undervisningstyper som ligger till grund för resultaten på våra två första 

frågeställningar. Detta eftersom vi anser att vilken undervisning som bedrivs i klassrummet 

kommer att påverka eleverna på olika sätt. Vi anser även att vilken undervisning som bedrivs 

i klassrummet kommer att ge eleverna olika upplevelser.  
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Resultat 
I detta avsnitt kommer artiklarna från urvalet att presenteras och behandlas utifrån studiens 

två första frågeställningar. Resultaten under varje frågeställning kommer att presenteras 

tematiskt utifrån funna teman. Summeringen av artiklarna fokuserar på syftet med studien, 

vilken metod som använts och vilka resultat forskarna kom fram till. Resultatet för vår tredje 

frågeställning kommer succesivt att redovisas inom de två andra frågeställningarna. För en 

överskådlig bild över resultaten se figur 1 i slutet av resultatredovisningen.  

Hur påverkar nivågruppering inom matematikundervisningen låg- respektive 

högpresterande elever? 

I detta avsnitt kommer resultaten gällande den första frågeställning att redogöras. Resultatet 

på denna frågeställning bygger på kvantitativ data i form av experiment. Exakt design för 

respektive studie redogörs i tabell 3. Resultatet kommer att redogöras utifrån tre teman: (a) 

nivågrupperingens påverkan på elevernas prestation, (b) nivågrupperingens inverkan på 

elevers akademiska självbild och (c) nivågrupperingens påverkan på elevernas aktivitetsgrad i 

klassrummet.  

Nivågrupperingens påverkan på elevernas prestationer 

Ett tema som vi fann under vår studie som var väl undersökt var nivågrupperings påverkan på 

elevernas prestationer. Det hade undersökts genom för- och eftertester. Den vanligaste 

slutsatsen var att nivågruppering gynnar de högpresterande men missgynnar de låg- och 

medelpresterande. Vi fann dock en studie som talar emot detta resultat.  

I en studie av Leonard (2001) undersöktes hur homogena och heterogena grupper skiljer sig 

åt i matematisk kunskapsinhämtning. Studien utgår från totalt 177 elever i årskurs 6 som var 

uppdelade i två grupper. Dessa elever har under två olika år blivit undervisade av samma 

lärare. Studien är utförd så att läraren första året undervisade en av grupperna i heterogena 

klasser och det andra året undervisades den andra gruppen av elever i homogena klasser. Den 

undervisningstyp som bedrevs var konstruktivistisk undervisning för alla klasser, både de 

homogena och de heterogena klasser. Den data som analyserades bestod av statliga test 

utförda i början och i slutet av årskurs 6. Resultatet av den kvantitativa studien visade att 

lågpresterande och medelpresterande elever gynnades av att undervisas i heterogena klasser, 

dessa elever uppvisade högre resultat jämfört med deras motsvarigheter i de homogena 

klasserna. Gällande de högpresterande eleverna konstaterar Leonard (2001) att deras resultat 

ej uppvisade någon signifikant skillnad beroende på om de undervisats i heterogen eller 

homogen klass. Leonard (2001) drar slutsatsen att det gap som skapas mellan elevernas 
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kunskaper vid nivågruppering har sitt ursprung i de lågpresterandes förluster istället för de 

högpresterandes vinster. 

I en studie utförd i England jämför Ireson, Hallam, Hack, Clark och Plewis (2002) 45 olika 

skolor, där 15 skolor undervisade i heterogena klasser, 15 skolor var nivågrupperade i vissa 

ämnen och 15 skolor var nivågrupperade i de flesta ämnen. Deras syfte var att undersöka 

vilken påverkan nivågruppering har på elevernas kunskapsinhämtning. Detta gjordes genom 

att ta fram elevernas gamla resultat på det nationella testet från årskurs 6 (Key stage 2) och 

jämföra dessa med samma elevers resultat på det nationella testet i årskurs 9 (Key stage 3). 

Resultat från båda testerna fanns att tillgå från 4337 elever. Ireson et al. (2002) kom fram till 

att nivågruppering har en negativ påverkan på elever i de lågpresterande grupperna men en 

positiv påverkan på de högpresterande eleverna. Deras resultat visar att en lågpresterande 

elev presterar bättre i en heterogen grupp än i en homogen grupp. Detta i motsats till de 

högpresterande eleverna vars utveckling är större i en högpresterande grupp jämfört med 

högpresterande elever i en heterogen grupp. Denna effekt var endast synlig i matematik och 

ej i engelska eller naturvetenskap. Slutligen kommer de även fram till att den placering som 

en elev får påverkar dess kunskapsinhämtning. Om elever som till en början besitter samma 

kunskapsnivå blir utplacerade i tre olika nivåer kommer deras prestationer dramatiskt att 

skiljas åt beroende på vilken nivå de placeras i, detta trots att de från början besatt samma 

förmåga. Därför menar forskarna att det är viktigt att placera elever i rätt nivå från början för 

att inte hämma deras utveckling. Vilken undervisningstyp som användes för att nå detta 

resultat är ej specificerat, dock nämns att de lågpresterande i högre grad genomgick mer 

strukturerad undervisning, mer repetition, mindre diskussioner och mer praktiska uppgifter.  

I en studie gjord av Cahan, Linchevski, Ygra och Danzinger (1996) undersöktes ifall 

nivågruppering hade en kumulativ effekt, alltså en effekt som blir starkare över tid. För att 

göra detta använde de sig av en kvasi-experimentell design och ett longitudinellt perspektiv, 

de undersökte alltså sin frågeställning över ett längre tidsspann. Den population deras 

undersökning utgick från var nio olika ”junior high schools” i Israel, sammanlagt avslutade 

1169 elever varje stadie av studien. Cahan et al. (1996) följde eleverna från årskurs 7 till 

årskurs 9. Från början av studien deltog 1949 elever, vilket betyder att studien hade ett 

bortfall på 780 elever, däribland räknas till exempel de elever som bytt nivågrupp bort, då 

forskarna ville ha elever som varit i samma placering genom hela studien. För att undersöka 

den kumulativa effekten av nivågruppering använde Cahan et al. (1996) sig av för- och 

eftertester. Eleverna hade i början av årskurs 7 genomfört test för att placeras i de olika 

nivågrupperna. Dessa test användes som förtest. Eftertesterna utfördes både i slutet på årskurs 
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7 och i slutet på årskurs 9. Effekterna räknades separerat för varje skola. Cahan et al. (1996) 

kom fram till att nivågruppering har en betydande kumulativ effekt, deras uppmätta effekt var 

betydligt större efter tre år jämfört med ett år. Effekten av nivågruppering var i varje fall 

betydligt större än den ursprungliga individuella skillnaden mellan eleverna. Cahan et al. 

(1996) uppmärksammade även att nivågruppering ökar gapet mellan de olika nivåerna och 

drar slutsatsen att elever med samma initiala förmåga som placeras i den låg- respektive 

högpresterande gruppen kommer att uppnå olika resultat trots att de från början besatt samma 

förmåga. Vilken undervisningstyp som bedrevs för att nå detta resultat är ej specificerat i 

studien.  

Linchevski och Kutscher (1998) genomförde en studie i Israel som bland annat undersökte 

vilken grupperingsmetod som leder till högst prestationer för de högpresterande, 

medelpresterande och de lågpresterande eleverna. Linchevski och Kutscher (1998) jämförde 

fem olika klasser på en och samma skola. Alla elever fick från början genomgå ett förtest i 

form av det test som sedan avgjorde deras nivåplacering. Detta gjorde att det fanns 

information om varje elevs nivåplacering, även för de elever som sedan undervisades 

heterogent. Utifrån testen skapades två heterogena klasser, en lågpresterande klass, en 

medelpresterande klass och en högpresterande klass. Eleverna stannade i dessa klasser under 

två år och i slutet av årskurs 8 genomfördes ett eftertest. Resultatet visade att de 

högpresterande eleverna som undervisats homogent presterade bättre än deras motsvarigheter 

i de heterogena klasserna. Linchevski och Kutscher (1998) konstaterar vidare att de medel- 

och de lågpresterande eleverna presterar bättre i heterogena klasser än i homogena klasser. 

Vilken undervisningstyp som bedrevs för att nå detta resultat är ej specificerat i studien. Det 

visade sig även att elever i homogena och heterogena klasser hade olika förväntningar på sig. 

Lågpresterande elever i heterogena klasser var mer vana vid högre förväntningar och var 

därför mer benägna att försöka svara på testfrågorna än de lågpresterande eleverna i den 

homogena klassen. Ytterligare konstaterar Linchevski och Kutscher (1998) att de 

högpresterande eleverna i de heterogena klasserna tappade poäng på proven på grund av 

formella notationsfel jämfört med de högpresterande eleverna i den homogena klassen då de 

var mer drillade och vana vid detta.  

I en studie av Betts och Shkolnik (1998) undersöktes den övergripande effekten och den 

differentiella effekten av nivågruppering. Variabler som Betts och Shkolnik (1998) tagit i 

beaktning vid beräkning av resultatet är familjebakgrund, prestationer, skolans tillgångar, 

nivågruppering och den heterogena klassens olika förmågor. Den sistnämnda för att kunna 

jämföra en låg-/högpresterande elev i en homogen klass med dess motsvarighet i en 
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heterogen klass. Studien bygger på data från ”the Longitudinal Study of American Youth” 

där ca 100 “middle schools” och “high schools” deltagit. Studien bygger på 5442 

observationer av elever, lärare, lektioner, skolan och testresultat. Betts och Shkolnik (1998) 

fann inga bevis på att nivågruppering gynnar alla grupper. De fann ingen signifikant påverkan 

av nivågruppering på de lågpresterande eleverna. Dock fann de att de medelpresterande 

eleverna missgynnades medan de högpresterande eleverna gynnades en aning. Betts och 

Shkolniks (1998) studie visar även en mindre differentiell effekt av nivågruppering än 

tidigare forskning. De drar slutsatsen att i genomsnitt presterar elever i nivågrupperade skolor 

varken bättre eller sämre än elever i heterogena skolor. Vilken undervisningstyp som bedrevs 

för att nå detta resultat är ej specificerat i studien, dock nämns att de lågpresterande eleverna i 

högre grad hade lärare med mindre erfarenhet och jobbade mer i mindre grupper. Vidare 

nämns att de högpresterande eleverna jobbade i snabbare takt och hade högutbildade lärare.  

Nivågrupperingens påverkan på elevernas akademiska självbild  

Ett annat tema vi fann som forskarna har undersökt var nivågrupperingens påverkan på 

elevernas akademiska självbild (ASC). Detta tema hade undersökts i forskningen genom att 

eleverna fick besvara återkommande enkäter.  

I en studie av Preckel och Brüll (2008) undersöktes nivågrupperingens påverkan på både 

självbild, akademisk självbild och social självbild när elever flyttades från heterogena till 

homogena klasser. Deras fokus låg på de högpresterande eleverna, först och främst flickor, 

dock har även pojkar deltagit och diskuterats. I studien deltog 211 elever från årskurs 5. Data 

samlades in genom tre självutvärderingsenkäter: första veckan under det nya skolåret, efter 

tio veckor och i slutet på terminen. Eleverna fick även genomgå ett IQ-test fyra månader in 

på terminen. Preckel och Brüll (2008) kom fram till att elever i de speciellt högpresterande 

grupperna (gifted groups) tappade lika mycket av sin akademiska självbild som de övriga 

eleverna på den undersökta ”top track” skolan. Resultatet visade att denna sänkning var som 

störst mellan den första och andra mätningen, det vill säga inom de första tio veckorna. De 

fann även skillnader beroende på kön. För flickor i båda typerna av grupperna påverkades 

deras akademiska självbild likartat, dock var effekten störst för de högpresterande flickorna. 

Gällande högpresterande pojkar så var det specifikt deras matematiska akademiska självbild 

som sjönk medan för pojkarna i de vanliga ”top track” klasserna var det deras generella 

akademiska självbild som påverkades. Preckel och Brüll (2008) fann positiva effekter på 

högpresterande flickors sociala självbild av att sättas i den högpresterande gruppen, dock var 

denna effekt avtagande och efter sista mätningen uppvisade de högpresterande flickorna lägre 

social självbild än de övriga eleverna på skolan. Sammanfattningsvis visade studien att de 
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högpresterande flickorna påverkades mest, både deras social och akademiska självbild hade 

sjunkit på grund av nivågrupperingen jämfört med övriga flickor på skolan. Vilken 

undervisningstyp som bedrivits för att nå detta resultat redovisades ej i studien.  

I en annan studie av Preckel gjord tillsammans med Götz och Frenzel (2010), som fokuserade 

på elever i högpresterande klasser, undersöktes nivågrupperingens effekt på akademisk 

självbild. Studien utgick från 186 elever i årskurs 9, dessa jämfördes med de elever på skolan 

som fortsatt i de vanliga klasserna. För att undersöka detta använde de sig av 

självskattningsenkäter och ett standardiserat IQ-test. De använde sig av ett longitudinellt 

perspektiv, där eleverna fick fylla i samma enkät tre gånger under första terminen i årskurs 9. 

Första gången under den första veckan, andra gången 10 veckor senare och den tredje gången 

15 veckor efter andra tillfället. Fyra månader in på terminen tog eleverna IQ-testet. Preckel et 

al. (2010) fann att elevers akademiska självbild sjönk efter att de blivit placerade i den 

högpresterande klassen, detta kopplar de till fenomenet ”Big fish in a little pond”. Denna 

sänkning av den akademiska självbilden återfanns ej hos elever i de vanliga klasserna. De 

konstaterade även att denna effekt var som störst i början av terminen (mellan vecka 1 och 

vecka 10) för att sedan fortsätta sjunka, men då med en betydligt mindre effekt mellan vecka 

10 och vecka 25. Vilken undervisningstyp som bedrevs för att nå detta resultat är ej 

specificerat i studien.  

Även Butler (2007) undersökte i sin studie nivågrupperingens effekt på elevers självbild. 

Detta undersökte Butler (2007) med hjälp av enkäter där eleverna fick svara på frågor på en 

skala från 1–5. Det var totalt 941 elever i årskurs 5 och 6 från 32 skolor som svarade på 

enkäterna. Resultatet visade att de högpresterande eleverna hade bättre självbild i heterogena 

klasser än i homogena klasser. Butler (2007) fann ingen påverkan av nivågruppering på 

medelpresterande elevers självbild, dock hade nivågruppering en positiv effekt på självbild 

för lågpresterande pojkar. Vilken undervisningstyp som bedrevs för att nå detta resultat är ej 

specificerat i studien.  

Nivågrupperingens inverkan på elevernas aktivitetsgrad i klassrummet  

Det sista temat vi fann bland våra resultat är att nivågrupperingen kan påverka elevernas 

aktivitetsgrad i klassrummet. Forskningen har visat att det påverkar elevernas benägenhet att 

be om hjälp samt deras orsak till tristess. Här menar vi att elever som inte ber om hjälp när de 

behöver eller som känner sig understimulerade eller blir utsatta för för svåra uppgifter 

kommer att delta i klassrummets aktiviteter i lägre grad - där av temat aktivitetsgrad. 
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I ovannämnda studie av Preckel, Götz och Frenzel (2010) undersöktes även ifall 

nivågruppering hade någon effekt på elevers tristess. Resultatet av enkäterna visade att elever 

i vanliga klasser och eleverna i de högpresterande klasserna rapporterade samma frekvens av 

tristess. Övergripande orsaker till denna tristess för de högpresterande eleverna i heterogena 

klasser var understimulans medan medel- och lågpresterande eleverna upplevde tristess på 

grund av att de vart utsatta för alltför svårt innehåll. De fann dock att de högpresterande 

eleverna, efter att de blivit placerade homogent, rapporterade minde frekvent att deras tristess 

berodde på understimulans. De rapporterade istället att tristessen berodde på för svårt 

innehåll. Vilken undervisningstyp som använts för att nå detta resultat specificerades ej.  

I studien av Butler (2007) undersöktes även hur nivågruppering påverkar elevernas villighet 

att be om hjälp när de stöter på svårigheter inom matematikundervisningen. Butler (2007) 

upptäckte att högpresterande elever fann det viktigt att uppvisa överlägsen förmåga medan 

lågpresterande elever fann det viktigt att ej prestera sämre än någon annan. Butler fann även 

(2007) en signifikant effekt på elevers benägenhet att be om hjälp på grund av 

nivågrupperingen. Resultatet visar att nivågrupperade elever var mindre benägna att be om 

hjälp jämfört med elever i heterogena klasser. Det fanns även skillnader mellan de olika 

nivåerna. De högpresterande eleverna var mycket mindre benägna att be om hjälp än elever i 

de lågpresterande klasserna. Vid jämförelse inom nivåerna fann Butler (2007) att 

högpresterande elever i heterogena klasser var mer benägna att be om hjälp än 

högpresterande elever i homogena klasser, detta gällde även för de medelpresterande 

eleverna. Något sådant samband hittades inte gällande de lågpresterande eleverna. Vilken 

undervisningstyp som bedrevs för att nå detta resultat var ej specificerat i studien.  

Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har forskning visat att nivågruppering påverkar elevernas prestationer, 

akademiska självbild, deras upplevda tristess samt benägenhet att be om hjälp. De flesta 

forskarna har kommit fram till att det är de låg- och medelpresterande eleverna som 

missgynnas av nivågrupperingen medan högpresterande elever i de flesta fall gynnas. Dock 

finns det motsägande forskning som säger att lågpresterande elever ej påverkas av 

nivågrupperingen och att högpresterande elever endast gynnas en aning. Denna effekt av 

nivågruppering har även visat sig vara kumulativ. Vidare har det konstaterats att elever med 

samma ursprungliga förmåga kommer att utveckla sin matematiska förmåga i olika grad 

beroende på vilken nivå de placeras i, därav är det viktigt att placera elever i passande grupp 

från början. När det kommer till elevernas akademiska självbild har det visats att 
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nivågruppering har en negativ effekt på högpresterande elever i homogena grupper. Denna 

effekt är som störst i början av nivågrupperingen.  

Hur upplever elever nivågruppering inom matematikundervisningen? 

Hur eleverna upplever nivågruppering inom matematikundervisningen skiljer sig mellan 

nivåerna. De lågpresterande eleverna känner sig ibland understimulerade medan de 

högpresterande eleverna rapporterar om för hög fart och i vissa fall pressade 

undervisningssituationer. Resultatet har även visat att upplevelserna skiljer sig mellan olika 

grupper på samma nivå. Vissa högpresterande elever har beskrivit sina upplevelser av 

matematikundervisningen med en mer positiv ton medan andra har haft en betydligt mer 

negativ upplevelse av undervisningen.  

Resultatet för denna frågeställning kommer att utgå ifrån två studier där elever intervjuats. 

Den första är en studie utförd i England av Solomon (2007) där 18 elever i årskurs 9 och 10 

(13/14 och 14/15 år) intervjuas gällande deras upplevelse av matematikundervisningen och 

deras syn på matematik. Eleverna fick svara på öppna frågor inom nio områden, dessa var (1) 

vad de gillade och ogillade med matematik, (2) deras upplevelser av de nationella proven, (3) 

nivågruppering, (4) ansträngning och förmåga, (5) kreativitet i matematiken, (6) erfarenheten 

av att lära matematik, (7) jobba i grupper, (8) använda matematik i vardagen och (9) 

skillnaden mellan pojkar och flickor i matematikklassrummet.  

Den andra studien är en studie gjord av Boaler, William och Brown (2000) där de undersökte 

hur elever upplever nivågruppering. Detta undersöktes genom observationer och enkäter. Sex 

skolor deltog i studien, en skola grupperade eleverna i matematik från och med årskurs 8 (12 

år), tre skolor från årskurs 9 och resterande två skolorna fortsatte med matematikundervisning 

i heterogena grupper. Eleverna svarade på enkäten en gång i årskurs 8 och en gång i årskurs 

9. Totalt fanns data från 843 elever som hade svarat på enkäten vid båda tillfällen. Även 

observationerna ägde rum under årskurs 8–9. Under årskurs 9 utfördes även sex intervjuer på 

varje skola, detta med ett par pojkar och ett par flickor från varje nivå (tre nivåer). Vilken 

undervisningstyp som bedrevs inom studierna är ej specificerat.  

Högpresterande elevers upplevelser av nivågruppering  

I studien genomförd av Solomon (2007) beskriver de högpresterande eleverna att de fick 

använda sig av mer undersökande matematik, jobba i grupp och att läraren och eleverna hade 

en god relation som byggde på resonemang mellan de båda parterna. Vidare beskriver de sin 

undervisning som kreativ, dock med en snabb takt. Intervjuerna från Boalers et al. (2000) 

studie visade att elever i de högpresterande grupperna upplevde negativa känslor av 

nivågrupperingen och många av de intervjuade eleverna från de högpresterande grupperna 
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uttryckte att de ville flytta ner ett steg. Eleverna uttryckte att de upplevde att arbetstakten var 

för hög, att läraren hade för höga krav och ofta kom med förklaringen att de bör klara av ett 

visst innehåll eftersom att de är i den högpresterande gruppen. Eleverna karaktäriserade sin 

undervisning som snabb, pressad och procedurinriktad. Detta ledde till att elever i de 

högpresterande grupperna ansåg att det var viktigare att memorera än att tänka.  

Lågpresterande elevers upplevelser av nivågruppering  

De lågpresterande eleverna i Solomons (2007) studie såg matematik som något som 

domineras av att komma ihåg fakta och algoritmer. Eleverna i både de hög- och 

lågpresterande grupperna var av uppfattningen att vissa ”bara har det” gällande matematik. 

En lågpresterande elev uttryckte det som att skillnaden mellan de högpresterande och de 

lågpresterande elever var att de högpresterande eleverna tyckte om matematik, och att denna 

elev ej kunde nå högre nivåer då eleven ej tyckte om matematik.  

Boaler et al. (2000) återfann de mest negativa konsekvenserna av nivågruppering hos de 

lågpresterande eleverna. Dessa elever fick ofta byta lärare eller fick en underkvalificerad 

lärare och utsattes för en undervisning som de upplevde för enkel. Trotts att eleverna frågade 

efter svårare uppgifter fick de ej detta. Eleverna upplevde att läraren ansåg att de inte kunde 

klara svårare uppgifter eftersom de tillhörde den lågpresterande gruppen. Detta ledde till att 

eleverna uttryckte känslor av upprördhet och irritation. Eleverna kände sig fast i den 

lågpresterande gruppen då de ej blev undervisade på den kunskapsnivå som krävdes för att få 

möjlighet att flytta upp ett steg då läraren ansåg att de inte klarade av detta.  

Nedan följer en sammanställning av resultaten på den första och den andra frågeställningen i 

form av en figur.   
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Figur 1. Sammanfattning av resultatet för den första och den andra frågeställningen (Lågpre. står för 
lågpresterande elever och högpre. står för högpresterande elever) 
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Diskussion 
I denna del kommer resultaten att diskuteras i anslutning till varje frågeställning. Likheter och 

motsatser i resultatet och möjliga metodologiska brister kommer att diskuteras – däribland att 

studierna ej specificerat vilken typ av undervisning som bedrivits. Därför kommer resultatet 

på våran tredje frågeställning att diskuteras i förhållande till våra ovannämnda 

undervisningstyper.  

Hur påverkar nivågruppering inom matematikundervisningen låg- respektive 

högpresterande elever? 

Att eleverna påverkas av nivågrupperingen är i ovanstående studier tydligt. Nivågrupperingen 

har visats påverka elevernas prestationer, elevernas akademiska självbild, deras benägenhet 

att be om hjälp och deras orsak till tristess. Det har även visats att det är viktigt att eleverna 

placeras i en passande nivå från början. Detta då det kommer att påverka elevernas 

kunskapsutveckling. När det gäller nivågrupperingens effekt på elevernas resultat är 

forskarna i alla fall inte överens om hur stor effekten är, men effekten finns där. Exempelvis 

fann Leonard (2001), Ireson et al. (2002) och Linchevski och Kutscher (1998) alla att de 

lågpresterande eleverna missgynnades av att undervisas i homogena grupper medan Betts och 

Shkolnik (1998) ej fann någon skillnad på lågpresterande elevers resultat beroende på om de 

undervisats homogent eller heterogent. Även resultaten för de högpresterande eleverna var 

spridda. Både Linchevski och Kutcher (1998) och Ireson et al. (2002) kom fram till att 

högpresterande elever presterar bättre i homogena grupper. Detta i motsats till Leonard 

(2001) som ej fann någon skillnad på de högpresterande elevernas prestationer med avseende 

på om de undervisats homogent eller heterogent. Cahan et al. (1996) fann även att effekten av 

nivågruppering var kumulativ – vilket leder till att gapet mellan högpresterande och 

lågpresterande ökar med tiden. Detta skulle kunna ses som att nivågruppering ej leder till en 

likvärdig utbildning, vilket den svenska skolan har som mål att uppnå (Sveriges Riksdag, 

2010; Skolverket, 2018c).  

Nivågrupperingens inverkan på elevernas akademiska självbild är enligt resultaten som störst 

för de högpresterande eleverna, där deras akademiska självbild sjunker på grund av 

nivågrupperingen. Dessa resultat överensstämmer med avseende till ”Big-Fish-Little-Pond” 

Effect (BFLP) (Woolfolk & Karlberg, 2015). Detta eftersom de högpresterande eleverna som 

tidigare presterat över medel i en heterogen klass nu i homogen klass presterar på likartad 

nivå som resterande av gruppen. Känslan av att känna sig “speciell” och “bättre” har därmed 

försvunnit.  
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Studierna som vi använt oss av har separat undersökt antingen påverkan på prestation eller 

påverkan på elevernas självbild. Att detta är två skilda effekter av nivågruppering är enligt 

vår mening osannolikt och det skulle bland annat kunna förklara varför Leonard (2001) ej 

fann någon positiv effekt av nivågruppering på de högpresterande elevernas resultat. 

Eftersom akademisk självbild hänger ihop med elevers prestationer (Woolfolk & Karlberg, 

2015) och högpresterande elevers självbild har visat sig sjunka vid nivågruppering skulle 

detta kunna ge en plus-minus-noll effekt på dessa elevers resultat.  

Resultaten för elevernas aktivitetsgrad i klassrummet skulle kunna tyda på att eleverna i 

homogena grupper ej blir didaktiskt inkluderade. Didaktisk inkludering bygger på att eleven 

kunskapsmässigt förstår innehållet (Asp-Onsjö, 2006). De faktum att de högpresterande 

eleverna efter att placerats homogent rapporterade att deras orsak till tristess var för svåra 

uppgifter tyder på att den didaktiska inkluderingen, som nivågruppering har som mål att 

uppnå, ej uppnåtts. Även det faktum att homogent placerade elevers benägenhet att be om 

hjälp var mindre än heterogent placerade elevers skulle kunna tyda på att homogent placerade 

elever går miste om att bli didaktiskt inkluderade. Detta då de som synes ej ber om hjälp i 

samma utsträckning för att förstå det kunskapsmässiga innehållet.   

Hur upplever elever nivågruppering inom matematikundervisningen? 

Hur eleverna upplever nivågrupperingen skiljer sig åt beroende på om eleverna befinner sig i 

en hög- eller lågpresterande grupp. Studierna visar även på skillnader i upplevelser inom 

samma nivå. Till exempel så beskrev de högpresterande eleverna i Solomon (2007) sin 

upplevelse i mer positiv ton jämfört med de högpresterande eleverna i Boalers et al. (2000) 

studie. De högpresterande eleverna i Solomons (2007) studie upplevde matematiken som 

undersökande och kreativ medan de högpresterande eleverna i Boalers et al. (2000) studie 

upplevde den som snabb, pressad och procedurinriktad. De lågpresterande eleverna i båda 

studierna rapporterade om mer liknande upplevelser. Eleverna karakteriserade sin 

undervisning som procedurinriktad med mycket repetition. Eleverna upplevde att lärarna i 

Boalers et al. (2000) studie såg på de lågpresterande eleverna som begränsade inom 

nivågruppen och eleverna kände sig fast i sin nivå. Detta skulle kunna tolkas som att det 

didaktiska perspektivet på inkludering, som brukar användas som argument för 

nivågruppering, ej uppfyllts. Detta skulle kunna bero på, som kommer att diskuteras nedan, 

lärarens didaktiska val i klassrummet (Asp-Onsjö, 2006). Viktigt att ta i beaktning vid 

diskussion av dessa resultat är att det endast bygger på två studier.  
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Vilka undervisningstyper förekommer inom de olika studierna och vilka 

undervisningstyper är mest effektiva för de olika grupperna?   

Endast en av våra tio studier har kommenterat vilken undervisningstyp som användes inom 

studien. Detta ser vi som en brist då olika undervisningssätt skulle kunna passa olika bra för 

olika typer av grupper. Därför kommer vi här att problematisera studiernas resultat utifrån de 

undervisningstyper som beskrevs i bakgrunden.  

Den studie som redogjort för vilken undervisningstyp som användes var Leonard (2001) som 

använde sig av konstruktivistisk undervisning. Den konstruktivistiska teorin har två 

huvudgrenar: socialkonstruktivism och kognitiv konstruktivism. Centralt för dessa två 

perspektiv är att eleverna är aktiva i sitt eget lärande och sociala interaktioner belyses 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Att Leonard (2001) fann att de lågpresterande eleverna 

presterade sämre i homogena klasser vid användning av denna typ av undervisning finner vi 

ej förvånande. Inom teorin ska eleverna till exempel lära av varandra genom scaffolding, att 

få hjälp av en mer kunnig individ. Denna förutsättning går de lågpresterande eleverna miste 

om i homogena klasser. Vi vill även ifrågasätta hur passande det är att undervisa 

lågpresterande elever homogent då teorin, som nämnt ovan, bygger på att eleverna själva ska 

styra sitt lärande och bygga på tidigare kunskap. Detta då denna tidigare kunskap redan är 

bristfällig, därav placering i den lågpresterande nivån. Teorin bygger på procedurer som 

tillsynes passar bättre för de högpresterande eleverna.  

Även andra teoriers syn på inlärning kan belysas för att ifrågasätta resultaten i ovanstående 

studier. Till exempel har forskning kommit fram till att vissa människor har effektivare 

arbetsminne än andra. Detta har i sin tur kopplats till begåvning inom matematik (Woolfolk 

& Karlberg, 2015).  Detta skulle kunna tyda på att homogent placerade lågpresterande elever 

skulle kunna gynnas av att vara i en homogen grupp om de undervisas utefter den kognitiva 

teorin. Ser man till den socialkognitiva teorin så skulle resultaten kunna ifrågasättas utifrån 

avsaknaden av en trovärdig modell för de lågpresterande eleverna. Den socialkognitiva teorin 

bygger på att man som individ vill upprepa ett beteende modellerat av någon annan. Hur 

villig individen är att upprepa det observerade beteendet bygger på hur individen bedömer 

modellens trovärdighet och modellens prestige (Woolfolk & Karlberg, 2015). I Betts och 

Shkolniks (1998) studie belyses det att de högpresterande grupperna i högre grad får 

högutbildade lärare jämfört med de lågpresterande grupperna. Detta stryker även Turney 

(1931) som bland annat tar upp att ett argument mot nivågruppering är att de lågpresterande 

grupperna får mindre erfarna lärare. En tolkning av detta är att de lågpresterande eleverna får 

en mindre trovärdig modell vars beteende de är mindre benägna att upprepa.  
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Ett annat resultat som vi också vill problematisera är att de högpresterande elevernas 

akademiska självbild sjunker i homogena grupper. Vi menar att det förutom BFLP även 

skulle kunna bero på undervisningstyp. Med utgångspunkt i den socialkognitiva teorin  skulle 

detta även kunna bero på de högpresterandes tidigare roll i klassen. De högpresterande 

eleverna i en heterogen klass skulle kunna innehaft positionen av en god modell men att 

tappa denna position genom nivågruppering skulle kunna påverka elevernas akademiska 

självbild negativt.  

Elevernas uttryckta känsla av att känna sig fast i sin nivågrupp i Boalers et al. (2000) studie 

kan liknas vid det stadietänkande som finns inom kognitiv konstruktivism. Inom denna teori 

finns ett antal stadier och teorin innebär att individen på ett visst stadium har en begränsad 

kapacitet (Woolfolk & Karlberg, 2015). En elev återberättar bland annat att läraren har 

uttryck att “You’re the bottom group, you’re not going to learn anything” (Boaler et.al, 2000, 

s.639). Detta sätt att se på lärande har blivit kritiserat och kan ses som att begränsa elevernas 

utveckling. 

Slutsatser  

Vi menar på att de faktum att lågpresterande elevers resultat försämras och högpresterandes 

ökar visar på att nivågruppering ej leder till en likvärdig utbildning, vilket den svenska skolan 

ska sträva mot. Vidare menar vi att det faktum att studierna undersökt prestationer och 

akademisk självbild som två separata effekter bör problematiseras. Detta då vi menar på att 

dessa två aspekter mycket väl kan hänga ihop eftersom tidigare forskning har visat att elevers 

akademiska självbild påverkar deras resultat. Vi har även uppmärksammat att de funna 

resultaten indikerar att nivågruppering ej leder till didaktiska inkludering, som brukar 

används som argument för nivågruppering. Det faktum att studierna ej specificerat och haft i 

åtanke vilken undervisning som bedrivits menar vi är en brist i studierna eftersom vilken 

undervisning som bedrivits möjligen kan ha påverkat resultaten.  

Avslutning 

Denna systematiska litteraturstudie ämnade till att undersöka hur nivågruppering inom 

matematikundervisningen påverkar hög- respektive lågpresterande elever. Vi kom även till 

viss del att behandla medelpresterande elever. Litteraturstudien ämnade även till att 

undersöka hur nivågrupperade elever upplever nivågrupperingen och vilken typ av 

undervisning som bedrivits i de olika grupperna samt vilken undervisningstyp som är 

effektivas för varje nivå.  
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Forskningen har konstaterat att nivågruppering påverkar elevers resultat och elevers 

akademiska självbild. Gällande påverkan på elevers prestationer har forskningen i stora drag 

kommit fram till att det är de högpresterande eleverna som gynnas och de lågpresterande 

eleverna som missgynnas. Den forskning som fokuserat på elevernas akademiska självbild 

fann i de stora hela att det är de högpresterande elevernas akademiska självbild som 

försämras av nivågrupperingen och att de lågpresterande eleverna ej påverkas signifikant.  

En brist vi fann inom de valda studierna var att majoriteten ej inkluderade och tog i beaktning 

vilken undervisningstyp som bedrivits inom de olika grupperna. Vi har därför i vår diskussion 

försökt att problematisera resultaten utifrån ett antal olika undervisningstyper. Detta för att 

föra tankarna till att resultaten ej endast behöver vara en effekt av själva nivågruppering utan 

även en effekt av vilken undervisning som har bedrivits. Detta eftersom “vissa strategier är 

bäst lämpade för att uppnå vissa mål med vissa elever och andra är lämpligare för att uppnå 

andra mål med andra elever” (Olsson, 2017, s.14). 

Vidare forskning som bör bedrivas inom ämnet är forskning som väljer att inte endast 

fokusera på elevernas matematikresultat utan hur undervisningen effektivast bedrivs när man 

som lärare har valt att nivågruppera. Vilken undervisningstyp är effektivast för varje 

nivågrupp? Vidare bör även framtida forskning undersöka ytterligare hur eleverna upplever 

nivågruppering. Hur påverkas deras uppfattning av inkludering vid nivågruppering? Leder 

nivågruppering till en jämlik utbildning? Eller känner sig eleverna i de olika klasserna 

prioriterade i olika grad?  

Inför valet att nivågruppera eller ej finns som synes mycket att beakta. Forskningsresultatet 

visar att oftast är det någon eller något som måste förlora för att någon eller något ska få 

vinna. Till exempel så stärks de högpresterandes resultat på bekostnad av de lågpresterandes 

eller så sjunker de högpresterande elevernas akademiska självbild på grund av 

nivågrupperingen. Värt att betona igen är att det är viktigt att tänka på att dessa resultat 

bortser från den undervisning som bedrivits. Detta anser vi är en lucka i forskningen, att 

studierna ej behandlat det som faktiskt händer i klassrummet. I denna studie har vi benämnt 

detta för undervisningstyper och vi menar på att det som sker i klassrummet har en stor 

inverkan på hur eleverna upplever undervisningen och hur de presterar. Om pedagoger väljer 

att nivågruppera så bör även följaktligen undervisningen anpassas utefter den nya gruppen.  
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