
Johan Winther och Erik Granström 

HT2009 

Examensarbete, 15 hp 

Lärarprogrammet, 270 hp  

 

Nivågruppering i matematik 

En studie om lärares inställning till nivågrupperad under-
visning 

Johan Winther och Erik Granström 
  

 

 

 

 



 



– Nivågruppering i Matematik – 

 

 

Förord 

För att ta examen som lärare vid Umeå Universitet har ett examensarbete på 15 högsko-

lepoäng utförts. Detta arbete har vi, Erik Granström och Johan Winther, valt att göra till-

sammans. 

 

Arbetet har utförts höstterminen 2009, och spänner över en tvåmånadersperiod, från no-

vember 2009-Januari 2010. Ewa Bergqvist har varit vår handledare från Umeå Universi-

tet, Catarina Rudälv är den som examinerat arbetet.  

 

Vi skulle vilja rikta ett stort tack mot Ewa och övriga personer som stöttat och hjälpt oss 

under den process som det varit att skriva detta arbete. Vi vill också tacka de lärare som 

varit vänliga och ställt upp på intervjuer. Utan er hjälp hade vi aldrig kunnat genomföra 

vår undersökning! 

 

Erik Granström och Johan Winther 

Umeå 

2010-01-17 



– Nivågruppering i Matematik – 

 

 

 

Sammanfattning 
Nivågruppering är ett väldebatterat ämne när det gäller hur man bör organisera undervis-
ningen på bästa sätt. I matematikämnet har det historiskt varit vanligt att nivågruppera 
(exempelvis genom allmän och särskild kurs). Vi tror att lärarens roll för hur väl nivå-
grupperad undervisning fungerar är helt avgörande. Därför har vi valt att undersöka lära-
res syn på nivågruppering. Undersökningen är av kvalitativ art. Ett antal kvalitativa inter-
vjuer med högstadielärare på två orter i Västerbottens län har genomförts. Den data som 
insamlats har sedan gåtts igenom och analyserats. Resultatet av denna studie indikerar att 
lärare generellt är positiva till nivågruppering. Man ser det som ett bra sätt att organisera 
undervisningen utifrån de resurser man har att tillgå idag. Flera av lärarna uttrycker dock 
att om man framförallt hade mindre klasser, skulle man kunna klara sig bra utan att nivå-
gruppera, då man skulle hinna med att hjälpa sina elever på ett annat sätt. Lärarna har 
olika erfarenheter av nivågruppering, och stött på olika sorters nivågruppering, därför blir 
resultatet något spretigt.  
 
Nyckelord: Lärarperspektiv, Undervisning, Högstadiet, Differentiering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Såväl grundskolans som gymnasieskolans läroplan betonar vikten av att undervisningen 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. (Skolverket, 2007a, s. 44) 

Hur kan vi som lärare anpassa vår undervisning till varje elevs egna förutsättningar? Ing-

en enkel fråga, däremot mycket viktig för skolan. Hur ska vi på ett bra sätt som lärare 

konvertera läroplanernas andemening till vår faktiska undervisning?  

 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) har vi stött på olika sätt att anpassa 

undervisningen efter elevens förutsättningar så gott det går. Ett av dessa sätt har varit att 

gruppera eleverna efter olika kunskapsnivåer. Detta kan vara ett sätt att underlätta arbetet 

för oss som lärare, att få mer homogena grupper och att anpassa undervisningen bättre 

gentemot varje enskild individ. Andra sätt att gruppera kan vara åldersblandat, klassinde-

lat, blandad klass etc. Att nivågruppera elever utefter kunskapsnivå är något som vi tyck-

er är en kontroversiell men intressant tanke, som vi gärna tittar närmare på (kontroversiell 

i och med att många skolor uppfattat det som att nivågruppering är förbjudet efter inspek-

tion av Skolverket, och intressant eftersom det skulle kunna vara ett sätt att arbeta på som 

ger en förbättrad inlärning hos elever). I grundskoleförordningen står det att särskilt stöd 

först och främst ska ges i klassrummet och den klass man tillhör (Utbildningsdepartemen-

tet, 1994). Detta går att tolka som att nivågruppering enligt grundskoleförordningen är 

något som inte bör förekomma. Däremot så använder sig skolor av särskiljande lösningar 

när man försöker hjälpa elever som är i behov av stöd (Skolverket, 2009). 

 

I september 2009 släppte Skolverket en rapport som behandlar orsaker till försämrade 

skolresultat i grundskolan (Skolverket, 2009). I rapporten kan man utläsa att en av de fyra 

huvudfaktorerna till varför skolresultaten är sämre idag jämfört med 1990-talet är diffe-

rentiering. Man pekar på att det blivit allt vanligare med differentierad undervisning, ex-

empelvis nivågruppering, samt särskilda undervisningsgrupper för elever med behov av 
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särskilt stöd. I rapporten skrivs att det faktum att allt fler definieras som i behov av sär-

skilt stöd kan ha flera förklaringar, exempelvis att skolans möjligheter att anpassa under-

visningen till elevers olika behov och förutsättningar minskat. Rapporten nämner även att 

en orsak till varför fler anses ska få stöd idag kan vara att det förekommer mer enskilt 

arbete i skolan nu jämfört med förut, vilket innebär ett ökat krav på elevers förmåga att 

själv ta ansvar för sina studier (Ibid.).  

 

Carlsson (1999) nämner att Singapore, som låg i topp i TIMSS-undersökningen, tillämpar 

strikt nivågruppering från tidiga år. Om detta är en anledning till att man ligger så pass 

bra till i TIMSS går inte att utläsa ur den artikeln, däremot är det intressant att det togs 

upp då det kan indikera att nivågruppering inte automatiskt leder till dåliga resultat.  

 

Vi tror att nivågrupperad undervisning är ett bra sätt att arbeta på, och att eleverna får 

möjligheter att utvecklas på bästa sätt. Detta motiverar vi med att eleverna får undervis-

ning på rätt nivå genom att lärarna anpassar undervisningen till respektive elevgrupp. Det 

är rimligt att anta att om man nivågrupperar skapar man mer homogena undervisnings-

grupper, vilket i förlängningen innebär att läraren har lättare att anpassa undervisningen 

till elevgruppen. Med anpassning menar vi att läraren väljer undervisningsmetod, men 

också innehåll i undervisningen på en nivå som alla elever förstår. Med väl fungerande 

nivågrupperad undervisning menar vi att undervisningen läggs på en sådan nivå att ele-

verna dels förstår, men också stöter på lagom utmanande matematiska problem som gör 

att de utvecklas. Detta tror vi är lärorikt och utvecklande för såväl elev som lärare. En 

förutsättning är dock att nivågrupperingen används på rätt sätt, och noga tänks igenom. 

Den erfarenhet som omfattar vår egen skolgång och VFU säger också att nivågrupperad 

undervisning fungerar bra.  

 

Vi tror att lärarens roll för hur väl nivågrupperad undervisning fungerar är helt avgöran-

de. Lärarens kunskaper, förutfattade meningar, krav på eleverna och hur man anpassar 

undervisningen till respektive elevgrupp tror vi har stor betydelse för hur väl undervis-

ningssättet faller ut. Vi vill därför titta på lärares syn på arbetsformen nivågruppering.  
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur nivågrupperad undervisning upplevs och 

uppfattas utifrån ett lärarperspektiv. Med nivågrupperad undervisning menar vi att elever 

grupperas efter sin kunskapsnivå och inlärningsförmåga. 

 

Nedan följer våra forskningsfrågor, tillsammans med en kort motivering till hur vi kopp-

lat dessa till vårt syfte 

 

Hur resonerar lärarna när eleverna delas in i de olika grupperna?  

Vi vill få med hela processen med nivågruppering för att kunna belysa hur lärarna tän-

ker. 

 

Hur anpassas undervisningen enligt lärarna till respektive grupp? 

Hur använder man nivågrupperingen? Utifrån detta vill vi kunna komma åt hur man ser 

på nivågruppering, och hur man faktiskt anpassar undervisningen. 

 

Vilka för- och nackdelar finns det enligt läraren med nivågruppering?  

Vad tycker lärarna egentligen om nivågruppering? 
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2. Litteraturgenomgång 

Loveless (1998) skriver att man kan summera forskningsfältet med ett ord; ofullständigt. 

Han menar att man trots omfattande forskning under många år inte har kunnat komma 

fram till nivågrupperingens inverkan på elevers utbildning. Det finns dock mycket forsk-

ning på området och vi har valt att lyfta fram några studier som enligt oss på ett bra sätt 

speglar forskningen kring nivågruppering.  

 

Här följer en genomgång av dels vad som står i lagen om organisering av undervisning, 

hur Skolverket ser på nivågruppering, en mer omfattande genomgång av vilka för- och 

nackdelar som forskningen kring nivågruppering behandlar samt lite om vad tidigare 

undersökningar tagit upp om lärares attityder till nivågruppering. 

2.1 Vad säger lagen och Skolverket om nivågrupperin g? 

I följande avsnitt kommer vi redovisa vad utbildningsdepartementet och Skolverket skri-

ver kring nivågruppering. I skollagen står följande; 

Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om inte annat följer 

av föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestäm-

mer. Lag (1993:1 679). (Utbildningsdepartementet, 1993) 

Lagen föreskriver alltså en i huvudsak gemensam studiegång. Som vi tidigare nämnt skall 

dessutom särskilt stöd först och främst ges i klassrummet (Utbildningsdepartementet, 

1994). Det finns däremot inget förbud emot exempelvis nivågruppering. 

 

På Skolverkets hemsida finns vägledning och tolkning av lagar och regler. När det gäller 

nivågruppering i grundskolan konstaterar man också här att eleverna i huvudsak skall ha 

en sammanhållen och gemensam studiegång. Det påpekas att undervisningen bör anpas-

sas till respektive elev. Ett intressant citat lyder; 

Nivåindelning efter kunskaps/prestationsmässiga förutsättningar i ett ämne under en be-

gränsad tid kan vara motiverat utifrån ett pedagogiskt syfte om det inte leder till för lågt 
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ställda förväntningar på eleverna. Elevernas resultat ska fortlöpande följas upp varvid or-

ganiseringen av undervisningen omprövas. (Skolverket, 2007b) 

Nivågruppering är alltså inte förbjudet eller otillåtet, det bör dock enligt Skolverket skö-

tas med hög medvetenhet om varför det används, och löpande utvärderas. Det står också 

att det är viktigt med en genomtänkt pedagogisk planering, alla elever skall ges möjlighet 

till att nå målen för utbildningen och kunna förverkliga sina möjligheter. 

2.2 För- och nackdelar med nivågruppering 

Debatten kring nivågruppering har funnits länge och det är tydligt att det finns både för- 

och nackdelar med nivågruppering. Kring detta diskuteras det mycket i den forskning 

som finns på området. Slavin (1990) påstår att argumenten för och emot nivågruppering 

har varit i princip desamma ända sedan 1920-talet. Han ger exempel på en undersökning 

från 30-talet som summerar för- och nackdelar med nivågruppering. Några av fördelarna 

var att högpresterande elever får mer utmaningar, undervisningen kan lättare anpassas, 

undervisningen blir lättare att genomföra, lågpresterande elever ges mer utrymme då de 

inte överskuggas av högpresterande elever och att det ger möjligheter till mer hjälp till 

lågpresterande elever. Några nackdelar som togs upp var att lågpresterande elever behö-

ver jobba ihop med högpresterande elever för att stimuleras och inte bli uttråkade, att 

lärare inte har tid att differentiera sin undervisning och att lågpresterande elever får en 

stämpel som dåliga vilket i slutändan kommer att hämma deras kunskapsutveckling (Sla-

vin, 1990). Dessa för- och nackdelar återkommer i flera forskningsrapporter som spänner 

över lång tid (Dar, 1985; Loveless, 1998; Nyström, 2003; Slavin, 1990).  

 

Viss forskning pekar på att dagens nivågruppering ofta skiljer sig från hur människor 

generellt ser på begreppet. Idag är det exempelvis inte som förr i tiden rena IQ-tester som 

styr vilken nivågrupp elever hamnar i. Nivågrupperingen är på många sätt ”mjukare” 

idag, exempelvis nivågrupperar man per ämne när nivågruppering används, och nivå-

gruppering sker för att bättre kunna anpassa undervisningen till respektive elevs behov 

(Loveless, 1998).  
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När det gäller diskussionen kring nivågruppering, fokuserar förespråkare mer på själva 

ämnet medan kritiker mer baserar sina argument på den sociala aspekten av nivågruppe-

ring. Kritiker tittar på de relativa effekterna av nivågruppering, d.v.s. vad som händer 

med elever på respektive nivå, och inte den totala effekten av nivågrupperingen. Mycket 

kritik riktas mot att nivågruppering leder till diskriminering, och att segregering framhävs 

(Slavin, 1990). Andra studier visar på att nivågruppering utifrån vilken ekonomisk klass 

man kommer ifrån existerar (elever med föräldrar som är höginkomsttagare placeras ofta 

i en grupp med högpresterande elever), medan nivågruppering efter ras är i princip obe-

fintliga. Nivågruppering efter klass menar man kan ha andra bakomliggande faktorer, 

exempelvis mer stöd och uppmuntran från föräldrar (Loveless, 1998). 

 

Nyström (2003) har mycket att säga om nivågrupperingens positiva och negativa effekter. 

En viktig positiv effekt med nivågruppering som han lyfter fram från tidigare forskning är 

att högpresterande elever får möjlighet att nå kunskap som de inte skulle hinna med i en 

heterogen undervisningsgrupp. Andra forskare argumenterar för att om undervisningen i 

olika nivågrupper genomförs på ett medvetet sätt, med extra fokus på lägre nivågrupper 

och hur undervisningen bedrivs där, kan nivågruppering ha en god effekt (Loveless, 

1998; Carlsson, 1999).  

 

Man kan konstatera att forskningen ofta visar på en liten positiv effekt på högpresterande 

elever och en motsatt negativ effekt på lågpresterande elever vid nivågrupperad undervis-

ning (Loveless, 1998; Nyström, 2003; Slavin, 1990). Nyström (2003) sammanfattar några 

forskningsstudiers resultat med att konstatera att det tycks vara svårt att hitta positiva 

effekter av att bilda särskilda grupper för lågpresterande elever. Även forskare som är 

uttalat positiva till nivågruppering medger att lågpresterande grupper ofta begränsas av att 

undervisningen styrs mer av exempelvis att eleverna får lära sig rutinuppgifter och att ha 

gott uppträdande i klassrummet (Loveless, 1998). Flera studier visar att medel- och låg-

presterande elevers prestationer är betydligt bättre i heterogena klasser (Nyström, 2003; 

Slavin, 1990). Nyström (2003) menar att tidigare forskning kommit fram till att försäm-

ringen av högpresterande elevers resultat när man undervisas i heterogena klasser gent-

emot undervisning i homogena grupper är försumbar. Han pekar på att ett av de viktigaste 
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argumenten mot nivågruppering är att när en elev placeras i en grupp är risken att placer-

ingen ger en stämpel på eleven, att ”såhär bra är du i matematik”, som sedan följer med 

eleven i den fortsatta skolgången och även senare i livet, trots att eleven kanske presterar 

betydligt bättre i framtiden (Nyström, 2003). Undervisningen i grupper med lågpreste-

rande elever går ofta långsammare fram, samtidigt som genomgångar generellt håller en 

lägre kvalitet. Lärare har låga förväntningar på eleverna, och ofta blir det de lärare som 

har minst kunskaper i matematikämnet som får ta hand om den lågpresterande gruppen 

(Slavin, 1990). Ytterligare ett problem är att i en lågpresterande grupp finns det generellt 

färre individer att ”se upp till”, det finns med andra ord färre positiva beteendemönster i 

klassrummet (Slavin, 1990). 

 

En annan kritik som riktas mot nivågruppering är att elever känner ett missnöje med un-

dervisningsformen, och att de ändrar sin syn på ämnet matematik till något negativt (Boa-

ler, Wiliam & Brown, 2000).  

 

Slavin (1990) lyfter fram huvudargumentet för nivågruppering som att lärare får möjlig-

het att anpassa sina undervisningsmetoder och det material man arbetar med till de olika 

nivågrupperna. Svårare uppgifter som ger mer utmaningar för högpresterande elever skall 

hjälpa dem i sin inlärning, och mer stöd ska kunna ges till lågpresterande elever. Loveless 

(1998) sammanfattar att högpresterande elever blir lidande vid heterogen undervisning, 

att man tappar dem för att undervisningen inte blir någon utmaning för dem. Han menar 

att det blir mycket svårt för lärare att rikta in sig på hög- och lågpresterande elever samti-

digt, och ge dem den hjälp de behöver. 

 

Trots att omfattande kritik riktats mot den låga kvaliteten på undervisning i grupper med 

lågpresterande elever konstaterar Slavin (1990) att kunskapsutvecklingen inte skadas av 

att en individ placeras/väljer att vara i en lågpresterande grupp. Han konstaterar också att 

trots att många anser nivågruppering vara nödvändigt på exempelvis högstadiet för att 

överhuvudtaget kunna hantera den stora kunskapsspridning som finns bland eleverna, så 

visar undersökning efter undersökning enligt honom att det inte heller finns positiva ef-

fekter av nivågruppering. 
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Slavin (1990) tar också upp att det är svårt att jämföra undervisningskvalitet i hög- och 

lågpresterande elevgrupper. En anledning till detta är att lärare tar upp mindre material i 

lågpresterande grupper. 

 

Flera forskare konstaterar att om inte utlärningsmetoder förändras, har organiseringen av 

undervisningen liten inverkan på elevers kunskapsutveckling. Man menar att om lärare 

fortsätter att använda sig av samma arbetsmetoder och inte anpassar undervisningen efter 

respektive nivågrupp, kommer det inte att innebära någon skillnad om man använder sig 

av nivågruppering eller inte (Carlsson, 1999; Nyström, 2003; Loveless, 1998; Slavin, 

1990).   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att forskningen visar att nivågruppering i sig inte 

medför några förbättringseffekter totalt sett, d.v.s. de förbättringar som uppnås för hög-

presterande elever resultatmässigt tas ut av den resultatförsämring som sker för elever i 

lågpresterande grupper. Vissa forskare argumenterar dock att det inte behöver ske någon 

försämring hos lågpresterande elever, utan att detta är en effekt av att läraren har för låga 

förväntningar på eleverna och lägger upp undervisningen därefter (Loveless, 1998). Har 

man en fokus på lågpresterande grupper menar man att det går att nå ett positivt resultat 

genom att arbeta nivågrupperat (Carlsson, 1999; Loveless, 1998). Det blir också lättare 

för läraren att anpassa undervisningen i en nivågrupperad klass (Slavin, 1990). De flesta 

forskare (ex. Dar, 1985; Nyström, 2003; Slavin, 1990) menar dock att man ser en försäm-

ring hos lågpresterande elevgrupper gentemot heterogen undervisning. En annan kritik 

mot nivågruppering är att eleverna känner missnöje vid en sådan organisering av under-

visningen (Boaler, Wiliam & Brown, 2000).  

2.3 Lärares attityder till nivågruppering 

Nyström (2003) konstaterar att lärare generellt ser positivt på olika slags homogenisering. 

Han konstaterar också att många lärare uppfattar nivågruppering som något icke önskvärt 

från Skolverk och skolinspektion, även fast man själv ofta är positiv. Detta bör ses i för-

hållande till vad som tagits upp tidigare i detta kapitel angående Skolverkets och lagens 
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syn på nivågruppering, nämligen att det inte finns några förbud mot nivågruppering.  

Skolverket har heller inte en negativ inställning till nivågruppering (dock menar man att 

det krävs en viss eftertanke innan man inför nivågrupperad undervisning). 

 

Nyström (2003) tar också upp att elevers olika förkunskaper och studieambitioner är vik-

tiga skäl som lärare har till att man nivågrupperar. Han menar att det finns ett antal skäl 

som lärare ger till att man vill använda nivågruppering; 

- Elever som vill läsa mer matematik ska få möjlighet till det. 

- Lärarna kan stimulera de duktiga eleverna. 

- Lärarna anser att antalet elever som inte klarar sina studier ökar och nivågruppe-

ring uppfattas som ett sätt att kunna hjälpa alla på ett kostnadseffektivt sätt. 

Nyström (2003) tar också upp effektivitetsaspekten, att vissa lärare menar att det går att 

prata till större elevgrupper om samma problem om eleverna ligger på en mer gemensam 

nivå. Det går här att se tydliga kopplingar till det som Slavin (1990) tagit upp angående 

nivågrupperingen historiskt sett, dvs. de argument som man redan på 1920-talet angav 

för nivågruppering, dock ligger fokus för lärarna här på framförallt de högpresterande 

eleverna. 

 

Dar (1985) kommer med ett intressant påstående angående lärares syn på nivågruppering. 

Han menar att den sociokulturella bakgrunden man ofta har som lärare gör att man har 

lätt för att se positiva effekter av nivågruppering. Hans undersökning visar på att lärare 

som arbetar med heterogena klasser i en skolmiljö som förordar detta, är märkbart mind-

re positiva till nivågruppering än de lärare som bara arbetat med detta. Dar skriver också 

att det i vissa studier föreslås att läraren övervärderar sin egen roll i klassrummet, samti-

digt som man undervärderar den undervisningsgrupp man har. På så sätt menar han att 

läraren kan ha svårt att se negativa effekter på nivågruppering, och framförallt då negati-

va effekter för lågpresterande elever (Dar, 1985).  
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3. Metod 

3.1 Urval och avgränsningar 

Studien är genomförd på sex högstadieskolor på två orter i Västerbottens län och behand-

lar nivågruppering i årskurs 9. Anledningen till att vi avgränsar oss till årskurs 9 är att vi 

vill gå in på djupet i lärares syn på nivågruppering, och om vi skulle välja en spännvidd 

av flera årskurser skulle vi behöva samla in mer data. Den mängd arbete som skulle be-

höva läggas ned på att genomföra studien skulle bli för stor för den tid vi har till förfo-

gande. Dessutom skall en av oss bli gymnasielärare och den andra lärare i grundskolans 

senare år och då blir årskurs 9 ett naturligt gränssnitt för oss båda, då detta är mer rele-

vant för en gymnasielärare än om vi skulle genomföra undersökningen i exempelvis 

årskurs 7. I årskurs 9 har vi också uppfattningen att undervisningen blir mer riktad (ex. 

mer stödundervisning för elever med svårigheter), bland annat på grund av gymnasieval 

och kommande slutbetyg. Urval av sex högstadieskolor på två orter har gjorts p.g.a. prak-

tiska skäl, det ter sig enkelt att inte behöva transportera sig så långt vid datainsamling. 

Undersökningen är inriktad på ämnet Matematik och alla intervjuade lärare har erfarenhet 

av undervisning organiserad som nivågruppering. Hänsyn har också tagits till ålders-

aspekten, så att lärare med olika erfarenhetsbakgrund fått komma till tals. 

 

Vi har kontaktat 16 lärare på sex högstadieskolor på de två orter vi valt att inhämta data 

ifrån. Av dessa har 10 personer gått med på att intervjuas. Ett visst bortfall har skett då 

lärare på grund av tidsbrist inte kunnat ställa upp på intervju, eller att vi inte fått svar på 

utskickat mail. En lärare hade som krav att vi inte skulle spela in intervjun, men då vi 

ansåg detta nödvändigt för att säkerställa dataunderlagets kvalitet valde vi att tacka nej till 

att intervjua denna lärare. Vi har således intervjuat 9 lärare. De lärare som tackat ja till 

intervju är de som sedan intervjuats. Vi har valt att göra en pilotintervju med en gymna-

sielärare för att kontrollera vårt intervjuunderlags kvalitet. Det är stor spridning på både 

erfarenhet och ålder på de lärare vi intervjuat, och av nio lärare är fem män och fyra 

kvinnor.  
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3.2 Datainsamlingsmetoder 

Vi har valt en kvalitativ forskningsansats till vår undersökning. Enligt Bryman (2002) 

ligger fokus i kvalitativ forskning på vad som sägs, exempelvis förklaringar och beskriv-

ningar. Det innebär att man kan gå in mer på djupet i det man undersöker, och detta 

stämmer väl överens med vår undersökning. Vi har använt oss av semistrukturerad kvali-

tativ intervju som metod för att samla in data från lärare på de högstadieskolor vi besökt. 

Bryman beskriver en semistrukturerad kvalitativ intervju som en intervju där forskaren 

har förberett en lista över ett antal teman (med frågor till varje tema) som ska beröras. 

Respondenten har stor frihet att utforma svar på det sätt han/hon vill. Följdfrågor och 

även andra frågor som inte tagits upp i förhand kan förekomma, men i huvudsak skall de 

frågor som förberetts vara grunden i intervjun. Detta har vi tagit fasta på. Vi har skapat en 

intervjuguide, där vi kopplat intervjufrågor till våra tre forskningsfrågor. Vi började med 

att skriva ned ett antal frågor som vi ville ställa. Dessa frågor analyserades genom att vi 

skrev ned vad de täckte för områden, vilka svar vi kunde tänkas få samt om vi skulle be-

höva komplettera med ytterligare frågor/följdfrågor för att kunna få ett fullgott svar. In-

tervjufrågorna kopplades sedan till våra forskningsfrågor. Om två frågor troligen skulle 

ge snarlika svar gjordes de om och vi kompletterade även med någon ytterligare fråga för 

att i förlängningen kunna besvara våra forskningsfrågor. Forskningsfrågorna numrerades 

(1,2 och 3) och därefter gicks varje intervjufråga igenom och kopplades innehållsmässigt 

till en eller eventuellt två av våra forskningsfrågor. Detta gjordes genom att sätta den siff-

ra som representerade respektive forskningsfråga vid aktuell intervjufråga.  

 

Ett exempel; frågan ”Undervisar du annorlunda i en heterogen klass (dvs. klassvis un-

dervisning), jämfört med en nivågrupperad klass? Om läraren svarar ja så frågar vi: På 

vilka sätt? Varför? Om nej så frågar vi: Hur motiverar du detta?” kopplades till två av 

våra forskningsfrågor, ”1. Hur anpassas undervisningen enligt läraren till respektive 

grupp?” samt ”3. Vilka för- och nackdelar finns det enligt läraren med nivågruppe-

ring?” . På detta sätt har vi kopplat samtliga intervjufrågor till våra forskningsfrågor och 

därmed säkerställde vi också att vi hade flera intervjufrågor till varje forskningsfråga och 

att varje intervjufråga verkligen fyllde ett syfte. Denna uppstrukturering av våra intervju-

frågor har sedan använts i vår dataanalys.  
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För att skapa en så naturlig intervjusituation som möjligt utgick vi från tre frågeområden:  

• Definition av nivågruppering 

• Gruppindelning 

• Undervisning i olika nivågrupper 

 

Ett alternativ hade varit att fråga kring varje forskningsfråga i tur och ordning men detta 

förkastades dock då vi ansåg att det skapade en mer konstlad struktur på våra intervjuer.  

 

I frågeområdet Definition av nivågruppering tar vi upp hur läraren ser på nivågruppering, 

samt lite om olika typer av nivågruppering. Frågeområdet Gruppindelning tar upp hur 

elever grupperas vid arbete med nivågruppering, hur flexibel gruppindelningen är, vad 

och vem som påverkar eleverna att välja en viss grupp och på vilka sätt, vad eleverna 

enligt läraren brukar tycka om gruppindelning och anledningar till att nivågrupperingar 

används. Frågeområdet Undervisning i olika nivågrupper tar upp olika aspekter i hur un-

dervisningen bedrivs i respektive grupp, och även vilka begränsningar och möjligheter 

det enligt läraren finns med nivågruppering. 

 

Utifrån vår intervjuguide har vi skapat ett intervjuunderlag (Se bilaga 1) som vi använt 

under våra intervjuer. Anledningen till att vi gjort på detta sätt är att vi till intervjuerna 

velat ha ett väl underbyggt underlag som bygger på vårt syfte och våra forskningsfrågor. 

Att vi skapat ett intervjuunderlag utifrån vår intervjuguide motiverar vi med att vi vid 

intervjuerna velat ha ett tydligt dokument som ska vara enkelt att använda som stöd. Vår 

intervjuguide är mer kompakt i sin struktur, där har vi också gjort kopplingar till våra 

forskningsfrågor. Detta ansåg vi inte vara nödvändigt att ha med vid intervjuerna. Det var 

viktigt att etablera kopplingen mellan forskningsfrågor och intervjufrågor, men att ha 

med detta vid intervjuer innebar mer text i dokumentet och svårare att läsa ut intervjufrå-

gor, detta skulle kunna ha haft påverkan på hur väl intervjuer löpt på och i förlängningen 

resultaten från dessa. Vi har dessutom kompletterat vårt intervjuunderlag med ett antal 

följdfrågeformuleringar i mer allmän form som extra stöd vid intervjuerna (exempelvis 

”Vad gjorde du då?”).  



– Metod – 

 

13 

3.3 Procedur 

Vi har tagit del av del av forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2002), och varit 

medvetna om dessa under hela arbetsprocessen, men framförallt då vi samlat in vår data. 

Efter att vi bestämt våra forskningsfrågor togs en första kontakt via mail och telefon med 

högstadielärare på de två orter där vi genomfört våra intervjuer. Vi presenterade oss, vad 

vi läser och att vi skriver ett examensarbete inom matematikdidaktik. Därefter presente-

rade vi vad vi tänkt undersöka. De lärare som accepterade att bli intervjuade fick sedan 

ett mail där ytterligare information om intervjuerna gavs (Se bilaga 2).  

 

Vi gjorde en pilotintervju för att testa vårt intervjuunderlag. Denna pilotintervju gjordes 

med en gymnasielärare som vi fått kontakt med genom VFU. Efter pilotintervjun gjordes 

ett par mindre justeringar av intervjuunderlaget. De justeringar vi gjorde handlade dels 

om att ändra ledande frågor så de blev mer öppna, dels att lägga till förslag till följdfrågor 

så att vi skulle få så uttömmande svar som möjligt. 

 

Intervjuerna har genomförts med en respondent åt gången. De har spelats in och sedan 

transkriberats. Sekretessfrågor angående intervjuerna har tagits upp med respondenter 

både i det informationsmail som skickats ut och vid start av intervjuer. De har också fått 

information om att de kommer att vara anonyma, att intervjun transkriberas (skrivs ned) 

och att vi sedan förstör inspelningen av intervjun. Efter att samtliga intervjuer har tran-

skriberats har alla inspelningar raderats. 

3.4 Databearbetning/analysmetod 

Varje genomförd intervju har transkriberats till ett separat dokument. När samtliga inter-

vjuer transkriberats, har sammanfattning gjorts av varje intervjufråga. Detta har gjorts på 

följande sätt; 

• Samtliga intervjuers fråga 1 har kopierats från respektive transkribering in till ett 

nytt dokument. 

• Svaret på frågan från respektive intervju har sammanfattats med några meningar. 

• Samtliga sammanfattningar har klippts ut och lagts till i ett nytt dokument, detta 

för att kunna få en bättre överblick vad kärnan i svaren är. 
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• En sammanfattande text av de olika sammanfattningarna från alla intervjuer har 

gjorts, denna text har sedan lagts till i denna rapport. 

• Eventuellt har viss omskrivning av texten gjorts för att den bättre ska passa in i 

rapporten som helhet. 

I avsnittet Resultat presenteras de sammanfattande texterna av intervjuerna. Strukturen på 

vårt resultat är uppbyggd utefter vårt intervjuunderlag, med tre frågeområden. Dessa har 

vi gett rubrikerna ”Lärares definition av nivågruppering”, ”Tankar kring gruppindelning 

vid nivågruppering” och ”Undervisning i olika nivågrupper”. Vi har också lagt till en 

rubrik utöver de tre frågeområdena, ”Lärares syn på heterogen kontra olika typer av ho-

mogen elevgruppering”.  

3.5 Undersökningens tillförlitlighet 

Ett potentiellt problem med tillförlitligheten i rapporten är att vi delat upp intervjuerna 

mellan oss. På två av våra intervjuer har vi båda varit närvarande, dock har vi gjort så att 

det alltid är en av oss som ställt frågorna, och den andra har observerat och ibland flikat 

in med någon fråga. På resten av intervjuerna har den ena av oss varit frånvarande. Vi har 

sett till att lyssna igenom intervjuerna och läst igenom transkriberingen av intervjun båda 

två efteråt för att möta detta problem på ett bra sätt. Värt att nämna är också att de två 

intervjuer som gjorts gemensamt var de två första som genomfördes. Detta innebär att vi 

har haft en gemensam grund att utgå från när vi gjort övriga intervjuer. Vi hade hand om 

varsin av de två första intervjuerna, vi har alltså fått en bild av vad var och en av oss tar 

upp på respektive intervju. Detta har vi haft i bakhuvudet när vi genomfört övriga inter-

vjuer. På grund av detta tror vi inte att uppdelningen av intervjuerna mellan oss har på-

verkat resultatet. 

 

Ett annat problem som det går att konstatera med undersökningen är det faktum att vi 

använt oss av en semistrukturerad intervju. Detta har inneburit att vi delvis kommit in på 

olika spår i de olika intervjuerna. I slutändan bör detta dock inte spela så stor roll, efter-

som vi ändå haft en grund som vi utgått ifrån, och denna grund har vi också använt oss av 

i analysen av resultatet. I och med att vi kopplat våra intervjufrågor till en eller två forsk-

ningsfrågor har vi kunnat hålla oss till detta när vi analyserat våra intervjuer. Om det 
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skulle vara så att vi kommit in på sidospår i intervjuerna har vi använt oss av den infor-

mation vi fått där genom att placera den vid den intervjufråga och forskningsfråga där 

den bäst passar in när vi analyserat intervjuerna. 

 

En potentiell felkälla är att vi vid transkribering av intervjuer missat vissa synpunkter och 

åsikter hos läraren. Detta kan bero på antingen dålig inspelningskvalité eller att vi när vi 

transkriberat helt enkelt missat att skriva ned vissa ord. Detta kan i så fall förklaras med 

att i och med att det är så pass mycket som skall transkriberas går det efter ett tag per au-

tomatik, och när man blir lite avtrubbad och är helt inne i att bara skriva ned vad som 

sägs kan det vara lätt att missa vissa delar som sagts. Vi tror att det kan ha förekommit 

någon eller några gånger vid transkribering av intervjuer, men vi tror inte att det påverkat 

resultatet i någon större grad eftersom det varit endast delar av någon mening som vi inte 

kunnat höra vad som sägs, och vi har dessutom båda läst igenom samtliga transkribering-

ar i efterhand. Där det varit frågetecken har vi kontrollerat en extra gång genom att lyssna 

på inspelningen, och tillsammans kommit fram till vad som bör skrivas ned för att mini-

mera risken för feltolkningar vid analysering av resultatet. 

 

I och med att undersökningen gjorts genom nio intervjuer på sex skolor anser vi att un-

dersökningens omfattning ger ett resultat som indikerar på att vissa generella slutsatser 

bör kunna dras. I och med att vårt urval är sådant att samtliga lärare kommit i kontakt 

med nivågrupperad undervisning, samt det faktum att vi genomfört undersökningen på 

endast två orter i Västerbottens län kan vi dock inte med säkerhet säga att dessa slutsatser 

gäller generellt för lärare i Sverige.  
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4. Resultat 

Vi kommer att använda oss av uttrycken lågpresterande och högpresterande elever, i 

koppling till olika nivågrupper. I vår undersökning använder lärarna andra uttryck för hur 

väl eleverna presterar, exempelvis svaga respektive starka elever. Vi har dock valt att 

frångå dessa termer, då vi anser att låg- respektive högpresterande elever är uttryck som 

bättre beskriver varför elever är placerade i en viss nivågrupp. Dessutom används dessa 

begrepp inom forskning på området. 

4.1 Lärarens definition av begreppet nivågruppering  

Samtliga respondenter uttrycker att nivågruppering betyder att man delar in eleverna efter 

kunskapsnivå och hur duktiga de är. Hur de olika nivågrupperna kan se ut uttrycks på ett 

flertal olika sätt. Nedan följer exempel på de tre huvudtyper av nivågruppering som ut-

kristalliserats när vi analyserat våra intervjuer. 

 

1. Stödgrupp. Samtliga lärare konstaterar att de idag använder sig av en form av ni-

vågruppering där de undervisar huvuddelen av klassen i stor grupp. De använder 

sig också av en mindre grupp för lågpresterande elever. Dock anser vissa av lärar-

na att denna gruppstrukturering inte är detsamma som att nivågruppera. Majorite-

ten av respondenterna konstaterar att man använder sig av speciallärare i de mind-

re grupperna. Antalet elever i dessa kan variera mellan 3 och 8 stycken. Man ut-

trycker sig som så att den mindre gruppen skall innehålla elever som behöver mer 

hjälp av någon anledning. Det kan vara exempelvis koncentrationssvårigheter, 

dyslexi och/eller matematiksvårigheter. Man använder sig ofta av termen ”lilla 

gruppen” alternativt ”spec-matte” när man pratar om denna nivågrupp. 

 

2. Flera nivåer. Tre lärare beskriver nivågruppering som att elever grupperas i tre el-

ler flera grupper utifrån vilken kunskapsnivå de ligger på. Undervisningen i re-

spektive grupp sker skilt från övriga grupper (olika klassrum). 
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3. Inomklass-nivågruppering. En lärare berättar om grönt och rött spår i läromedlet, 

en annan om grönt och rött spår som två olika läromedel. Dessa två sätt att nivå-

gruppera handlar om att man nivågrupperar inom klassrummet. Undervisningen är 

vid denna typ av nivågruppering oftast gemensam i årskurs sju. I årskurs åtta och 

nio väljer sedan eleverna antingen grönt eller rött spår. Dessa spår har olika svå-

righetsgrad. I årskurs åtta följs spåren åt, skillnaden ligger i att grönt spår innehål-

ler något enklare uppgifter. I nian är det däremot en större skillnad mellan de två 

spåren. Medan grönt spår repeterar mycket och befäster kunskapen så fördjupas 

kunskapen i rött spår, uppgifter har en högre svårighetsgrad och ger eleverna mer 

djupinlärning. Detta spår kan enligt en lärare beskrivas som att det har en 

VG/MVG-kvalité. Förutom denna gruppering använder man sig även av en speci-

allärare dit elever med specifika svårigheter får gå, ungefär som beskrivet ovan.  

4.2 Lärares syn på heterogen kontra olika typer av homogen 

elevgruppering 

De intervjuade lärarna har lite olika syn på de typer av nivågruppering man stött på, och 

även hur man förhåller sig till homogen kontra heterogen undervisning. Viktigt att notera 

är att inte alla lärare har erfarenhet av de tre typer av nivågruppering vi tagit upp ovan 

(stödgrupp, flera nivåer och inomklass-nivågruppering).  

 

En tydlig skillnad mellan homogen och heterogen undervisning är att de flesta av lärarna 

tycker att det är enklare att lägga undervisningen på rätt nivå vid homogen undervisning. 

Några av lärarna menar att det är lättare att ge utmanande uppgifter i en homogen grupp 

då man kan använda uppgifter med liknande svårighetsgrad. I en heterogen grupp behö-

ver man å andra sidan konstruera ”hur många uppgifter som helst” som en av responden-

terna uttrycker sig. En lärare menar att man kan ha ett jämnare undervisningstempo och 

använda sig av andra matematiska problem om alla har intresse för matematikämnet. 

 

En annan skillnad mellan undervisning i heterogen och homogen grupp som flera av re-

spondenterna tar upp är kommunikationsaspekten. Man säger sig samtala mer i en homo-

gen grupp, framförallt i grupper med lågpresterande elever. En lärare uttryckte det som 
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att eleverna arbetar mer tillsammans. De lärare som arbetat mycket med grupper där låg-

presterande elever får hjälp för att nå framförallt betyget godkänt beskriver att de repete-

rar mycket i just den gruppen.  

 

Två av lärarna säger att undervisningen inte skiljer sig så mycket mellan heterogen och 

homogen grupp. Den ena av dem säger sig dessutom inte minnas hur det var att undervisa 

i en homogen grupp då det var alltför länge sedan denne gjorde detta. Denna lärare ser 

inte typen av nivågruppering med stor och liten grupp som nivågruppering. 

 

En vanlig skillnad som kommer fram under intervjuerna är att majoriteten av lärarna, sex 

stycken, anpassar stoffet till respektive nivågrupp vid homogen gruppering av elever. 

Med anpassning av stoffet menar fyra av lärarna att man i homogena grupper med låg-

presterande elever inte tar upp vissa moment utan mer siktar in sig på grundläggande 

kunskaper. I en heterogen grupp å andra sidan menar man att detta blir mycket svårare, 

och på grund av de stora skillnaderna i elevers förståelse för matematiken blir resultatet 

ofta att man siktar in sig på ”någon slags medelgröt”, som en av lärarna uttrycker sig. 

 

Två av de intervjuade lärarna föredrar uttryckligen att man tar ut lågpresterande elever i 

en mindre grupp. Två andra beskriver även att de har bedrivit undervisning där man haft 

tre olika nivågrupperingar. Båda tyckte att systemet med tre nivåer var det bäst fungeran-

de. Den ena av respondenterna uttrycker att det var roligast att ha hand om undervisning 

med tre nivåer (typen flera nivåer). Den andra av dem påpekade när det gäller heterogen 

undervisning att det inte kan vara bra att trycka in alla elever i samma klassrum, då man i 

så fall kommer att behöva ägna den mesta tiden åt elever med svårigheter och då missar 

att hjälpa högpresterande elever att utveckla sina kunskaper. En av lärarna har tidigare 

haft en indelning som bestod av fem nivåer men har nu en heterogen klass. Denna re-

spondent tycker det fungerar bra med heterogen undervisning så länge klasserna är han-

terbart stora. Denne menar dock också att det finns möjlighet att arbeta med större elev-

grupper, uppemot 35 stycken, om eleverna är ”vassa” som han/hon uttryckte det, alltså en 

grupp med högpresterande elever. Detta menar läraren går att åstadkomma vid nivågrup-

pering. 
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4.3 Tankar kring gruppindelning vid nivågruppering 

När nivågrupperad undervisning används måste en indelning av elever i olika nivågrup-

per göras på något sätt.  

 

I den idag bland våra respondenter allmänrådande formen av nivågruppering med två 

nivåer (typen stödgrupp, d.v.s. en liten grupp dit de lågpresterande eleverna går och en 

större grupp med övriga klassen som stannar kvar i klassrummet) går gruppindelningen 

oftast till på något av följande två sätt;  

1. Läraren upptäcker att eleven i fråga behöver extra stöd, eleven får då en förfrågan 

om han/hon vill få extra hjälp i den mindre elevgruppen. Läraren kontaktar då 

även föräldrar och informerar dem om erbjudandet. Eleven beslutar sedan om 

denne vill ta erbjudandet eller inte. 

2. Ibland händer det även att eleverna själva känner att de behöver hjälp, de lämnar 

då ett önskemål till läraren om att få byta grupp och läraren tar då ett beslut. En 

lärare berättade att för att eleven skall få komma till den lilla gruppen så behövs 

ett beslut från en elevvårdskonferens, där både rektor, lärare, föräldrar och eleven 

deltar. 

 

De lärare som tidigare använt sig av tre eller fler nivåer konstaterar att eleverna med den-

na strukturering av undervisningen själva väljer vilken nivågrupp man ska gå i.  

 

Även vid typen inomklass-nivågruppering får eleverna själva bestämma vilken nivågrupp 

de ska gå i till att börja med. Föräldrarna ska då också medvetandegöras om vilken grupp 

eleven valt. 

4.3.1 Lärarnas påverkan vid gruppindelning av eleve r 

Samtliga lärare anser att de på något sätt försöker påverka eleverna vid indelning av 

grupper. Detta gäller vid alla tre typer av nivågruppering: stödgrupp, flera nivåer och in-

omklass-nivågruppering. Motiveringar till varför detta görs skiftar, men majoriteten av 

lärarna menar att de har sett hur det gått för eleverna tidigare och utifrån det gjort en be-

dömning av vad eleverna bör välja. De är alltså väl lämpade att lämna en rekommenda-
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tion till vilken grupp eleven bör välja att gå i. Tre av lärarna säger sig även i första hand 

försöka pusha eleverna uppåt, alltså att välja en svårare grupp än de kanske tänkt. Detta 

gäller alla tre typer av nivågruppering som vi tagit upp. Ett par andra lärare säger dock att 

de ibland försöker övertala eleverna att gå till lilla gruppen för att de ska få den hjälp de 

behöver. Andra faktorer som lärarna anser kan påverka elevernas val av grupp är motiva-

tion, hur det har gått med matematiken tidigare, vilken status respektive nivågrupp har, 

vilket betyg man siktar på, vilken grupp kompisar väljer, vad de har för självbild, vilken 

kunskapsnivå de själva anser sig ha samt hur arbetsron verkar i respektive grupp. Ingen 

av lärarna säger rent ut att de tror att föräldrarna påverkar vilken grupp eleverna väljer.  

4.3.2 Hur eleverna upplever vilken grupp de hamnar i 

När man frågar lärarna om eleverna brukar tycka att de hamnat i rätt grupp är svaret tyd-

ligt; samtliga respondenter menar att eleverna generellt är nöjda med den grupp de ham-

nat i.  

 

Om det skulle vara så att någon elev är missnöjd med vilken grupp man går i, är det bara 

att byta enligt lärarna. Som ett par av lärarna uttryckte sig: ”Det är öppna dörrar”. En av 

lärarna sade dock att om det skulle vara så att någon elev är missnöjd så diskuterar man 

med denne och sedan köper i regel eleverna lärarens motiveringar till varför eleven skall 

gå i en viss grupp. Vi kan också konstatera att elever generellt blir kvar i den grupp man 

hamnat i, det är sällan som en elev exempelvis lyfts upp från den lilla gruppen i prakti-

ken, detta enligt flera av våra respondenter. När det gäller nivågruppering med tre eller 

flera nivåer (typen flera nivåer), menar de lärare som använt sig av detta att det är enkelt 

att byta grupp. Två varianter går att urskilja, antingen byter eleven själv som denne vill 

från dag till dag, eller så tillåts eleven byta efter ett prov alternativt avslutat avsnitt. De 

som använt systemet med tre nivåer upplever generellt detta som ett mer flexibelt system 

i praktiken, det händer här oftare att elever byter nivågrupp. Skillnaden mellan liten och 

stor grupp kontra tre eller fler nivågrupperingar ligger mycket i att när man använder sig 

av flera nivågrupperingar blir det naturligt fler steg att välja emellan, och då blir heller 

inte skillnaden mellan de olika nivågrupperna lika stor, alltså är det lättare för en elev att 

byta grupp.  
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Det finns några exempel på när indelningarna inte fungerat så bra. Två av lärarna har 

varit med om att den lilla gruppen (vid nivågrupperingstypen stödgrupp) har blivit för 

stor, och på så sätt har inte indelningen fungerat. Man menar att för att kunna bedriva god 

undervisning i grupper för lågpresterande elever kan elevantalet inte vara alltför stort, 

eftersom dessa elever behöver extra mycket stöd och även lugn och ro. Om gruppen blir 

för stor hinner inte läraren hjälpa eleverna på ett tillfredställande sätt. En respondent ut-

trycker att man ibland har hand om många elever som har svårt att sitta stilla, detta menar 

han/hon påverkar undervisningen negativt. Dessutom säger denne att elever som får veta 

att de inte kommer att nå upp till ett VG men redan har klarat ett godkänt kanske så att 

säga ”sitter av” mycket av tiden på matematiklektionerna vilket är negativt. Att en elev 

medvetet underpresterar för att få gå i lilla gruppen kan också vara en orsak till varför 

indelningen inte fungerade så bra. En lärare kan inte ge något exempel på när den-

nes/skolans indelning fungerar dåligt.  

4.3.3 Orsaker till att man frångått/använder nivågr uppering 

Fyra av lärarna säger att man frångått den nivågruppering man tidigare hade på skolan. 

De orsaker som respondenter framhåller som avgörande när man övergett den tidigare 

nivågruppering man haft; 

• Vissa lärare vill inte arbeta nivågrupperat. Om inte alla är med på att nivågruppera 

blir det svårt att organisera undervisningen på detta sätt. 

• Restriktioner från Skolverket/skoinspektionen har medfört att rektorer dragit öro-

nen åt sig. 

• Beslut av skolledning. 

• Politiska beslut (En skola för alla). 

• Resursbrist. 

En respondent säger att det är ett ”beslut uppifrån”  som gjort att man inte använder sig av 

tidigare nivågrupperad undervisning längre. Vi tolkar detta som ett beslut av antingen 

rektor eller skolledning. En lärare anser att socialdemokraternas skolpolitik är en god 

tanke, men har i förlängningen inneburit att det blivit svårare att hjälpa eleverna på deras 

nivå. Vi tolkar det som att han menar att en skola för alla har inneburit en förändrad klas-
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sammansättning till heterogena klasser. En respondent beskriver att man tidigare hade 

fyra lärare på tre klasser och därför hade möjlighet till en annan form av nivågruppering, 

men att man på grund av resursbrist inte har möjlighet till detta längre. 

 

Samtliga lärare använder sig idag av nivågruppering där man plockar ut lågpresterande 

elever ur ordinarie klass, alltså nivågrupperingstypen stödgrupp. Dessa elever får sedan 

arbeta i en liten grupp, precis som beskrivet ovan. Orsaker till varför man fortfarande 

använder sig av denna nivågruppering är enligt tre av lärarna för att fånga upp lågpreste-

rande elever och ge dem den hjälp de behöver. Ytterligare en faktor enligt en av respon-

denterna är att man är skyldig att ge stödundervisning. Dessutom tycker de flesta av re-

spondenterna att denna typ av nivågruppering fungerar bra. En lärare uttryckte oro över 

att man rör sig bort ifrån detta sätt att arbeta på, på grund av resursbrist. Vi ser här att 

fokus och extra resurser ligger på att hjälpa de lågpresterande eleverna i första hand. 

 

Om lärarna hade andra förutsättningar, exempelvis färre elever och mer tid, ville fyra av 

dem även fortsatt använda sig av nivågruppering. Tre stycken sade att man med bättre 

förutsättningar skulle klara sig bra utan nivågruppering, framförallt om de skulle ha hand 

om färre elever. Två av lärarna höll sig neutrala, även om man hos den ena kunde urskilja 

en positiv attityd gentemot nivågruppering. 

4.4 Undervisning i olika nivågrupper 

Alla nio lärare uppger att undervisningen skiljer sig åt i de olika nivågrupperna. Sätten på 

hur de skiljer sig är dock olika. Majoriteten av lärarna menar att man tar bort stoff och 

arbetar med grunderna i en grupp med lågpresterande elever. I samma utsträckning påstår 

lärarna att man i en grupp med högpresterande elever kan ställa högre krav, ge mer utma-

nande uppgifter och hålla ett snabbare tempo.  

 

Tre lärare påstår att man individualiserar mer i gruppen med lågpresterande elever (ex-

empelvis att man istället för att ha en gemensam genomgång går igenom aktuellt avsnitt 

med respektive elev, eller att ger respektive elev uppgifter på dennes nivå) och två påstår 

att man har mer muntlig matematik i den lågpresterande gruppen (stödgruppen). Andra 
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skillnader i undervisningen som tas upp är att man i lågpresterande grupper har kortare 

genomgångar, man är mer konkret i sin undervisning och har mer laborativ matematik 

(exempelvis att spela spel).  

 

I högpresterande grupper påstår en lärare att han använder sig mer av grupparbete. En 

annan menar att det är lättare att samtala kring matematiken eftersom eleverna är intresse-

rade. Generellt hinner man ofta med att ge ut extra uppgifter och fördjupningsuppgifter i 

dessa grupper. Det blir också möjligt att hålla mer matematiskt krävande genomgångar.  

4.4.1 Möjligheter att nå högsta betyg vid nivågrupp ering 

Allmänt menar respondenterna att alla elever i teorin men inte i praktiken ges möjlighet 

att nå upp till högsta betyg. Majoriteten av lärarna beskriver att elever som går i de låg-

presterande grupperna i teorin kan nå upp till högsta betyg, men då måste de byta grupp 

och gå till den vanliga klassen. Detta händer sällan med dagens sätt att nivågruppera, 

dock lite oftare när man tidigare hade grupperingen med flera nivåer. Flera lärare påpekar 

också att inte alla elever är tillräckligt duktiga för att nå upp till ett MVG. Dessutom 

krävs mycket tid och engagemang, och en del elever varken orkar arbeta så mycket eller 

har tillräckligt intresse för ämnet.  

 

Några respondenter har varit inne på att man vid homogen undervisning har bättre möj-

ligheter att hjälpa eleverna och ge dem redskap så att de når så högt som möjligt. Tre av 

lärarna påpekade att man har extra schemalagd tid som eleverna kan utnyttja för att bättra 

på sin matematik. Dessa lektioner är dock frivilliga, och det är upp till eleven själv om 

denne använder sig av den tid som finns till förfogande. 

4.4.2 Respondenternas synpunkter på för- och nackde lar med nivå-

gruppering 

Sju av lärarna framhäver att nivågruppering är positivt för högpresterande elever. Re-

spondenterna påpekar att man med nivågruppering kan ge högpresterande elever mer stöd 

och hjälp, vilket i förlängningen skulle ge bättre kunskapsutveckling och betyg hos dessa 

elever. Sex av respondenterna anser att nivågruppering är bra även för de lågt presterande 



– Resultat – 

 

24 

eleverna. De uppfattningar som även här framkommer är att man genom nivågruppering 

får större chans att ge dessa elever mer hjälp och stöd. 

 

Tre av lärarna pekar också på att det skulle bli lättare att individualisera undervisningen 

till varje elevs enskilda behov om man har mer homogena grupper. Ytterligare möjlighe-

ter som respondenterna kan se med nivågruppering är att det inte är lika utpekande om 

man får vara i en grupp med jämnpresterande elever. 

 

Det finns ingen större enighet kring någon av de nackdelar som respondenterna i vår stu-

die nämner. För varje nackdel som nämnts är det bara en eller två lärare som uttryckt 

samma sak. De nackdelar som tagits upp är att eleverna kan få försämrat självförtroende, 

en viss lathet då elever slipper göra svåra uppgifter (gäller framförallt lågpresterande 

grupper), att klasskänslan försvinner på grund av att eleverna är utspridda i olika grupper, 

schemamässiga problem (en förutsättning för att kunna ha tre eller fler nivågrupper är att 

matematiken ligger på samma tidpunkt för flera grupper, detta kan vara svårt att ordna) 

och att man som lärare blir för bekväm om man har hand om en grupp med högpresteran-

de elever och inte ger eleverna tillräckligt med utmaningar. En lärare menar också att 

Skolverk och Skolinspektion är negativa till nivågruppering. Två lärare säger att de inte 

kan se några begränsningar med nivågruppering. 
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5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av resultat 

Här följer en kort sammanfattande text om vad vi kommit fram till för svar till respektive 

forskningsfråga. 

5.1.1 Hur resonerar lärarna när eleverna delas in i  de olika grupper-

na?  

Lärarna låter eleverna välja grupp själva, men om de anser att eleven väljer en nivågrupp 

som de tror att denne inte klarar av eller ger eleven för få utmaningar, försöker de flesta 

av dem påverka eleverna att välja i rätt riktning. Flera av lärarna menar att eftersom de är 

utbildade pedagoger har de möjlighet till att göra en god bedömning av elevens förmåga 

och kunskapsnivå, och därför anser de att de bör påverka eleverna i rätt riktning. 

5.1.2 Hur anpassas undervisningen enligt läraren ti ll respektive un-

dervisningsgrupp? 

I lågpresterande grupper domineras undervisningen av repetitiva övningar, man ser till att 

baskunskaper sitter. Vissa moment hoppar man ibland över. Dessa grupper består gene-

rellt av färre elever. Undervisningen individualiseras ofta genom att läraren istället för att 

ha gemensam genomgång går igenom och hjälper varje elev på respektive avsnitt, där 

denne behöver specifik hjälp. 

 

I högpresterande grupper håller läraren generellt ett högre tempo. Man har längre och mer 

krävande genomgångar, och jobbar med fördjupningsuppgifter. 

5.1.3 Vilka för- och nackdelar finns det enligt lär are med nivågruppe-

ring? 

Generellt kan vi konstatera att de nackdelar som lärarna tagit upp har tagits upp av en 

eller två lärare. Vi kan också konstatera att samtliga lärare, med tanke på de resurser man 

har i skolan idag, generellt ser positivt på nivågruppering. 
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Fördelar som respondenterna ser med nivågrupperad undervisning är att läraren har mer 

tid till att hjälpa hög- såväl som lågpresterande elever, undervisningen blir lättare att in-

dividualisera samt att det inte blir lika utpekande om elever går i en grupp med jämnpres-

terande elever. 

 

De nackdelar respondenterna kan se är att elever kan få försämrat självförtroende, att 

elever blir latare på grund av att nivån läggs för lågt i framförallt lågpresterande grupper, 

att klasskänslan försvinner, vissa schematekniska problem samt att man som lärare kan 

bli för bekväm om man har hand om högpresterande elever och därigenom inte ger ele-

verna tillräckligt med utmaningar. 

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 Hur resonerar lärarna när eleverna delas in i  de olika grupper-

na?  

Vi kan direkt konstatera att den definition vi har av nivågruppering väl överensstämmer 

med vad lärarna i vår undersökning säger att det innebär. Alla respondenter i vår under-

sökning är inne på samma spår som oss, att nivågruppering innebär att man grupperar 

elever utifrån kunskapsnivå.  

 

En slutsats som man kan dra i vår urvalsgrupp är att den allmänrådande gruppindelningen 

som förekommer i denna studie är av typen stödgrupp, d.v.s. att man plockar ut de låg-

presterande eleverna i en grupp och de andra får stanna kvar med övriga klassen. I den 

lågt presterande gruppen är det inte bara elever med matematiksvårigheter utan kan även 

handla om elever med andra svårigheter som exempelvis dyslexi och koncentrationssvå-

righeter. Andra nivågrupperingar som förekommit har varit indelningar med tre nivåer 

eller fler samt grönt och rött spår. I litteraturen går det att läsa att eleverna i grundskolan i 

huvudsak ska ha en gemensam studiegång (Utbildningsdepartementet, 1993), detta anser 

inte vi stämmer överens med det som lärare ute i verksamheten gör. Där plockar man ut 

elever ur klassrummet vilket gör att de inom exempelvis matematiken inte får gemensam 
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studiegång med övriga klassen, detta stämmer inte överens med vår tolkning av gemen-

sam studiegång. 

 

Just att det inte bara handlar om elever med matematiksvårigheter utan även med kon-

centrationssvårigheter tycker vi är intressant då man i litteraturen kan läsa att undervis-

ningen i lägre presterande grupper ofta begränsas av att den bland annat styrs av gott upp-

trädande (Loveless, 1998). Sedan kan man ju fundera hur bra undervisningen egentligen 

fungerar om man sätter elever med matematiska svårigheter som behöver mycket stöd 

och lugn och ro med elever som har koncentrationssvårigheter och kanske svårt att sitta 

stilla? I våra öron låter det som en dålig kombination.  

 

I alla typer av nivågruppering så är det eleverna som själva slutgiltigt väljer vilken grupp 

de ska gå i, även om lärarna påverkar. Orsaken till att lärarna påverkar handlar i huvudsak 

om att de sett hur det gått för eleverna tidigare och utifrån det kan göra en bedömning om 

i vilken grupp de bör vara. Andra faktorer som respondenterna tror påverkat eleverna att 

välja som de gjort har att göra med motivation, hur det har gått tidigare, gruppens status, 

betyg, kompisar, självbild samt hur arbetsron verkar vara i respektive grupp. Vi kan ock-

så konstatera att ingen lärare uttryckligen nämner föräldrarna som en påverkande faktor, 

däremot kan man anta att föräldrarna indirekt påverkar eleverna genom att de alltid är 

involverade när eleverna ska välja eller byta grupp. 

 

Lärarna i denna studie tror att eleverna är nöjda med den grupp de hamnar i. Man kan 

även konstatera att om det skulle vara så att man är missnöjd så är det enligt lärarna lätt 

att byta mellan grupperna. Detta kan man tolka som att lärarna följer Skolverkets direktiv, 

att elevens resultat fortlöpande ska följas upp och att man därefter omprövar undervis-

ningen. En intressant aspekt tycker vi är att tämligen färska studier pekar på att elever är 

missnöjda med nivågrupperad undervisning, att de hellre skulle vilja ha heterogen under-

visning (Boaler, Wiliam & Brown, 2000). Detta skiljer sig från den bild vi fått av våra 

respondenter, där de menar att eleverna är positiva till att använda sig av olika former av 

nivågruppering, och att många av dem inte skulle vilja ha det på ett annat sätt. Hur kan 
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resultatet var så olika? Har de intervjuade lärarna en felaktig bild av elevernas inställning 

till nivågruppering? Vi tror inte det.  

 

En väldigt spännande företeelse som vi märkt är att respondenterna anser det vara ok att 

använda sig av stödgrupper för lågpresterande elever, men att använda sig av mer stor-

skalig nivågruppering inte är ok. Någon lärare har till och med uttryckt att det är ”förbju-

det” med den senare typen av nivågruppering. Flera respondenter svarar att man inte an-

vänder sig av nivågruppering, men att man har en stödgrupp för lågpresterande elever. Är 

inte det nivågruppering? Det tycker vi att det är. Forskning visar på att det generellt är 

högpresterande elever som gynnas något av nivågrupperad undervisning, medan lågpres-

terande elevers resultat försämras något (ex. Nyström, 2003; Loveless, 1998). Alltså, att 

ha en stödgrupp för lågpresterande elever, med andra ord plocka ut dem ur klassrummet 

och ha separat undervisning för dem, innebär att man hämmar dessa elevers kunskapsut-

veckling. Detta beror förstås på hur man anpassar undervisningen till dessa elever, att 

man har lärare som är specialutbildade för att ta hand om just dessa elever talar emot det-

ta faktum. Men, trots allt eliminerar man de positiva effekter man kan uppnå med nivå-

grupperad undervisning då man bara använder sig av en stödgrupp eftersom högpreste-

rande elever inte ges bättre möjligheter. Om man istället använder sig av nivågruppering i 

flera steg nås enligt forskning (ex. Loveless, 1998; Slavin, 1990) bättre resultat än genom 

att bara ha en stödgrupp för lågpresterande elever, då undervisningen kan anpassas till 

även högpresterande elever på ett bättre sätt. Det är socialt accepterat att använda sig av 

stödgrupper, men det är inte ok att nivågruppera i flera steg trots att Skolverket menar att 

det kan vara väl så berättigat att nivågruppera om man bara tänker noga igenom hur man 

tänkt organisera undervisningen på förhand samt att denna organisering kontinuerligt 

utvärderas.  

 

I viss forskning (Loveless, 1998) kunde man se att det förr handlade om rena IQ-tester 

som styrde vilken nivågrupp som eleverna hamnade i. Detta finns inte i vår urvalsgrupp 

utan här är det eleverna som bestämmer själva, samt att lärarna sett hur det går för elever-

na och påverkar dem i någon riktning. Det är inte någon som bestämmer vart eleven ska 

vara. Det stämmer med andra ord med det som man kan läsa om i senare forskning, alltså 



– Diskussion – 

 

29 

att man nivågrupperar per ämne och nivågrupperingen sker för att bemöta elevens behov 

och kunskapsnivå (Loveless, 1998).  

5.2.2 Hur anpassas undervisningen enligt läraren ti ll respektive 

grupp? 

Att undervisningen anpassas utifrån vilken grupp det är som undervisas kan man konsta-

tera i denna studie. Det vanligaste sättet är att man anpassar stoffet vilket innebär att man 

i en lågt presterande grupp tar bort vissa saker för att koncentrera sig på grundkunskaper-

na. I en lågt presterande grupp påstår lärarna även att man individualiserar mer. Dessutom 

påstår de att man samtalar mer i en homogen grupp och då framförallt i grupper med låg-

presterande elever. Det som dessutom kommer fram i intervjuerna är att man repeterar 

mer i de lågt presterande grupperna. Ser man till tidigare forskning så ser man att det är 

vanligt att man går långsammare fram i lågt presterande grupper (Slavin, 1990; Loveless 

1998). 

 

I en grupp med högpresterande elever ger lärarna mer utmanande uppgifter, de säger även 

att de kan ha mer matematiskt krävande genomgångar. Andra skillnader som framkom-

mer är att någon lärare använder sig mer av grupparbete i en högt presterande grupp. En 

lärare påstår, i motsats till vad många andra säger, att han/hon använder sig mer av samtal 

i en sådan grupp. Dock så kan man konstatera att lärarna oftare hinner med att ge ut extra 

uppgifter och fördjupningsuppgifter i dessa grupper jämfört med en grupp med lågpreste-

rande elever. 

 

När man tittar på tidigare forskning i ämnet, ser man att de bland annat har kommit fram 

till att högpresterande elever får mer utmanande uppgifter i undervisning i homogena 

grupper (ex. Slavin, 1990). Detta stämmer väl överens med vad lärarna i vår studie säger.  

 

Kring undervisningen i olika grupper säger respondenterna att alla elever, i teorin, kan nå 

upp till högsta betyg men att det inte sker i praktiken. Det lärarna pekar på är att eleverna 

i lågt presterande grupper i så fall måste byta till en svårare grupp för att nå upp till högs-

ta betyg. Detta är dock inte så vanligt i dagens system där man plockar ut svagare elever 
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utan var vanligare i systemet med tre eller fler nivåer. Orsaken till varför alla elever inte 

når upp till högsta betyg säger lärarna beror på att de helt enkelt inte är tillräckligt dukti-

ga. 

 

Skolverket skriver att det under en begränsad tid kan vara motiverat utifrån ett pedago-

giskt perspektiv att nivågruppera (Skolverket, 2007b), men i och med att elever som 

hamnar i en stödgrupp ofta stannar kvar där under en längre tid så stämmer inte detta med 

resultatet av vår studie. Dock ska det påpekas att det inte står något om ett förbud mot 

nivågruppering, utan bara att elevernas resultat skall följas upp och organiseringen av 

undervisningen omprövas. 

5.2.3 Vilka för- och nackdelar finns det enligt lär aren med nivågruppe-

ring? 

Det som kan konstateras är att lärarna i denna studie generellt har en positiv attityd gent-

emot nivågruppering. De fördelar som lärarna kan se är att majoriteten av lärarna säger 

att nivågruppering är bra både för lågpresterande och högpresterande elever. Med detta 

menar de att man med homogen undervisning har större möjlighet att ge eleverna den 

hjälp och de redskap som behövs för att de ska nå så högt som möjligt. Tidigare forskning 

(Nyström, 2003) ger exempel på att nivågruppering främst gynnar högt presterande ele-

ver men att det är försumbart i jämförelse med de lägre nivågrupperna. Flera studier påvi-

sar att medel- och lågpresterande elever presterar betydligt bättre i heterogena klasser 

(Loveless, 1998; Nyström, 2003; Slavin 1990). Nyström (2003) konstaterar att det är 

svårt att hitta positiva effekter av nivågruppering för lågpresterande elever.  

 

Loveless (1998) argumenterar däremot att om undervisningen genomförs på ett medvetet 

sätt med extra fokus på lägre nivågrupper så kan nivågrupperingen ha god effekt även 

där. Detta kan man spinna vidare på då forskning (Slavin, 1990) visar att lärare i lägre 

nivågrupper har låga förväntningar och minst kunskaper. Hur skulle det bli om man satte 

de lärare med mest matematikkunskaper i en sådan grupp? Eller att läraren samtidigt är 

medveten om att inte sätta lägre krav på eleverna? Skulle undervisningen bli mer lycko-

sam även i de lägre presterande grupperna då? 
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Respondenterna i vår studie tyckte även att nivågruppering inte är lika utpekande för de 

lågpresterande eleverna som om de hade haft undervisning i en vanlig klass. Detta mot-

sägs i litteraturen (ex. Nyström, 2003) där ett viktigt argument emot nivågruppering är att 

man om man nivågrupperar sätter en stämpel på eleven på hur duktig denne är på mate-

matik. 

 

Dessutom tycker majoriteten av respondenterna att det är lättare att lägga undervisningen 

på rätt nivå vid homogen undervisning i och med att alla ligger på ungefär samma nivå. 

Några vidareutvecklar detta med att säga att man lättare kan ge utmanande uppgifter i en 

homogen grupp. Ytterligare en aspekt som framförs är att man i en grupp med högpreste-

rande elever kan ha större elevgrupper, uppemot 35 stycken, vilket ses som positivt. Detta 

stämmer väl överens med vad som står i litteraturen, att ett av de vanligaste argumenten 

för nivågruppering är just det här med att undervisningen lättare kan anpassas och 

genomföras (ex. Slavin, 1990). Ett annat vanligt argument för nivågruppering bland lära-

re är att när man bedriver nivågruppering ges lågpresterande elever mer utrymme då de 

inte överskuggas av högpresterande elever (Slavin 1990), detta kan kopplas till att man 

med homogen undervisning inte blir lika utpekad som i undervisning i en heterogen 

klass. 

 

De fördelar som framförs delas av de flesta lärarna till skillnad mot vilka nackdelar som 

fanns. Där var åsikterna väldigt spridda. Det som framkommer i vår studie är dock att 

nivågruppering kan leda till försämrat självförtroende hos eleven, lathet då elever i lägre 

presterande grupper slipper göra svårare uppgifter, klasskänslan försvinner då eleverna är 

utspridda i olika grupper, organisatoriska problem samt att man som lärare blir för be-

kväm om man alltid är i en grupp med högpresterande elever. Det finns dock ingen enig-

het bland lärarna kring någon av nackdelarna utan det är en eller två lärare som uttrycker 

att något av ovanstående är en nackdel, vilket gör att vi inte kan dra någon riktig slutsats 

kring nackdelarna i vår urvalsgrupp. Två lärare säger dessutom att de inte kan se några 

begränsningar med nivågruppering. Vissa av nackdelarna som våra respondenter tar upp 

kan man se även i tidigare forskning i ämnet, exempelvis går det att läsa att lågpresteran-



– Diskussion – 

 

32 

de elever som inte jobbar med högpresterande elever blir uttråkade (Slavin, 1990). Där 

kan man kanske dra en koppling till att eleverna blir lata? Det som uppfattas som lathet 

hos läraren kanske snarare handlar om uttråkade elever.  

 

Det är intressant att se att mycket av de åsikter som kommer fram stämmer tämligen väl 

överens om den forskning som skett på området. Det skulle vara mycket intressant att 

titta på hur nivågrupperingen fungerar i praktiken, om tidigare forskningsresultat och 

dagens verksamhet stämmer bra överens. Nu finns det förstås forskningsrapporter som 

gett olika resultat, men vi tror att det skulle kunna gå att utläsa hur väl den faktiska verk-

ligheten stämmer överens med åtminstone lärarnas bild av nivågrupperad undervisning.  

5.2.4 Kommentarer till litteraturen 

Av den forskning vi tagit del av är huvuddelen gjord i USA och Storbritannien (ex. Boa-

ler, Wiliam & Brown, 2000; Loveless 1998; Slavin, 1990). Detta gör att det blir svårare 

att direkt applicera den på vår undersökning. Dock kan man ändå se generella drag av hur 

debatten kring nivågruppering gått, och rimligen borde resultaten från de undersökningar 

vi tittat på inte differentiera alltför mycket från den svenska skolan, då nivågrupperings-

begreppet som sådant i stort sett handlar om samma saker. Vi ser att Nyströms (2003) 

undersökning speglar mycket av det som undersökningar som gjorts i andra länder kom-

mit fram till. Nyström pekar också på detta, han menar att trots att andra kulturer och 

skolsystem i vissa avseenden skiljer sig mycket från den svenska skolan kan man ändå se 

på vilka indikationer till potentiella problem och möjligheter som nivågruppering kan ge 

även i den svenska skolan (Nyström, 2003). 

 

Nyström (2003) gör en studie av gymnasielärare. Där tittar han på lärarnas föreställningar 

av elevers olikheter och nivågruppering. Han har alltså fokus på en annan åldersgrupp än 

vi, därav blir vissa tankegångar och slutsatser något annorlunda i hans studie jämfört med 

vår. 
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Slavins (1990) studie bygger på andra studier, där merparten av dem är gjorda innan 

1975. Det är rimligt att anta att skolsystemet har ändrats sedan dess. Slavin tittar på sko-

lor med elever i åldrarna 11-16 år.  

 

Dar (1985) tittar i sin studie på nivågruppering generellt i skolan, och inte bara i matema-

tikämnet. Han är baserad i Israel. Dars studie har ett relevant åldersspann för vår under-

ökning. Studien har dock ett något annorlunda fokus jämfört med vår undersökning, då 

han tittar på varför lärare är positiva till nivågruppering. Dar (1985) menar alltså att man 

kan dra slutsatsen att lärare är positiva till nivågruppering och därifrån diskuterar han 

vilka orsaker detta kan ha.  

 

Loveless (1998) är i sin studie uttalat positiv till nivågruppering. Detta är den enda av de 

studier som vi lyft fram som har denna inställning. Utifrån den litteratur vi läst skulle vi 

säga att detta är en god återspegling av hur forskningen på området ser ut, det är fler som 

är kritiska till nivågruppering än de som är positiva.  

5.3 Slutord 

Vi har under arbetets gång ändrat åsikt på hur vi ser på nivågruppering. Från att ha haft 

en positiv syn på detta sätt att arbeta på, har vår ståndpunkt skjutits till en mer neutral, 

framförallt genom den forskning vi tagit del av. Många för- och nackdelar har synlig-

gjorts som vi inte tänkt på tidigare, och som är viktiga att ta i beaktande vid införande av 

nivågrupperad undervisning. Vi tycker dock fortfarande att arbetssättet om det utförs på 

rätt sätt kan vara ett bra sätt att utveckla undervisningen så att så många elever som möj-

ligt når så långt som möjligt i sin utbildning. Detta är starkt kopplat till dagens undervis-

ningssituation, i och med framförallt storleken på undervisningsgrupper idag kan nivå-

grupperad undervisning underlätta för samtliga parter. Om elevgrupperna skulle vara 

mindre, så pass små att läraren hinner med att hjälpa alla elever under den tid som ges 

skulle nivågruppering inte vara att föredra på samma sätt. Även om det är stor spridning i 

kunskapsnivå bland eleverna kan läraren tillämpa ett arbetssätt som gör att denne hinner 

med att ge eleverna den hjälp de behöver ändå.  
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Vi tror att det bästa är att man antingen använder sig av nivågrupperad undervisning i 

flera steg, eller att man helt enkelt slopar nivågrupperad undervisning helt och tar in lära-

re som har hand om stödgrupper i klassrummen istället. På detta sätt väljer man antingen 

att utnyttja nivågrupperad undervisning fullt ut, eller så slopar man konceptet. Att använ-

da sig av något mellanting tror vi inte ger mer till elevernas kunskapsutveckling. Vi anser 

också att man om man tänker införa nivågrupperad undervisning ser till att man verkligen 

har en flexibel organisation så att eleverna ges möjlighet att byta fritt mellan olika nivå-

grupper. Vi ser en stor fara i att eleverna blir placerade i en grupp och fastnar där. Då 

riskerar konceptet med nivågrupperad undervisning att slå tillbaka mot eleverna, det kan 

bli en begränsning istället för en möjlighet för dem. Såklart kommer också schemateknis-

ka och organisatoriska frågor in i bilden som komplicerar situationen på skolorna, allt är 

inte så enkelt som vi här diskuterat. Men vi tror ändå att detta bör vara grunden till hur 

man ska gå tillväga när man funderar på hur man bör organisera sin undervisning så att 

eleverna utvecklar sina kunskaper på ett optimalt sätt. Antingen använder man sig av ni-

vågrupperad undervisning fullt ut, eller inte alls. 

 

Den naturliga fortsättningen på vår undersökning anser vi skulle vara att observera hur 

verksamheten faktiskt är organiserad och hur nivågruppering fungerar, om det som våra 

respondenter sagt stämmer. En annan infallsvinkel skulle kunna vara elevernas syn på 

nivågruppering, hur de upplever den och vad de anser vara bäst. 
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Bilaga 1 – Intervjuunderlag 

Inledning med presentation av syfte, oss själva etc.  

Hej! Mitt namn är Johan/Erik… Berätta vad vi läser, vilka ämnen/stadier.  

Vi har under VFU/egen skolgång stött på nivågrupperad undervisning i matematik. Nivå-

grupperad undervisning är något som vi tror man som lärare och även elev har mycket 

tankar kring, och vi anser också att det är en spännande tanke att arbeta på detta sätt. Det 

är därför vi valt att titta på närmare på nivågruppering i denna uppsats.  

Så här har vi skrivit vårt syfte; Syftet med denna uppsats är att få en bild av hur nivå-

grupperad undervisning upplevs och uppfattas utifrån ett lärarperspektiv. Med nivågrup-

perad undervisning menar vi att elever grupperas efter sin kunskapsnivå och inlärnings-

förmåga. 

Sekretess/Avgränsningar 

• Anonymitet, avbryta intervjun, inspelning kommer förstöras, bara vi som hör den.  

• Endast årskurs 9, två orter i västerbotten. 

Be intervjupersonen berätta lite om sig själv. 

• Namn, ålder, skola, arbetslivserfarenhet (olika tjänster, tjänsteorter, stadier). 

Frågeområde 1; Definition av Nivågruppering 

• Vad innebär nivågruppering för dig? Ge gärna exempel! 

• Vilka typer av nivågruppering har du bedrivit som lärare? Har du några exempel? 

Vad anser du om dessa typer? Vilka fungerar bättre/sämre? Varför? 

• Undervisar du annorlunda i en heterogen klass (dvs. klassvis undervisning), jäm-

fört med en nivågrupperad klass?  

Om läraren svarar ja så frågar vi: På vilka sätt? Varför? 

Om nej så frågar vi: Hur motiverar du detta? 

Frågeområde 2; Gruppindelning 

• Hur har gruppindelning gått till vid nivågrupperad undervisning?  

Varför har ni valt att gruppera eleverna på just detta sätt? 

• Om eleverna själva fått välja grupp, vad tror du påverkat dem att välja som de 

gjort?  
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II 

Tror du att du som lärare på något sätt har påverkat deras beslut i en speciell rikt-

ning?  

Om du inte har påverkat eleverna, vem eller vad har påverkat dem då? 

Om du har det, vad tror du det kommer sig? 

• Brukar eleverna tycka att de hamnat i rätt grupp? 

Vad gör ni om de är missnöjda? 

Kan du ge exempel på när er indelning inte har fungerat så bra av någon anled-

ning? 

Finns det möjlighet för eleverna att byta grupp? 

• Varför har ni frångått nivågruppering/varför använder ni er av nivågruppering? 

Om läraren använder nivågruppering; Om du hade andra förutsättningar, t.ex. 

färre elever eller mer tid, skulle du ändå arbeta nivågrupperat? 

Frågeområde 3; Undervisning i olika nivågrupper 

• Skiljer sig undervisningen åt i de skilda nivågrupperna? På vilka sätt? Exemplifie-

ra gärna! 

• Ges det möjlighet till elever i samtliga nivågrupper att nå upp till högsta betyg?  

Hur gör ni rent konkret om någon elev vill satsa på ett högre betyg? 

• Vad ser du för begränsningar och möjligheter med nivågrupperad undervisning? 

 

• Bra följdfrågeformuleringar 

• Har du någonsin…? Hur kom det sig att du…? Kan du säga något om när du bör-

jade intressera dig för…? 

• Kan du säga lite mer om det där? Vad menar du med…? Jaa? Hur menar du då? 

• Vad gjorde du då? Hur reagerade X på det du sade? 

• (Tycker du det är lätt att undervisa svaga elever? Är du nöjd med den undervis-

ningsform du använder idag?) 

• Vilka åsikter har man i skolan när det gäller…? Är det också din uppfattning? 

Jag skulle nu vilja byta tema. Strukturerande, för intervjun framåt. 

• Menar du att…? Innebär detta att…?  
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III 

Bilaga 2 – Brev till respondenter 

Hej! 

 

Vi är två lärarstudenter på Umeå Universitet som just nu skriver vårt examensarbete i 

matematik.  

 

Vårt syfte med denna uppsats är att få en bild av hur nivågrupperad undervisning upplevs 

och uppfattas utifrån ett lärarperspektiv. Detta gör vi genom att intervjua ett antal lärare 

och sedan sammanställa materialet. 

 

För att kunna dokumentera vad som sagts och arbeta med materialet behöver vi spela in 

intervjun och vi behöver därför ditt tillstånd till detta. Intervjun kommer att transkriberas 

och du kommer att vara anonym. Ingen annan än vi kommer att lyssna på den inspelade 

intervjun och inspelningen kommer att förstöras efter transkriberingen. Du har även möj-

lighet att avbryta intervjun när du vill utan att ange varför. 

 

Om du har några frågor går det bra att antingen ringa (telefonnummer nedan) eller skicka 

ett mail till ______ så svarar vi så fort vi kan. Vi skulle uppskatta om du kunde svara om-

gående på detta mail angående ditt samtycke till inspelning av intervju! 

 

Intervjun kommer att ta max en timme.  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Erik Granström och Johan Winther 

 

 


