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Sammanfattning 

 
Tänk dig att du står som yrkeslärare och ska planera och fördela arbetsuppgifter till dina 

elever i en verkstad. Vilka val skall du göra för att uppnå den optimala studiemiljön för dina 

elever med avseende på gruppering och val av arbetsuppgifter? Som lärare har du vissa 

ramfaktorer som du knappas kan råda över då du skall genomföra din undervisning i din 

klass. Dessa faktorer kan härledas till möjligheter att förändra ekonomiska ramar, lokaler, 

tillgång på undervisnings material och så vidare. De du som lärare dock kan påverka är, hur 

du lägger upp din undervisning och på vilket sätt du påverkar eleverna i klassrummet. Du har 

möjlighet att påverka gruppindelning, val av arbetsuppgifter, hur du använder de material som 

finns tillgängligt med mera. Den här studien handlar om användandet av nivågruppering i den 

praktiska delen av fordonsutbildningen och på vilket sätt det påverkar elevgruppen och den 

enskilde eleven. På vilket sätt skall läraren tänka när han grupperar elever med avseende på 

elevers inbördes kunskapsnivåer och möjligheter att tillgodogöra sig kunskap. Studien visar 

på de fördelar som nivågruppering ger för den enskilde eleven då varje elev får den utmaning 

och undervisning som är anpassad för den enskilde eleven, men även vilka svårigheter som 

kan kopplas samman med nivågruppering. Studiens empiriska grund bygger på en 

enkätundersökning med fordonslärare inom fyra fordonsprogram i norra Sverige.  
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Inledning 

Jag jobbar som fordonslärare med inriktning mot personbilsteknik. I min lärarroll så ställs jag 

nästan dagligen inför hur jag ska sätta samman olika elevgrupper inför praktiska 

arbetsuppgifter till eleverna. Beroende på arbetsuppgifters svårighetsgrad så finns möjligheter 

att mixa elever med avseende på elevers starka och svaga sidor, gruppdynamik, svårighet på 

uppgift med mera.  

Fordonsutbildningen är en praktisk utbildning som kräver att eleven skall inneha en fallenhet 

för den praktiska delen av ämnet, men som samtidigt kräver en god teoretisk grund inom 

ämnet för att förstå dess fordons uppbyggnad och komplexitet. Detta gör att en klass har 

ganska stor kunskapsspridning elever emellan trots att eleverna oftast är av samma årskull.   

Detta gör det till en delikat uppgift för mig som lärare att sätta samman elevgrupper i den 

praktiska undervisningen. Ofta har de skett att jag satt samman elevgrupper med både en stark 

och en svag elev för att utföra en speciell arbetsuppgift vilket i mer än ett fall visat sig att den 

starka eleven driver uppgiften framåt och den svagare eleven drar sig tillbaka och inte deltar i 

genomförandet av uppgiften. Om jag fördelat elever med fokus på att eleverna ligger på 

ungefär samman kunskapsnivå så har eleverna i de flesta fall löst uppgiften tillsammans utan 

att någon av eleverna fallit undan och inte bidragit till uppgiftens lösning.  

Jag har funderat över detta fenomen och slagit av det gamla ordstävet ”lika barn leka bäst” 

vilket kanske kan visa på vikten av att anpassa studiesituationen för respektive elev till den 

kunskapsnivå som eleven befinner sig på. Att nivågruppera elever efter deras studiesituation 

med fokus på kunskapsnivå och anpassning av arbetsuppgifter, så det varken är för lätt men ej 

heller för svårt för att upprätthålla eleven motivation och intresse för studierna. I läroplanen 

för gymnasieskolan står det även följande: 

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella 

målen. En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma 

sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas 

olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå 

målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har 
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svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas 

lika för alla.
1
 

Lärarens roll i undervisningen är att eleverna får en individuellt anpassad undervisning. Detta 

gör att respektive elev får en undervisning som passar eleven på bästa sätt. I varje klass inom 

gymnasieskolan finns ett stort antal elever med olika bakgrund, olika nivåer på kunskaper och 

ev. handikapp. Med dessa förutsättningar så har läraren en delikat uppgift att planera och 

anpassa sina lektioner så de passar alla elever i klassen. I en större klass så finns det fler 

elever och troligtvis ett större spann på elevers olika förmågor och begränsningar, detta gör att 

undervisningen svårare att anpassa för läraren. Om varje elevs undervisning skall anpassa till 

alla elevers olika kunskaper och förmågor så skulle det kräva stora resurser om läraren inte 

anpassar både undervisningen men även hur elevgrupper sammansätts för att uppnå en så god 

studiemiljö som möjligt för eleven. 

I läroplanen för gymnasieskolan står det även följande: 

Elevernas kunskapsutveckling är beroende av om de får möjlighet att se samband. 

Skolan ska ge eleverna möjligheter att få överblick och sammanhang. Eleverna ska få 

möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper. 

Skolan kan inte ensam förmedla alla de kunskaper som eleverna kommer att behöva. 

Det väsentliga är att skolan skapar de bästa samlade förutsättningarna för elevernas 

bildning, tänkande och kunskapsutveckling. 
2
 

Med detta citat så har läraren väldigt stora friheter att välja på vilket sätt undervisningen skall 

bedrivas i klassrummet eller på verkstan. Oavsett vilken metod läraren väljer för sitt 

genomförande av undervisningen så finns det saker att reflektera över. Saker som elevtäthet, 

studiemotivation, ekonomiska styrmedel med mera påverkar till stor del hur läraren kan arbeta 

för att uppnå de läroplanen efterfrågar.  

Den här studien tittar på arbete i verkstan och de möjligheter som finns för att gruppera 

elever. 

                                                 
1
 (Skolverket, 2011, s. 3) 

2
 (Skolverket, 2011, s. 4) 
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Nivågruppering som begrepp 

Skolverket har i en av deras utgåvor definierat begreppen kring olika former av gruppering av 

elever i undervisningen. Alla elever som hamnar inom den svenska skolvärden grupperas på 

ett eller annat sätt. Elever grupperas i första hand efter vilken typ av skolform (särskola, 

grundskola och så vidare.)de skall tillhöra. Inom gymnasieskolan sker ett antal mer 

övergripande grupperingar beroende på vilka val elever gjort i deras val av utbildning. Ut 

ifrån dessa grupperingar så hamnar respektive elev i en klass som överensstämmer med de 

urvalsprocesser som den svenska skolan tillhandahåller.  

Nivågruppering, som innebär att eleverna undervisas i ett visst ämne i en grupp som är 

sammansatt av elever som antas ha samma förutsättningar, ofta kallade homogena 

grupper, är numer hos oss en form av inre differentiering eftersom den inte finns 

reglerad i några styrdokument. De tidigare allmänna och särskilda kurserna är ett 

exempel på ”yttre nivågruppering”. 
3
 

Ovanstående citat hänvisar till en större gruppering som till exempel den gruppering som 

gjordes under LGR 69
4
 till slutet av 80-talet med särskild och allmän matematik och engelska.  

Då det gäller nivågruppering i en klass så räknas det som en ”inre” nivågruppering. I 

fortsättning av detta dokument så kommer jag att använda ordet nivågruppering med 

betydelsen att det är en gruppering inom en klass eller av en mindre grupp elever.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att visa på några viktiga aspekter som läraren måste tänka 

på i samband med nivågruppering i det praktiska verkstadsarbetet inom fordonsprogrammet. 

De forsknings frågor som söker svar är. 

 Eleven, vinnare eller förlorare med nivågruppering?  

 Nivågruppering, hur påverkas gruppen? 

 När är det lämpligt att nivågruppera? 

                                                 
3
 (Wallby, Carlsson, & Nyström, 2001, s. 37) 

4
 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan: Lgr 69, 1969) 
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Bakgrund 

Vilka metoder och didaktiska verktyg som läraren skall använda i sin undervisning varierar 

beroende på en mängd olika variabler. Den komplexa variationen av olika variabler som styr 

de villkor som i sin tur styr över undervisningen och lärarens förutsättningar till metodval i 

klassrummet och på vilket sätt det sedan utmynnar i en klassrumssituation som påverkar både 

elever och lärare.
 5 

 

I Sverige har vi haft en grundskola där elever i årskurs 7-9 delats upp i olika grupperingar 

beroende på förutsättningar, intressen, motivation och så vidare, i ämnena matematik och 

engelska. Under LGR 69 
6
 och LGR80 

7
 delades elever upp i grupper beroende på vad eleven 

valt men kunde även flyttas mellan de olika nivåerna beroende på studieresultaten.  

Detta innebar att en stark elev kunde flyttas upp till den särskilda matematik eller engelska 

kursen om han/hon ansågs klara av detta och behöva det för sina eventuella fortsatta studier. 

Det omvända förfaringssättet gällde även elever som deltog i en särskild matematik eller 

engelska och inte klarade av studietakten. 

Historiskt så finns det tankar på att gruppera elever olika efter förmåga och kunskap inom 

utbildningar. Långt före LGR 69 och LGR 80 så fanns dessa tankar om gruppering av elever.  

I skolreformen från 1948 kan nedanstående läsas. 

En strikt linjeuppdelning med lärjungarna fördelade på klasser efter utbildningens art 

är därför inte lämplig förrän i 15-års åldern, d.v.s. efter åttonde klassen. Den enligt 

kommissionens riktiga formen för differentiering i de tidigare klasserna är inte 

linjedelning, som för övrigt alltid blir för grov och aldrig helt kan tillgodose de många 

olika arter av begåvning, som representeras av eleverna, utan individualisering av 

undervisningen, så att vederbörlig hänsyn kan tagas till varje lärjunges förutsättningar 

och förmåga: Lärjungar med utpräglad studiebegåvning får arbeta på ett annat sätt och 

med mer kvalificerade uppgifter än de övriga lärjungarna och hindras inte av dessas 

långsammare takt, och lärjungar med utpräglade förutsättningar för praktiskt och 

manuellt arbete får inom samma ram utlopp för sina krafter och kan arbeta på sitt sätt; 

                                                 
5
 (Lindström & Pennlert, 2009, s. 26) 

6
 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för grundskolan: Lgr 69, 1969) 

7
 (Skolöverstyrelsen, Läroplan för Grundskolan allmän del. Lgr 80, 1980) 
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också övriga lärjungar får en undervisning, svarande mot deras förmåga och krafter. 

På detta sätt torde man under vissa förhållanden kunna sammanhålla den ursprungliga 

kamratkretsen inom samma klassenhet genom större delen av den obligatoriska skolan.
8
 

Redan 1948 så fanns det en tanke om att elever skulle kunna gynnas med en gruppering i 

utifrån kunskapsnivå och fallenhet. 

Kunskapsnivån inom fordonsämnet hos elever i en fordonsklass varierar väldigt mycket vilket 

ger en möjlighet eller ett bekymmer hur klassen skall grupperas i samband med arbete i 

verkstaden. Med nivågruppering så delar läraren upp klassen i grupper bestående av elever 

med samma kunskapsnivå. Det vill säga att elever som kommit långt i sina studier eller har 

goda förkunskaper grupperas tillsammans och elever som kommit mindre långt grupperas 

tillsammans. På detta sätt består grupperna av elever med ungefärligt likadana kunskaper och 

kan få uppgifter anpassade för deras kunskapsnivå. 

Beroende på hur en elevgrupp sätts samman så finns det möjligheter att eleverna lär av 

varandra och sporrar varandra till bättre studieresultat. Den sociala kontexten har stor 

inverkan på hur inlärning sker då de under rätt betingelser sker ett utbyte av kunskap mellan 

individer i en grupp eller i ett socialt sammanhang. 

Med rätt gruppsammansättning
9
 så kan det finnas möjligheter att påverka elevernas proximala 

utvecklingszon
10

. Mer om den proximala utvecklingszonen presenteras under teoriavsnittet. 

Det finns också risker med att dela upp elever i grupper då de kan känna att en klass delas i ett 

A och ett B-lag där eleverna jämför sig med varandra och rangordnar sig efter starkare och 

svagare elever vilket kan få en negativ verkan på den enskilde elevens självkänsla och 

studiemotivation
11

. Här finns dock en paradox då även starkare elever kan hjälpa och stötta 

svagare elever att uppnå bättre studieresultat som en form av informell lärare i en 

studiesituation
12

. Risken finns dock att den starkare eleven hjälper den svagare eleven till ett 

ökat kunskapsintag men själv stagnerar på den nivå den befinner sig. 

                                                 
8
 (Skolkommissionen, 1948, s. 9) 

9
 (Stensaasen & Sletta, 2000, s. 43) 

10
 (Imsen, 2006, s. 316) 

11
 (Williams, 2001, s. 17) 

12
 (Uljens, 1997, s. 176) 
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Det är dock inte bara den sociala kontexten som inverkar på eleven förmåga att ta till sig den 

utan även den enskilde elevens motivation och inställning till att arbeta med ett 

problemområde spelar roll. Under delen FLOW i teoriavsnittet berör jag vikten av att eleven 

känner sig motiverad för arbetsuppgifter och sina studier. 

Teori 

I teoridelen vill jag åskådliggöra tidigare studier och tankar som visar aspekter som påverkar 

hur elever grupperas och på vilket sätt elever bör grupperas för att få en så god studiemiljö 

som möjligt.  

Lev S. Vygotskij menade enligt Imsen att all utveckling och lärande sker i en social kontext.  

Beroende på vilken socialkontext individen befinner sig i så påverkas de förutsättningar som 

har verkan på inlärningen för individen. Vidare så menade Vygotskij att det är lärarens ansvar 

att eleven befinner sig i en så god socialkontext som möjligt för att utvecklas och lära sig så 

mycket som möjligt. 
13

 

Med Vygotskij proximala utvecklingszon så vill jag visa på de förutsättningar som råder för 

att tillgodo göra sig ny kunskap. I en praktisk utbildningssituation så går ”den proximala 

utvecklingszonen” att inkorporeras för att skapa en lärandemiljö som är anpassad till den 

enskilde eleven även om det handlar om grupparbete.
14

  

Mihaly Csikszentmihalyi skriver i sin bok Flow
15

 att en ”Flow upplevelse” är där allt stämmer 

och fungerar som det ska. Det är den där tiden i livet eller situationen som vi kan se tillbaka 

på och säga ”då funkade det och allt stämde”. Beroende på hur vi som individ känner inför en 

situation oavsett om det är en specifik händelse eller en uppgift som ska utföras så gäller det 

att vi har tillförsikt och motivation inför problemet eller uppgiften vi ska lösa. 

Csikszentmihalyi menar att vi som individer hela tiden strävar att vara i en ”Flow kanal” för 

att uppnå ett inre välbefinnande. Han menar att detta finns i allt vi företar oss som människor. 

I en strävan att som individer anta utmaningar och lösa svåra uppgifter så får individen en 

belöning tillbaka.
16

 I klassrummet så faller mycket av detta på läraren att lösa på ett sätt som 

                                                 
13

 (Imsen, 2006, s. 319) 

14
 (Imsen, 2006, s. 318) 

15
 (Csikszentmihalyi, 1990) 

16
 (Csikszentmihalyi, 1990, s. 96) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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gör att alla elever får en utmaning som triggar deras nyfikenhet och ligger inom deras förmåga 

att lösa. 

Både Vygotskij och Csikszentmihalyi fokuserar på individen och den omkringliggande 

kontexten vilket påverkar hur en individ reagerar på viss situation.  De tar även hänsyn till 

individens egna förmågor och hur de sammanfaller med att vara motiverad och förmågan att 

genomföra och lyckas med en uppgift. Jag menar att dessa två teorier sammanfaller väl då det 

gäller hur lärare skall tänka när det gäller elevers studiesituation i klassrummet och 

möjligheter att nivågruppera elever för att uppnå en god lärandemiljö. 

Den proximala utvecklingszonen  

Att kunna skapa en god förutsättning för inlärning visar Vygotskij på i tankarna om den 

proximala utvecklingszonen. I figur 1 vill jag visa på att varje elev har en kunskapsgrund som 

visar på de kunskaper och färdigheter eleven besitter, denna kunskapsgrund kan sedermera 

utvecklas under vissa förutsättningar om eleven får hjälp att lösa uppgifter som eleven inte 

klarar för egen hand utan får stöd och hjälp med detta.  

 

 

Figur 1. Den proximala utvecklings zonen.
17

 

 

I den proximala utvecklingszonen så har individen en yttre gräns för vad denne klarar av att 

göra på egen hand. Denna gräns begränsar eleven i dennes förmåga att tillgodogöra sig ny 

kunskap. Inom denna gräns så känner sig eleven trygg i sin arbetssituation och kan uppnå de 

uppsatta målen och kraven som ställs.  

                                                 
17

 (Imsen, 2006, s. 317) 

Eleven 

Gräns för vad eleven 
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http://sv.wikipedia.org/wiki/Vygotskij
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Då elever oftast grupperas i det praktiska arbetet inom fordonsprogrammet så anser jag att 

valet av vilka elever som skall jobba ihop i mesta möjliga mån ska styras till elever med en 

kunskapsnivå som är på ett likvärdigt plan. Vad som dock är viktigt, är att arbetsuppgifter för 

eleverna blir anpassade efter den kunskapsnivå som eleverna befinner sig på och inte ligger på 

en alltför svår nivå. 

 

FLOW 

Gör vi saker om och om igen utan att utvecklas så tycker vi småningom det blir tråkigt och vi 

tappar motivation med det vi håller på med. Samma sak inträffar om vi misslyckas med att 

lösa ett problem gång på gång eftersom vi har för låg kunskapsnivå för att lösa uppgiften, vi 

tappar motivation för att fortsätt med uppgiften för att nå dess lösning.  

De bästa ögonblicken inträffar vanligen när en människa tänjer sin kropp och själ till 

det yttersta i en medveten ansträngning för att åstadkomma något svårt och 

eftersträvansvärt. Den optimala upplevelsen är därför någonting som vi själva får att 

hända.
18

 

Mihaly Csikszentmihalyi visar med begreppet FLOW hur vår motivation påverkas utifrån vår 

kunskapsnivå om ett ämnesområde och vilken svårighet en uppgift har inom samma 

ämnesområde.

 

Figur 2. Flow upplevelse.
19

 

                                                 
18

 (Csikszentmihalyi, 1990, s. 20) 

19
 (Csikszentmihalyi, 1990, s. 99) 
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För att eleven skall tycka att denne får ett utbyte av utbildningen och bibehålla motivationen 

så bör den optimala kunskapsinhämtningen vara i ”Flow kanalen” se figur 2. Med en, för 

eleven anpassad nivå på arbetsuppgifter så jobbar eleven mot större färdigheter och svårare 

utmaningar under en viss tidsrymd. 
20

 

Om uppgifter är anpassade efter elevens förutsättningar så undviks risken för stagnation i 

undervisningen från elevens sida. Stagnation kan uppkomma under fortsättning att uppgifter 

är antingen för svåra för eleven eller att uppgiften inte ger eleven någon utmaning då eleven 

har mycket goda färdigheter i förhållande till uppgiftens svårighetsgrad. Detta gör dock att 

läraren har ett stort ansvar att utläsa respektive elevs färdigheter för att kunna anpassa 

uppgifter efter den enskilde eleven. 

I en praktisk eller teoretisk situation där elever ska samarbeta i grupp så har läraren möjlighet 

att gruppera elever på samma nivå för att på så sätt hitta elever som har en ungefär likvärdig 

”flowkanal”. Om eleverna sedan får en uppgift som är anpassad efter gruppens kunskapsnivå 

så finns möjligheten att elevgruppen jobbar effektivt mot en lösning på uppgiften då det finns 

en motivation att lösa uppgiften.  

Läraren har en stor del hur denne väljer i att bygga lektionsmaterial och planera 

undervisningen så att alla elever får en optimal studiesituation.  

                                                 
20

 (Csikszentmihalyi, 1990, s. 28) 
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Metod 

Metodval 

Frågeställningarna som studien skall besvara ger möjlighet till ett flertal infallsvinklar. Det 

finns möjligheter att både använda kvalitativa och kvantitativa metoder
21

. För att skaffa mig 

ett bredare underlag i studien så valdes en enkätundersökning för inhämtning av information 

från undervisande lärare
22

. En enkätundersökning passade även på grund av den stora 

geografiska spridning som det är på de olika respondentgrupperna. 

Frågeställningen i studien är komplex och det kan vara svårt att belysa svaren med enbart 

kvantitativa frågor. Då jag var intresserad av motiveringar och förklaringar för vilken 

arbetsmetod som respektive lärare använde i sin undervisning så användes huvudsakligen 

kvalitativa frågor i min enkät för att kunna belysa lärares inställning till nivågruppering
23

. 

För att få en bättre validitet och reliabilitet så föregicks studien av en fallstudie under hösten 

2011 där lärare inom ett fordonsprogram fick delta i en enkätundersökning.
24

 Fördelarna med 

den förberedande fallstudien var att enkätfrågor kunde prövas för att senare förfinas och 

förändras till denna studie. Fallstudien visade också att det fanns mer information att hämta i 

en större studie med fler respondenter. Enkätfrågorna och presentationsbrev till enkäten visas 

som bilaga 1. 

Perspektiv och avgränsning 

Studien har gjort utifrån ett lärarperspektiv om avsaknad eller användandet av nivågruppering 

i det praktiska verkstadsarbetet inom fordonsprogrammet. Studien har endast granskat på 

vilket sätt som nivågruppering förekommer inom verkstadsarenan och arbetet med elever 

under det praktiska arbetet.  

Studien reflekterar ej över elevers uppfattning av förekomst eller avsaknad av nivågruppering, 

eller mer ingående på vilket sätt eleverna reflekterar över sammansättning av grupper i det 

praktiska arbetet. 

                                                 
21

 (Holme & Solvang, 1997, s. 78) 

22
 (Holme & Solvang, 1997, s. 173) 

23
 (Holme & Solvang, 1997, s. 94) 

24
 Ingick i kursen”6PE071 Skola och undervisning: läroplan, skolämne, ämnesdidaktik” Umeå Univ. ht 2011 
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Studien omfattar användandet av nivågruppering i den praktiska delen inom 

fordonsprogrammet, således innefattar studien inte någon del som har med den teoretiska 

undervisningen att göra. Undersökningen fokuserar på vilka val som lärarna gjort i samband 

med gruppsammansättning av elever då undervisningen bedrivs praktiskt i verkstaden.  

Val av respondenter 

För att få en god grund i studien så krävdes det ett underlag som både bestod av lärare från ett 

antal olika skolor samt lärare med varierad erfarenhet av undervisning i verkstadsmiljö. 

Då respektive skola har olika förutsättningar och arbetssätt för att bedriva sin undervisning så 

bidrar lärare från olika skolor till en större förståelse för hur den praktiska undervisningen 

bedrivs och på vilket sätt elever grupperas. 

De lärare som deltagit i studien jobbar vid fordonsprogrammet på fyra kommunala 

gymnasieskolor i Sverige. Lärarna jobbar i samtliga årskullar och både under den gamla 

gymnasiereformen och under GY11, beroende på vilken årskull de ansvarar för.  

Valet av respondenter har skett på det sätt att jag tagit kontakt med lärare på fyra skolor som 

har fordonsutbildning. Valet av skolor utgick ifrån egna kontaktpersoner som jag har. Med 

hjälp av dessa kontaktpersoner så kunde enkätmaterialet snabbt spridas och återsändas till mig 

för att minimera en utdragen process under data insamlingen. Dessa lärare har sedan i sin tur 

förmedlat enkätmaterialet till sina kolleger så att varje lärare sedan kunnat fylla i enkäterna. 

Enkäterna har sedan samlats in och återsänts till mig. Jag har på detta sätt inte kunnat påverka 

respondenterna i deras ifyllande av enkäterna utan varje svar har varit anonymt. På detta sätt 

så anser jag att jag ökat riktigheten i det material som jag bearbetat i rapporten.  

Valet av att använda bara kommunala skolor i rapporten grundar sig på att de flesta privata 

fordonsprogram är uppbyggda på lärlingssystem där eleven gör de teoretiska delarna på skola 

för att sedan göra de praktiska momenten ute på ett företag med en handledare. Då eleverna 

gör den praktiska delen ute på företag så uppkommer sällan momentet med att elever skall 

jobba i grupp.  

I studien deltog 17 stycken respondenter och jag har inget bortfall av respondenter utan alla 

utskickade enkäter återkom besvarade. 
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Bearbetning av primära och sekundära källor 

Vid bearbetningen av de material som uppstått vid enkätundersökningen så har jag själv tolkat 

och sammanställt de data som uppkommit ur enkätmaterialet. Den kvalitativa delen i 

enkätmaterialet har kunnat kombineras utifrån skolor, årskullar, elevgrupper och så vidare, för 

att få en så klar bild som möjligt över vilka parametrar som styr över lärarens val då det gäller 

att gruppera elever. På detta sätt så har jag haft en möjlighet att även se lokala variationer över 

användande av nivågruppering eller inte, och vilka val som läraren gör på det lokala planet. 

De sekundära källorna såsom litteratur, föreskrifter, material från internet och andra rapporter 

inom ämnesområdet har fått ligga till grund för den teoretiska grund som behandlas i 

rapporten.  

Jag har studerat litteratur, rapporter och material från internet under arbetet med denna 

rapport. De material som jag hämta har innefattat nödvändiga referenser och hänvisningar 

vilket leder till att jag anser att jag i rimligaste mån bestyrkt trovärdigheten i dokumenten. 

Etiska forskningsprinciper  

Under arbetets gång så har jag följt de forskningsprinciper som Vetenskapsrådet har satt upp 

som stöd för forskare för att skydda respondenter i undersökningen. Studien uppfyller de fyra 

krav som uppsatts av Vetenskapsrådet gällande informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialtetskravet och nyttjandekravet samt de rekommendationer som ges.
25

 

För att uppfylla de forskningsprinciper Vetenskapsrådet satt upp så fick samtliga respondenter 

veta syftet med studien och enkätundersökning. Gällande samtyckeskravets uppfyllande så 

var ingen av respondenterna i enkätundersökningen minderårig och undersökningen var 

frivillig för varje respondent. För att ingen av respondenterna skall kunna härledas ur det 

material som presenteras så har samtliga skolor därför inte namngivits ej heller presenterats 

geografiskt närmare än att de finns i Sverige. De data som insamlats kommer endast att 

användas i studiesyfte i denna undersökning och inte föras vidare till tredje part. 

  

                                                 
25

 (Vetenskapsrådet, 2002) 
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Resultat 

Resultaten presenteras för varje forskningsfråga i ordningsföljd. Sammanställningen av de 

kvantitativa resultaten i undersökningen visas i diagramform med förklarande text. Den 

kvalitativa delen av enkäten presenteras med en samanställning av enkätmaterialet i textform 

samt att citat från respondenter förmedlas. 

Samtliga av de tillfrågade lärarna, med undantag för en jobbar med sina elever praktiskt inne i 

skolans verkstad. Elevgruppernas storlek varierar mellan 5 till 30 elever. 

Antal år som respondenterna jobbat som yrkeslärare inom fordonsprogrammet skiftar mellan 

ett till trettio år. 

Eleven, vinnare eller förlorare med nivågruppering? (enkätfrågorna 4-9, 

12, 14) 

I undersökningen så svarade en majoritet av respondenterna att de ser fördelar med 

nivågruppering i undervisningen. I figur 3 så visas vad respondenterna anser om eleverna 

tillgodogör sig mer kunskap med nivåreglering. Enkäten ställdes helt öppet utan att ta hänsyn 

till om nivågruppering används i en teoretisk eller praktisk studiesituation.  

 

 

Figur 3. Anser du att eleverna tillgodogör sig mer kunskap om de är 

nivågrupperade?  

 

65% 

12% 

23% 
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65 procent av respondenterna anser att det finns fördelar med att nivågruppera eleverna för att 

eleven skall få en större inhämtning av kunskap. 12 procent anser att nivågruppering inte har 

en positiv effekt på elevers kunskapsinhämtning i skolarbetet. 23 procent av 

respondentgruppen vet inte om nivågruppering påverkar eleverna på ett positivt eller negativt 

sätt i deras kunskapsinhämtning. 

De fördelar som respondenterna ser med nivågruppering överlag är att undervisningen bedrivs 

på ett plan som eleverna förstår. Detta innebär att undervisningen anpassas till varje elev och 

elevens kunskapsnivå. De i den högre nivån får möjlighet att avancera. Eleverna kan ta sig an 

mer avancerade jobb och trigga varandra till att utvecklas längre. De elever som har lätt att 

lära sig, ska ges förutsättning att utvecklas längre. Elever på en lägre kunskapsnivå får starta 

på sin ”egna” nivå för att sedan utvecklas i sin takt. En respondent beskrev det med följande 

citat. 

Lättare för läraren att anpassa undervisningen i en homogengrupp. Lättare att 

tillgodose elevernas behov om de befinner sig på samma ”nivå”. Både lärare och 

elever vinner på detta. Man kan anpassa både stöd och arbetsuppgift till respektive 

”gruppering”. Dessutom tror jag att en människa utvecklas när hon lyckas med en 

given uppgift. Det går fortare att höja kunskapsnivån i hela gruppen. 

I samband med praktiskt verkstadsarbete så visar det sig att nivågruppering är vanligt 

förekommande hos respondenterna. Figur 4 visar på fördelningen hur nivågruppering används 

i verkstaden hos respondenterna. 
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Figur 4. Använder du nivågruppering i din klass i samband med verkstadsarbete? 

59 procent av respondenterna använder ofta nivågruppering i samband med arbete i 

verkstaden. 18 procent använder möjligheten till nivågruppering ibland. I respondentgruppen 

så använder sig 23 % aldrig av möjligheten till att nivågruppera sina elever. Anledningen till 

att 23 procent inte använder nivågruppering beror både på att respondenterna inte tycker 

nivågruppering tillför undervisningen något samt att det finns rent praktiska omständigheter 

som gör att det inte går att använda nivågruppering.  

De respondenter som anser att nivågruppering främjar elevens inlärning menar att eleverna får 

den utmaning som gör undervisningen attraktiv och intressant och stimulerar inlärning. 

”Eleven förstår undervisningen och bibehåller därmed intresset för denna”. Med en anpassad 

nivå på uppgifter så bevaras motivationen för eleven och denne kan utvecklas i sin egen takt 

från sin kunskapsnivå. ”Elever som är motiverade, hög kunskapsnivå kan man ge svårare 

uppgifter så att dom inte tappar motivationen.” 

Flera respondenter ser fördelar i ämnen som kanske inte elever är mest motiverade av. 

Gymnasiegemensamma ämnen, till exempel matematik och engelska, där elever kanske inte 

har den högsta motivationen, kan ha en större vinning att nivågruppera elever för att 

upprätthålla intresset i ämnet. ”Om eleverna får läsa i sin egen takt kanske de inte ger upp, 

när det gäller kärnämnen”. 

59% 23% 

18% 

Ibland

Aldrig
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I den praktiska delen av utbildningen så blir eleven mer självgående och behöver mindre stöd 

för att kunna lösa uppgifter. ”Rätt matchning av arbetsuppgifter leder till att elever ”lyckas” 

och kan kliva vidare”. 

Givetvis har läraren ett ansvar att delge kunskap men eleven har förutsättningar att på egen 

hand söka information och samtidigt inte känna att uppgiften är eleven övermäktig. 

Förutsättningarna för att leverera adekvat information till en grupp som befinner sig på en 

likvärdig nivå underlättar även läraren då denne kan inrikta sig på en kunskapsnivå av 

information till respektive grupp. På detta sätt får läraren en ”Homogen grupp med individer 

som har samma eller likvärdiga förutsättningar att tillgodogöra sig undervisning”. 

Det är viktigt att alla elever känner sig delaktiga i den uppgift som skall utföras. Med 

nivågruppering så finns det möjlighet att lära sig från den kunskapsnivå som eleven befinner 

sig på. ”Om uppgiften är anpassad till elevens nivå så ökar ”självgåendet” dvs. eleven lär sig 

att han/hon kan och kan själv söka information som leder dem vidare”. 

Med uppgifter som anpassats till kunskapsnivån så kan inte en svagare elev glida undan och 

låta en starkare elev lösa uppgiften utan båda måste hjälpas åt för att ro uppgiften i land. ”I 

första hand ser jag det som individualisering att man lär sig i sin egen takt. Om man inte 

grupperar så en stor risk att de i den lägre nivån mest står och tittar medans den i den högre 

nivån arbetar(detta gäller vid arbete med samma projekt)”. Vinster finns också att 

högpresterande elever inte behöver jobba med uppgifter som är på för låg nivå utan att även 

denna elevgrupp får utvecklas. 

Vad det gäller om möjligheten för eleverna som är nivågrupperade för att nå läroplanens och 

kursplanens mål så varierar svaren. En majoritet tycker att det borde vara lättare att nå 

kursmålen för eleverna om de nivågrupperade. ”Undervisning bör användas så att alla har 

möjligheten att minst nå målen”. En liten grupp respondenter tycker att det inte borde vara 

någon skillnad eftersom läraren är skyldig att anpassa undervisningen efter eleven förmåga 

för att denna ska uppnå de uppsatta målen. ”Nivågruppering spelar ingen roll i detta fallet då 

lärarens uppgift är att anpassa undervisningen till varje individ (skollagen)”. 

Några tyckte även att det totala resultatet borde bli bättre för klassen då varje elev kanske når 

ett högre mål med nivågruppering än de annars borde gjort beroende på att de har fått börja på 

sin nivå och jobbat sig vidare från den. ”Borde öka. Särskilt om dom lågpresterande får mer 
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tid eftersom de behöver det. Det kan nog vara lättare för eleven att nå målen. Man siktar 

olika högt för olika elevgrupper”. 

Nivågruppering, hur påverkas gruppen? (enkätfrågorna 15, 16) 

De flesta respondenter anser att det kan finnas en risk med att nivågruppera då detta kan 

påverka gruppdynamiken negativt. Klassen kan delas upp i ett A eller B-lag och under sådana 

förhållanden så påverkas de enskilda eleverna negativt. ”Ambitionsnivån kan sjunka i den 

grupp som märker att den behandlas som ett B-lag”. I dessa fall så ligger det ett stort ansvar 

på den undervisande läraren att vara lyhörd och känna av stämningen i klassen för att gör 

förändringar i gruppsammansättningarna.  

Det finns även svårigheter för läraren att fastställa på vilken nivå som respektive eleven 

befinner sig på. ”Svårt att gruppera dold kunskap i komplexa lärsituationer”. Detta kan 

innebära att eleven hamnar i en grupp som har för hög eller för låg kunskapsnivå. Under 

sådana förhållanden så krävs det att läraren är lyhörd och kan förändra och flytta elever 

mellan olika grupper eller att uppgifter förändras så att de passar till eleven/elevgruppens 

kunskapsnivå. ”Man måste verkligen ha ögonen öppna för eleven/individens utveckling, så att 

eleven kan klättra i ”nivåerna”, dvs. det kan vara lätt att ”sortera statiskt” och låta det så 

förbli”. 

För de flesta elever verkar det som att arbetet i olika nivågrupperingar fungerar bra.  En del 

elever kan vid mentorssamtal påpeka på vilket sätt eleven ska få en bättre kunskapsutveckling 

och även berätta hur den som denne arbetar med påverkar den egna utvecklingen. ”Det 

händer att vi efter elevsamtal, mentorstid gjort om i grupperna, oftast i mening att främja 

utveckling, både jag och eleven kan ha observerat att just ”den” arbetskamraten inte bidrar 

till att bägge utvecklas”.  

I och med att eleverna grupperas olika så verkar de också få en större förståelse för varandra. 

”Allt för avancerade uppgifter till de svagare kan bli jobbigt, men i min nuvarande klass är 

samarbete helt suveränt bra eleverna emellan”.  

De flesta respondenter säger att nivågruppera eleverna oftast inte är något bekymmer samt att 

det inte påverkar gruppen och elevernas förhållande tillvarandra. De flesta elever vet ganska 

väl hur starka eller svaga de är i jämförelse med sina klasskamrater. ”Men det viktiga är att 

inte de svaga eleverna ”känner av” nivågruppering, även de måste få ”ta ansvar” för 



– 18 – 

 

uppgifter, ges stöd för att utvecklas osv. stödet till dessa elever brukar bli mer omfattande”. 

Att svagare elever får en ansvarsfylld uppgift stärker dem och utvecklar också dessa.  

Det är dock viktigt enligt respondenterna att hålla koll på eventuella störningar i 

gruppdynamiken så ingen ska känna att de jobbar i ett B-lag. ”Vissa elever går inte ihop och 

hamnar inte i samma grupp. Medan vissa elever kompletterar varandra på många olika plan. 

Det är en evig balansgång och svår uppgift.” Det kan vara svårare att få vissa elever att jobba 

ihop på grund av personkemin istället för vilken kunskapsnivå de befinner sig på. I dessa fall 

så får den undervisande läraren utgå från andra kriterier vid gruppsammansättningar än efter 

vilka kunskaper eleverna besitter. 

När är det lämpligt att nivågruppera? (enkätfrågorna 10,11) 

Respondenterna anser att i de flesta förekommande arbetsmoment i den praktiska delen på 

fordonsverkstaden går det att nivågruppera eleverna. Det spelar ingen roll om det är ett större 

eller ett mindre projekt som skall genomföras utan det är viktigare att arbetsmomentet är 

anpassat till eleverna.  

Det finns dock några arbetsmoment som passar sig sämre för att nivågruppera eleverna. Till 

sådana moment som kräver goda förkunskaper så tycker respondenterna att nivågruppering 

passar sämre till exempel vid avancerad felsökning. Dessa arbetsmoment är väldigt lärarresurs 

krävande och kan vara svåra att genomföra i verkstaden så därför får läraren kanske välja bort 

sådana moment. Dessa moment kan oftast passa starkare elever och då uppgiften kräver stora 

lärarresurser så tappar de svagare eleverna den hjälp som dessa kanske behöver.  

Även vid grupparbeten med teoretisk inriktning passar nivågruppering sämre med låg 

presterande elever då dessa elever oftast fungerar oftast sämre enligt respondenterna beroende 

på att dessa elever inte klarar av att fokusera och driva en uppgift framåt mot sin lösning. 
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Diskussion 

Att det finns ett flertal fördelar och nackdelar med nivågruppering visar sig i studien samtidigt 

som det visar att det kräver en hel del från den undervisande läraren oavsett man väljer att 

nivågruppera eller inte. En klar majoritet av respondenterna i studien tycker att 

nivågruppering kan bidra till bättre studieresultat för den enskilde eleven under vissa 

förutsättningar oavsett om de handlar om en teoretisk eller en praktisk lärandesituation.  

För att nivågruppering ska fungera så skall även förutsättningarna vara de rätta. Det är inte 

bara lärarens intentioner och mål som gör nivågruppering möjlig utan även den sociala 

kontexten som eleven och läraren befinner sig enligt Vygotskij, för att uppnå en så god 

studiesituation som möjlig
26

. Att förutsättningarna för en lärare skiljer sig åt mellan olika 

skolor men även olika program är ganska uppenbar. Beroende på vilka givna omständigheter 

som läraren har såsom lokaler, material, budget, elevtäthet och så vidare, så måste denne 

verka utifrån sina förutsättningar och med dessa uppnå en så god studiemiljö som möjligt. I 

studien så visar det sig att det råder klara skillnader mellan skolorna bland annat på antal 

elever som varje lärare har i sin verkstad vilket inverkar på den tid som läraren har att förfoga 

på respektive elev. 

Att använda nivågruppering i den praktiska verksamheten på fordonsprogrammet är ingen lätt 

uppgift då det ställer stora krav på läraren. Ett mängd parametrar påverkar förutsättningarna 

om nivågruppering är möjlig i en klass. I studien har jag kommit fram till några viktiga 

parametrar som påverkar möjligheterna till att använda nivågruppering.  

Elevkännedom är en parameter som är mycket viktig i samband med nivågruppering. Det 

förutsätts att läraren har en god elevkännedom för att gruppera rätt elever med varandra. Det 

gäller både den sociala biten, att den bildade gruppen skall fungera på ett socialt plan. Men 

även på vilka kunskaper eleven besitter och på vilket sätt du som lärare ska bedöma elevernas 

kunskaper för att kunna gruppera klassen. Beroende på vilken situation som eleven hamnar i 

så kan denne visa på helt olika uppträdanden vilket kan påverka på vilket sätt läraren tänkt sig 

att gruppen skall fungera vilket kan tvinga läraren att göra förändringar i en grupp. 

                                                 
26

 (Imsen, 2006, s. 319) 
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Det är även viktigt att de elever som nivågrupperats inte ses som statiska i sin 

kunskapsutveckling utan att de har möjlighet att byta grupperingar utifrån sin personliga 

utveckling. Detta för att undervisningen ska kunna bibehållas intressant och utvecklande för 

eleverna vilket stärker Mihaly Csikszentmihalyi tes om att alla individer har sin egna ”Flow-

kanal” som påverkar den enskildes motivation att arbeta med en uppgift. Om du som lärare 

inte har rätt underlag och sätter in en elev i fel grupp så kan elevens utveckling stanna upp, 

detta gäller oavsett om det är en svag eller stark elev.  

En annan faktor gällande användning av nivågruppering är vilken form av uppgifter som 

elevgrupperna får. Lev Vygotskij proximala utvecklingszon visar på vikten av att uppgifter 

anpassas för eleven. En uppgift bör ligga mellan vad eleven klara för egen hand och vad den 

klarar med stöd och hjälp. På detta sätt så får eleverna en kunskapsutveckling som utgår från 

den enskilde elevens kunskapsnivå och bidrar till en växande proximal utvecklingszon som 

visas i figur 5.  

 

Figur 5. En växande proximal utvecklingszon. 

 

Då den proximala utvecklingszonen växer så innebär det att elevernas kunskaper ökar inom 

ett visst ämnesområde. En växande proximal utvecklingszon kan skilja sig för den enskilde 

eleven beroende om det gäller teoretiska eller praktiska kunskaper vilket är viktigt för den 

undervisande läraren att veta. Läraren måste utforma elevernas uppgifter efter deras förmåga 

så att eleverna känner att de får en väl anpassad utmaning utifrån deras kunskapsnivå.  
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77 % av respondenterna använder nivågruppering ibland i sin praktiska undervisning på 

verkstaden, av dessa så använder 59 % nivågruppering ofta i sin undervisning vilket visar på 

att respondentgruppen till stor del tror att nivågrupperingen gynnar eleven och ser en fördel 

med användandet av nivågruppering i undervisningen.  

Med användande av nivågruppering så finns möjligheten att uppnå bättre studieresultat för 

elever då varje elev utgår från sin egen kunskapsnivå och kan arbeta sig vidare.  På detta sätt 

så får elevgruppen en större chans att tillgodogöra sig undervisningen vilket borde ge ett ökat 

kunskapsintag för hela klassen. De svagare eleverna kommer längre då undervisningen inte 

sker över deras huvuden, detta gäller även för de starkare eleverna då undervisningen även 

kan anpassas för dem. Fördelar finns även att om eleverna nivågrupperas så kan svagare 

elever inte smita undan utan de måste ta ett större ansvar för sin kunskapsinhämtning. 

Jag använder själv nivågruppering i min undervisning och kan ofta se att starkare elever kan 

sättas på en svårare uppgift då deras kunskapsnivå är större samt att de har en större 

motivation för att leta och finna kunskap för att lösa en uppgift. Men även att eleverna ligger 

på en ungefärligt jämställd kunskapsnivå så de kan sporra varandra till en positiv inlärning 

och utvidga sina respektive proximala utvecklingszoner. På detta sätt så finns det lite mer tid 

att för mig som lärare stötta svagare elever som inte har samma motivation och kunskapsnivå 

för att få dessa elever mer motiverade och kunskapstörstande.  

Vad som är viktigt är att jag som lärare måste anpassa de moment som eleverna skall utföra så 

de passar för respektive gruppering. Då har inte typen av uppgift för eleven så stor betydelse 

utan det är begränsningen som lärare och vad läraren kan ge eleverna för typ av uppgifter som 

gör att samtliga elever utvecklas på ett positivt sätt.  

Några viktiga aspekter vid nivågruppering 

Jag anser att nivågruppering är något som bör använda och används i ganska stor utsträckning 

av fordonslärare. De vinster som finns för den enskilde eleven är stora oavsett om eleven är en 

stark eller en svag elev. Det är dock av yttersta vikt att den undervisande läraren har kontroll 

på de faktorer som kan påverka eleverna och klassen ofördelaktigt för att kunna undvika 

situationer där klassen eller den enskilde eleven påverkas negativt. 

 Vikten av att läraren har en god elevkännedom och vet vilka förutsättningar som råder 

för respektive elev. ”Rätt matchning av arbetsuppgifter leder till att elever ”lyckas” 

och kan kliva vidare” 
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 Med rätt nivå på elevernas utmaningar så bevaras elevernas motivation för ämnet. 

”Eleven förstår undervisningen och bibehåller därmed intresset för denna”. 

 Läraren måste hela tiden ompröva sina värderingar om en elev så den får möjligheter 

att byta nivå om så krävs samtidigt som läraren måste se till att gruppdynamiken i hela 

gruppen fungerar. ”Man måste verkligen ha ögonen öppna för eleven/individens 

utveckling, så att eleven kan klättra i ”nivåerna”, dvs. det kan vara lätt att ”sortera 

statiskt” och låta det så förbli”. 

 Val av arbetsmomentens art spelar inte så stor roll, det som är viktigt är att momentet 

är anpassat till elevgrupperna och att läraren har möjlighet att stötta hela klassen. ”Om 

uppgiften är anpassad till elevens nivå så ökar ”självgåendet” dvs. eleven lär sig att 

han/hon kan och kan själv söka information som leder dem vidare”. 

 

Vidare forskning 

Att elever grupperas under sina studier är väldigt vanligt inom den praktiska delen på 

fordonsprogrammet, men flera frågor finns fortfarande om hur skall lärare tänka när de jobbar 

med elever och grupparbeten i olika former? Här finns det ett stort utrymme för vidare 

undersökningar och studier så det går att klargöra vilka parametrar och aspekter på elevens 

lärande som behövs för att kunna erbjuda en god undervisning.  

Möjligheten att studera hur lärare inom andra utbildningsområden med likvärdiga praktiska 

arbetsuppgifter använder eller inte använder nivågruppering skulle kunna tillföra och bringa 

klarhet i vilka parametrar som är viktiga i praktiska arbetssituationer. Även vilken syn som 

elever har på att grupperas efter sina kunskapsnivåer och hur det påverkar deras arbete i 

skolan är av intresse för att kunna fastställa fördelar och nackdelar med nivågruppering. Vilka 

andra viktiga aspekter finns det som påverkar elevers motivation och kunskapsinhämtning, 

detta är också ett område som behöver funderas på och forskas om. 
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Bilaga 1 

Enkätundersökning om nivågruppering 

Hej! 

Jag heter Nils-Gunnar Johansson och jag jobbar till vardags som 

fordonslärare i Skellefteå. Nu arbetar jag även med mitt examensarbete 

vid Umeå Universitet vilket handlar om nivågruppering.  

Inom idrottens värld är det väldigt vanligt att gruppera idrottsutövare 

efter vilken färdighet dessa har inom sin idrott för att få en bättre 

utveckling och öka idrottarens färdigheter. Jag undrar om det finns 

paralleller i skolans värld och särskilt inom fordonsprogrammet. 

Då det kan finnas olika skillnader i elevers kunskapsnivåer så undrar jag 

om det används nivågruppering i det praktiska arbetet i verkstaden för 

fordonsprogrammet. D.v.s. grupperas elever med samma kunskapsnivå 

tillsammans eller blandas elever med olika kunskapsnivåer i arbetet på 

verkstaden? 

För att fullfölja mitt examensarbete behöver jag några minuter av din tid 

och hjälp med att besvara mina enkätfrågor. 

Alla enkätsvar kommer att behandlas helt anonymt. 

Tack på förhand till din medverkan. 

Nils-Gunnar Johansson 

Har du frågor eller funderingar kan du nå mig på följande sätt. 

Mail: nilsgunnar.johansson@skelleftea.se 

Tfn: 070-579 80 44  

mailto:nilsgunnar.johansson@skelleftea.se


 

 

 

Enkät  

Frågorna är uppdelade i 3 olika delar.  

Den första delen är av allmän art.  

Den andra delen handlar om nivågruppering. 

Den tredje delen behandlar hur du grupperar dina elever i arbetet på 

verkstan.  

Om utrymmet inte räcker till var god fortsätt skriv på papprets baksida. 

Allmänna frågor 

 

1. Hur länge har du arbetat som fordonslärare? 

 

_____År 

 

2. Vilken årskurs undervisar du i? Fyll i de alternativ som passar dig. 

o Åk. 1 

o Åk. 2 

o Åk. 3 

 

3. Med vilken inriktning jobbar du? Fyll i de alternativ som passar dig. 

o Personbil 

o Karosseri/lack 

o Mobila maskiner 

o Lastbil/buss 

 

 

 



 

 

 

Om nivågruppering 
4. Anser du att eleverna tillgodogör sig mer kunskap om de är 

nivågrupperade? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

 

5. Vilka fördelar anser du att det finns med nivågrupperad 

undervisning? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

6. Vilka nackdelar anser du att det finns med nivågrupperad 

undervisning? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

7. Vad tror du att eleverna anser om nivågruppering?  

o Bra 

o Dåligt  

o Vet ej 



 

 

 

 

8. På vilket sätt tror du att elevgrupperingar med olika kunskapsnivå 

främjar elevernas inlärning?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

9. På vilket sätt tror du att nivågruppering påverkar elevernas inlärning 

i praktisk utbildning?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

10. Vilka arbetsmoment ser du som fördelaktiga till att 

nivågruppera eleverna? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 



 

 

 

11. Vilka arbetsmoment passar sig sämre för att nivågruppera 

eleverna? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Vad anser du om möjligheten för eleverna som är 

nivågrupperade att nå läroplanens och kursplanens mål? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Din verkstadsundervisning 

 

13. Hur stor elevgrupp har du i din verkstad? 

______________________________________________________ 

 

14. Använder du nivågruppering i din klass i samband med 

verkstadsarbete? 

o Ofta 

o Ibland 

o Aldrig  



 

 

 

 

15. Hur har ditt sätt att gruppera elever påverkat gruppen och 

elevernas förhållande tillvarandra?  

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

16. Har du fått någon respons (positivt/negativt) från eleverna för 

ditt sätt att gruppera eleverna i verkstan? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

17. Frågeställningarna ovan handlar om hur grupperingen i det 

praktiska arbetet på verkstaden, finns det andra aspekter som 

frågeställningarna inte behandlat och som du anser viktigt i ditt 

arbete med elever och grupperingen i det praktiska arbetet? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan  

 

/ Nils-Gunnar 


