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Abstract 
 
 
The purpose of my study is to describe students' experiences of different ways of organizing 
the teaching in mathematics. 
In my work, I have used the focus group method. The work is based on three focus group 
interviews with three students in each group. Students who are in grade 8 were during a 
period divided into ability groups in mathematics education but are now taught in one group. 
 
The results show that students' experience of the organization of mathematics teaching differs 
from which ability group they were taught in. Participants who previously received training in 
the most advanced group are the ones that are the most positive about working in 
homogeneous groups, while students from the least advanced group apprehend most benefits 
with heterogeneous learning groups. 
 
In all of the three focus groups the importance of teaching models and teaching materials for 
their motivation and learning is revealed. Students feel that the teaching model of lectures and 
individual work has been and is the most common. The views on this model differ in a 
positive and negative sense between the groups , but from the perspective of their own 
learning experience students generally secure in textbook-driven lessons. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med min studie är att beskriva elevers erfarenheter av olika sätt att organisera 
matematikundervisningen. 
I mitt arbete har jag använt mig av fokusgrupp som metod. Arbetet bygger på tre 
fokusgruppintervjuer med tre elever i varje grupp. Eleverna som går i årskurs 8 var under en 
period indelad i nivågrupper i matematikundervisningen men har nu undervisning i helklass.  
 
Resultatet visar att elevernas erfarenheter av matematikundervisningens organisation skiljer 
sig utifrån vilken nivågrupp de undervisats i. Deltagarna som tidigare fick undervisning i den 
mest avancerade nivån är de som ställer sig mest positiva till att arbeta i homogena grupper 
medan eleverna från den minst avancerade ser flest fördelar med heterogena 
undervisningsgrupper.  
 
I alla tre fokusgrupperna framkommer betydelsen av undervisningsmodeller och läromedel 
för deras motivation och lärande. Eleverna upplever att undervisningsmodellen med 
genomgång och enskilt arbete har varit och är den vanligaste. Mellan grupperna skiljer sig 
synen på denna modell i positiv och negativ bemärkelse, men sett utifrån sitt eget lärande 
upplever eleverna generellt en trygghet i läroboksstyrda lektioner.   
  
 
  

Nyckelord 
Matematikundervisning, fokusgrupper, gruppering, nivågruppering, sociokulturellt perspektiv, 
läromedel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning .............................................................................................................................. 1 

2. Syfte ..................................................................................................................................... 2 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................. 3 

    3.1. Grupperingar som specialpedagogisk insats .............................................................................3 

    3.2. Gruppering av elever .................................................................................................................4 

    3.3. Argument angående nivågruppering ........................................................................................6 

   3.4. Effekter vid grupperingar ..........................................................................................................7 

   3.5. Viktiga didaktiska faktorer .........................................................................................................9 

 4. Teoretiska utgångspunkter .................................................................................................. 11 

 5. Metodologisk ansats och val av metod. ............................................................................... 13 

    5.1. Val av metod ........................................................................................................................... 13 

    5.2. Urval och tillträde ................................................................................................................... 14 

    5.3. Genomförande ....................................................................................................................... 15 

    5.4. Datainsamling och databearbetning ...................................................................................... 16 

    5.5. Etiska övervägande ................................................................................................................. 17 

    5.6. Studiens giltighet .................................................................................................................... 18 

6. Resultat  .............................................................................................................................. 20 

    6.1. Grundgruppen ........................................................................................................................ 20 

    6.2. Medelgruppen ........................................................................................................................ 21 

6.3 Fördjupningsgruppen ............................................................................................................... 22 

6.4 Sammanfattning av resultaten ................................................................................................. 23 

7. Analys ................................................................................................................................. 25 

8. Diskussion ........................................................................................................................... 27 

8.1 Resultatdiskussion ................................................................................................................... 27 

    8.2. Metoddiskussion .................................................................................................................... 28 

8.3 Sammanfattning och slutsats ................................................................................................... 28 

Referenser .............................................................................................................................. 30 

Bilagor 

 

 



 

1 
 

1. Inledning 
 

”Det är den svaga gruppen så man kan ju inte ha så stora förväntningar” hörde jag en kollega 
säga när hon rättade sina elevers matematikprov. Eleverna i fråga var några få som antingen 
inte hade, eller också riskerade att inte få, betyg i ämnet. Vad som mer exakt låg bakom deras 
bristande kunskaper i matematik fick jag aldrig reda på och inte heller hur det kom sig att de 
nu plötsligt befann sig i den ”lilla gruppen”, eller ”särmatten” som eleverna själva kallade 
den. 

Vad vi än företar oss både privat, i skolan eller arbetslivet utförs nästan alla aktiviteter i olika 
typer av grupperingar. Vi måste i allt högre grad kunna anpassa oss till andra och klara av de 
krav som detta medför. En stor skillnad mellan de olika arenorna är dock att några är frivilliga 
där vi själva väljer att vara en deltagare medan vi i andra sammanhang blir mer eller mindre 
placerade och tilldelade en grupp. Skolan är en arena där det sistnämnda gäller. Att elever 
organiseras i olika grupperingar är ett vanligt fenomen i den svenska skolan och har så varit 
under lång tid. Vad som däremot inte alltid framkommer är av vilka anledningar det görs. Är 
det för lärarens bästa då det kan anses lättare att undervisa en homogen klass? Är det för 
elevernas bästa då det kan uppfattas som en stödåtgärd? Vad man snabbt kan konstatera är att 
det i mycket högre grad organiseras grupper för elever som befinner sig på gränsen till betyget 
E än för de som närmar sig ett A och att det därför görs utifrån prestation- och resultatmässiga 
orsaker. Att svenska elevers matematikresultat under en längre tid också visat på en nedåtgå-
ende spiral har jag som lärare också kunnat bevittna och blivit varse. 

Som en följd av den nedåtgående trenden för svenska elevers resultat baserat på PISA- 
undersökningar (Programme for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in 
International Mathematics and Science Assessment) har det från många både önskats och 
krävts förbättringar och utveckling vad gäller matematikundervisningen för svenska elever. 
Från regeringens håll har det sedan 2008 lagts stora resurser på bland annat ny läroplan och 
utbildningar för att stärka kvalitén i den svenska skolan. En av de utbildningar som 
återinrättades 2008 efter att under flera årtionden varit ersatt av annat var 
speciallärarutbildningen. Dock med en något annan utgångspunkt än den tidigare 
speciallärarutbildningen och den traditionella synen på speciallärarens roll. Den senare 
utbildningen fokuserar på vikten av samarbete och åtgärder genom kvalitativa samtal och 
kommunikation. Specialläraren ska vara en del av den inkluderande skolan, ”en skola för 
alla”. Är då ”en skola för alla” en skola där undervisningen till stora delar organiseras i olika 
grupperingar? Vilka konsekvenser kan det få för de olika aktörerna? Hur upplever eleverna 
organisationen av undervisningsgrupper i skolan?   

Kanske är den allt vanligare nivågrupperingen av elever i skolan en åtgärd för att stärka de 
svenska elevernas resultat? I Skolinspektionens kvalitetsgranskning (2010) kan man bland 
annat läsa att nivågrupperingar och särskilda undervisningsgrupper sedan 1990-talet har ökat 
inom grundskolan, trots att både internationella och svenska studier visar att detta kan få flera 
negativa konsekvenser (Skolinspektionen, 2010). I grundskoleförordningen förespråkas 
integrering som princip när det handlar om organisering för elever i behov av särskilt stöd 
(Skolinspektionen, 2009). Principen utgår från att alla elevgrupper i många hänseenden är 
heterogena och att detta har ett så pass stort värde att det ska ses som en tillgång för att skapa 
en fruktbar lärandemiljö. Med ett sådant synsätt i skolan ses olikheter som en tillgång i 
undervisningen.   
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Särskilt stöd ska i första hand ges inom den klass som eleven tillhör, enligt Skolverket. Det 
framgår också att ”…skolan ofta hanterar elever i behov av stöd med särskiljande 
lösningar…”(Skolverket 2009, s.31) och att dessa lösningar ofta består av till exempel 
särskilda undervisningsgrupper. (Skolverket, 2009) 

I Skolverkets Allmänna Råd ”Planering och genomförande av undervisning” (2011) kan man 
på s.15 läsa följande: 

”Det är viktigt att valet av arbetssätt och arbetsformer, till exempel elevgrupperingar, 
gynnar elevens kunskapsutveckling och motverkar sådana inlåsningseffekter som 
begränsar den enskilda elevens förutsättningar att nå de högre betygen” 

Vad menar då eleverna själva är de främsta faktorerna för att de ska lyckas i matematikunder-
visningen? En god infallsvinkel för att arbeta fram en utvecklande matematikundervisning är 
rimligtvis att utgå från elevernas erfarenheter. Detta är också en viktig kunskapskälla för special-
läraren i sitt uppdrag att verka för ”en skola för alla”, en skola där alla elever får erfarenhet av 
lärande och utveckling. 

 

2. Syfte 
 

Syftet med den här studien är att beskriva elevers erfarenheter av olika sätt att organisera 
matematikundervisningen.  
 

Frågeställningar 

• Vilka erfarenheter har elever av olika undervisningsgrupperingar inom 
matematikundervisning? 

• Vad ser eleverna som viktigt för sitt eget lärande då det gäller matematikundervisning? 
• Vilka erfarenheter har eleverna av olika didaktiska faktorer, till exempel innehåll och 

metoder? 
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3. Tidigare forskning 
 

Frågor om när, var och hur olika elever ska fördelas på olika skolor, på olika klasser och på 
olika kurser för att uppnå mest möjliga positiva resultat har debatterats under hela 1900-talet 
(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001) och inom olika årtionden har det sett olika ut beroende 
på vilka vetenskapliga ”trender” som råder när det är frågan om differentiering, 
individualisering, undervisning och lärande.  

 

3.1 Grupperingar som specialpedagogisk insats 

Det kan ibland vara svårt att se vad som skiljer specialpedagogiska insatser från den ordinära 
pedagogiken när det handlar om grupperingar och undervisningens organisation. Vad 
specialpedagogik står för och vad det innebär beror på vilket perspektiv som intas. Engström 
(2003) menar att från den statliga sidan handlar det om insatser och åtgärder för de elever som 
faller utanför ramen för normalitet och att specialpedagogik då kommer att handla om 
”problem” beroende på allt från låg begåvning till sociala störningar. 

Enligt Persson (2007) är specialpedagogiken i den svenska skolan en politisk och ideologisk 
företeelse om man ser till historien och definierar begreppet på följande sätt: 

”Kunskapsområde med rötter i den pedagogiska disciplinen med uppgift att stötta 
pedagogiken då variationen av elevers olikheter medför att den vanliga pedagogiken inte 
räcker till.”  

Han menar att ett dilemma som specialpedagogiken har att brottas med är att den bara genom 
att den existerar bidrar till och legitimerar åtgärder som kan verka differentierande. Vilka 
åtgärder som eventuellt behövs för att tillrättalägga undervisningen för ”svaga” elever har 
blivit ett specialpedagogiskt tilltag som många gånger ses segregerat från undervisande lärares 
uppgifter och från den ordinarie undervisningen. Specialundervisning har på det sättet blivit 
skolans svar på åtgärder för att möta elevers olikheter (Persson, 2007). 

Utredningar och skolberedningar visar att under 1900-talet har åsikterna och uppfattningarna 
om specialpedagogik skiftat. En märkbar skillnad finns i vilket synsätt som lyfts fram 
angående vem som äger problemet; skolan som verksamhet eller eleven själv. I efterkrigstiden 
fanns det en mer positiv syn på specialundervisning. Det sågs då som ett alternativ till 
exempelvis kvarsittning som blivit allt mer vanligt och istället förordades individualisering 
inom klassens ram (Persson, 2007). Denna syn förändrades redan under 1950-talet då 1957 
års skolberedning (SOU 1961:30) pekade mot en mer differentierad specialundervisning 
eftersom man i den ansåg att skolsvårigheterna låg hos eleverna själva (Persson, 2007). 

Ända in på 1960-talet gjordes skolmognadstest på blivande förstaklassare där det sållades ut 
vem som skulle få börja grundskolan och vem som fick vänta. Kvarsittare var vanliga också 
under denna tid, med andra ord elever som inte fick fortsätta utan var tvungna att gå om. Även 
om en elev ansågs skolmogen fanns det många alternativ för den som inte föll inom ramen för 
”normal”. Hjälpklass, hörselklass, läsklass och skolmognadsklass är några exempel där eleven 
kunde placeras om det upptäcktes något som ansågs avvikande (Engström, 2003). I 1969 års 
läroplan för grundskolan (Lgr 69) kan det ses indikationer på en ökad integration för elever 
med olika former av handikapp, något som betonas i efterföljande läroplan, Lgr80. I den 
förespråkades det att elever som fick specialpedagogisk hjälp skulle återgå till vanlig 
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undervisning så fort som möjligt. Specialundervisningens viktigaste mål sågs som en 
förebyggande åtgärd där dess viktigaste syfte var att motverka att barn fick svårigheter i 
skolan.  

När det gäller särskilt stöd för elever som inte når upp till, eller befaras att inte nå upp till, 
kunskapskraven kan man i Skollagen år 2010 (SFS, 2010:800) konstatera följande: särskilt 
stöd får ges istället för ordinarie undervisning eller som komplement till den samt att stödet 
ska ges inom den elevgrupp som eleven tillhör (SFS, 2010:800). Stödet kan ges i särskild 
undervisningsgrupp om särskilda skäl finns men det som är avgörande är placeringens 
varaktighet. Den integrerade skolans grundläggande princip är att alla barn ska undervisas 
tillsammans oberoende av eventuella svårigheter och inbördes skillnader (Giota & 
Emanuelsson, 2011).  

Individualisering, förutsättningar och behov är betydelsefulla begrepp inom skolan och 
kopplas ofta till specialpedagogik och specialundervisning. Exakt vad dessa begrepp står för 
finns det en mängd olika uppfattningar om. Individualisering kan till exempel handla om att 
eleverna arbetar med olika läromedel inom samma grupp eller att vissa moment utesluts för 
vissa elever. Hastighetsindividualisering, där eleverna arbetar med samma material men ”i sin 
egen takt”, är ett välkänt sätt att hantera individualiseringsfrågan på (Wallby, 2001; 
Skolverket, 2003). Persson och Persson (2012) beskriver begreppet individualisering som ett 
arbetssätt där eleverna arbetar enskilt med olika uppgifter från läraren och där feedbacken från 
läraren består av att denne ger svar på om de har löst uppgifterna på rätt sätt. Löwing (2006) 
menar att individualisering innebär att läraren anpassar undervisningen efter elevernas 
individuella förmåga, vilket då inte bara handlar om anpassning av läromedel utan alla 
faktorer som spelar in i undervisningen. Därför kan man inte tala om individualisering förrän 
läraren har tagit reda på elevernas förkunskaper, intressen och behov och utifrån det format 
anpassningarna.   

Elevernas förutsättningar och behov kan ses som en tolkningsfråga där bland annat förmåga 
och erfarenheter ingår. En intressant fråga som Wallby m.fl. (2001) ställer är om förmåga är 
given eller om den går att påverka. Utifrån det resonemang som de för kan ovanstående 
begrepp ses som åtgärder och tolkningar för att kunna hantera elevers olikheter inom skolan. 
Att skolan ska ta hänsyn till elevers olikheter ses av de flesta som en naturlighet inom skolan, 
däremot finns det en viss risk att dessa begrepp beroende på hur de tolkas och hanteras kan 
medföra begränsningar för vissa elevgrupper.  

  

3.2 Gruppering av elever 

Differentiering som begrepp används när man ska beteckna hur undervisning utformas där det 
övergripande målet är att undervisningen ska passa olika elever. När man talar om 
differentiering i skolsammanhang handlar det ofta om hur elever på organisatorisk nivå 
placeras i olika grupper beroende på ålder, teoretisk eller praktisk studieväg, förväntad 
prestationsnivå eller behov av särskilt stöd. Löwing (2006) förklarar begreppet differentiering 
som ett val av arbetsform där elever tillfälligt eller under längre perioder delas in i grupper 
utifrån en egenskap. Sverige har jämfört med många andra länder haft en relativt sen differen-
tiering eftersom det länge har varit först inför gymnasiet som eleverna har valt inriktning för 
sina studier. Forskning (Håkansson & Sundberg, 2012) säger att tidig differentiering kan leda 
till ökad resultatspridning men man kan se tendenser till det också i Sverige, samt att 
differentieringen hos oss ökar mer än i jämförda länder. Avvikelserna i dessa jämförelser tyder 
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på att det finns andra differentieringsfaktorer inom det svenska utbildningssystemet som har 
inverkan på resultaten.    

När mer homogena grupper bildas där individualiseringen sker på gruppnivå handlar det om 
organisatorisk differentiering (Wallby m.fl., 2001). Diskussioner runt denna typ av 
differentiering blev mycket aktuell under 1960-talet i och med övergången från folk- och 
realskolan till den obligatoriska nioåriga grundskolan. En utmaning för lärarnas del blev då 
det krav på ökad individualiseringen som denna övergång medförde. Lärostoff och 
arbetsformer skulle anpassas till varje enskild elev och grundskolan gick därmed över från en 
organisatorisk differentierad till en pedagogisk differentierad verksamhet (Persson, 2007). Ett 
exempel på organisatorisk differentiering som fanns kvar inom grundskolan från 1950-talet 
till införandet av Läroplanen för grundskolan 1994 (Lpo 94) var den generella 
nivågrupperingen särskild och allmän kurs i matematik. Detta val var något som eleverna 
själva kunde göra men Persson (2007) menar att det i stor grad styrdes av bakgrundsfaktorer 
som kön, socialgruppstillhörighet, tidigare skolprestationer och bedömningar. Giota och 
Lundborg påvisar i den omfattande Göteborgsstudien 2007 att för elever med sämre förutsätt-
ningar att nå upp till kunskapsmålen har de organisatoriskt differentierande lösningarna störst 
negativ effekt. Däremot har flexibla grupperingar visat sig vara positiva vid organisering av 
särskilt stöd. Denna pedagogiska differentiering kan sägas vara det som sker inom klassens 
ram med individualisering och till exempel tillfälliga grupperingar. I försök att individualisera 
och anpassa undervisningen till elevernas förutsättningar och eventuella behov kan 
differentierad undervisning och homogen elevsammansättning ses som en organisatorisk och 
pedagogisk lösning (Skolverket, 2009).  

Med inre differentiering menas grupperingar för lärande som beslutas lokalt. Dessa grupper 
skapas utifrån till exempel prestationsnivåer. Nivågruppering finns inte reglerad inom några 
styrdokument. Den togs bort i och med införandet av Lpo 94. Syftet med nivågruppering är att 
skapa grupper som är relativt homogena vad gäller prestation och förkunskaper. Dessa 
grupper kan vara mer eller mindre tillfälliga, användas för speciella avsnitt eller moment, men 
de kan också vara fasta och bestå under lång tid. Till största delen används de för att 
tillgodose elevernas olika behov, till exempel extra undervisning eller ytterligare utmaningar 
men kan också bildas efter ämnesval eller intresse. Det finns också en typ av heterogena 
mellanklassgrupperingar där elevernas likheter inte är i fokus utan då är det ofta av 
schematekniska eller sociala skäl (Wallby m.fl., 2001). 

Även om nivågruppering utifrån prestationsmässiga orsaker inte längre finns förankrad i 
några styrdokument visar Giota och Emanuelssons (2011) undersökning att detta sätt att 
organisera undervisningen finns kvar i många kommuner. En fjärdedel av hundra tillfrågade 
rektorer uppgav att gruppering efter förkunskaper eller studieresultat var vanligt 
förekommande på deras skolor. Tillsammans med de elever i behov av särskilt stöd som fick 
sin undervisning i särskild undervisningsgrupp uppgår det till 47 procent av de tillfrågade. 
Studien pekar också mot att det finns ett negativt samband mellan specialpedagogiskt stöd och 
måluppfyllelse i årskurs 9 och då speciellt för de elever som fått stöd i segregerade former 
eller särskilda undervisningsgrupper tidigt och under längre perioder i grundskolan. Att 
nivågruppering är mest negativ för svagpresterande elever är något Giota och Emanuelsson 
(2011) pekar på i sin rapport. De syftar till de forskningsöversikter som visar på bland annat 
stigmatiseringseffekter, kamrateffekter och lärarnas lägre förväntningar som kan påverka 
eleverna i segregerade, och då främst de sämst presterande, grupperna i negativ bemärkelse.   
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3.3 Argument angående nivågruppering 

Elevers olika prestationer i ett visst skolämne eller undervisningssituation är så komplicerat 
att det inte går att förklara endast utifrån grupperingar som avgörande faktor. Viktiga faktorer 
kan finnas både hos eleven själv, till exempel intresse, motivation, begåvning och ambitioner, 
och hos läraren. Engström (2003) menar att elevers matematikprestationer kan ses som ett 
samspel mellan tre olika faktorer nämligen matematikstoffet, elevens personlighet och 
omgivningen. När man söker förklaringar till varför elevernas prestationer ser ut som de gör 
kan man inte utesluta någon av dessa inverkansfaktorer, utan man måste se dem som ett 
samspel som hela tiden påverkar varandra. I studier (Hattie, 2012; Skolverket, 
2009;Håkansson &Sundberg, 2012; Wallby m.fl., 2001) hävdas att det inte är grupperingarna i 
sig som har störst betydelse utan innehåll och utformning av undervisningen som har större 
effekt resultatmässigt sett. Vad som påvisats är emellertid att elevgrupperingar kan ha stor 
betydelse för elevernas prestationer. 

I granskningen inför Skolverkets rapport nr.221 ”Lusten att lära – med fokus på matematik” 
sägs det att nivågrupperingar främst ses som ett sätt att hantera de ”långsamma” eleverna.  
Skillnaden mellan grupperna består i stor utsträckning av undervisningens tempo, det vill säga 
fler eller färre uppgifter, samt mer eller mindre avancerade uppgifter.   

Slavin (1990) gör i sin rapport en jämförelse mellan de argument som på 1920-talet fanns för 
och emot nivågruppering med hur argumenten för grupperingar lyftes fram på till exempel 
elevvårdskonferenser och skolledningsmöten i början av 1990-talet. I jämförelsen kan man 
tydligt se att argumenten var i stort sett de samma efter denna 70 årsperiod. 

För nivågruppering finns bland annat argumentet att det möjliggör för eleven att göra 
framsteg i sin egen takt, att undervisningen kan anpassas i större grad efter elevens behov och 
att det minskar misslyckanden för svaga elever. Det hävdas också att svaga elever blir mer 
aktiva när de inte riskerar att komma i skymundan av de duktigaste eleverna. Till de begåvade 
elevernas fördel finns argument som att det hjälper dessa att behålla intresset och drivkraften 
eftersom de inte behöver vänta eller bli uttråkade av mindre begåvade elever (Slavin, 1990). 

Att det skulle bli lättare för läraren att undervisa när gruppen är mer homogen är ett argument 
som ofta lyfts fram. Wallby m.fl. (2001) menar att uppfattningen om att det underlättar för 
lärarens undervisning om grupperna är homogena samt att det är till synes logiskt att elever 
med olika förutsättningar undervisas olika gör att nivågrupperingar är så vanliga. Vad som 
ofta inte tas hänsyn till i detta avseende är att även en homogen grupp är heterogen. Det finns 
alltid variationer inom en grupp och några elever kommer alltid vara bland de sämsta. Sett till 
elevernas förmågor finns det också en risk att läraren upplever elever som mer homogena än 
de egentligen är. Till exempel kan en ”lugn” grupp där eleverna är studiemotiverade upplevas 
som mer homogena än en grupp där eleverna inte är motiverade, men förmågorna kan likväl 
vara likvärdiga (Wallby m.fl., 2001). 

När det gäller andra nackdelar finner man bland annat att svaga elever behöver den stimulans 
och uppmuntran som närvaron av de duktigare eleverna kan ge (Engström, 2003). Studier har 
visat att inte bara elever som är placerade i ”lägre” grupper har lägre förväntningar på sig 
själva utan det kan också gälla läraren (Håkansson & Sundberg, 2012). Kamrateffekten, som 
innebär att elevers resultat påverkas av de övriga kamraternas prestationsnivå, har starkt stöd 
inom internationell forskning. Det gäller särskilt lågpresterande elever (Skolverket, 2009). 
När det gäller pedagogen i fråga är ytterligare ett motargument till nivågruppering att läraren 
inte kan, eller inte har tid att differentiera arbetet för olika nivåer. När det gäller klasstorlekens 
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roll menar Bentley (2011) att så länge läraren undervisar med en ansats som är anpassad för 
stora klasser har gruppens storlek ingen betydelse för elevernas prestationer även om de 
befinner sig i en mindre grupp, något som också Engström (2003) hävdar. Lärarkompetensen 
och kvaliteten på undervisningen har en betydligt större inverkan än hur eleverna grupperas 
(Hattie, 2012; Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

Att eleverna i gruppen för sämre presterande elever får en stämpel på sig och att placeringen 
kan bidra till en negativ självuppfattning hos eleverna är något Engström (2003) lyfter fram 
som ett motargument till nivågruppering.  

Det har också framförts farhågor som till exempel att minoritetgrupper och socialt svaga 
grupper skulle diskrimineras och att de långsamma eleverna skulle få en sämre undervisning 
(Håkansson & Sundberg, 2012). 

 

3.4 Effekter vid grupperingar 

I sin stora forskningsöversikt från 1990 angående grupperingar i undervisning, konstaterade 
Slavin (1990) att forskningen var entydig. Effekten av nivågruppering är ”lika med noll”. Han 
menar att det inte finns någon skillnad mellan heterogena och homogena klasser, det vill säga 
de sammanhållna klasserna jämfört med de klasser där individualiseringen sker på gruppnivå. 
Det finns inget som stöder att högpresterande elever skulle prestera sämre i sammanhållna 
klasser, men det finns heller inget stöd för att svaga elever blir sämre i nivågrupperingar. Så 
länge det inte sker några förändringar av undervisningsmetoderna så spelar de organisatoriska 
förändringarna ingen roll och därför ser han nivågruppering som ett ineffektivt sätt att 
förändra undervisningen. Att utveckla undervisningsformerna så att de stimulerar eleverna att 
själva ta ansvar för sitt eget lärande och samarbeta med sina kamrater är en betydligt mer 
effektiv åtgärd. Ska det göras grupperingar behöver det utgå från andra motiv än elevernas 
begåvning. Slavin kunde också konstatera att elever som haft sin undervisning i de lägre 
presterande grupperna i högre grad än genomsnittet inte fullbordade sin utbildning och mer 
sällan sökte högre utbildningar. Nivåindelning eller ”nivågruppering” kan ge vissa positiva 
effekter bland högpresterande elever som placeras i samma grupp men detta uppvägs av 
negativa effekter i de lågpresterande grupperna (Persson & Persson, 2012). 

I Magleblikundersökningen  i Danmark betonade föräldrar, elever och lärare fördelarna med 
den sociala aspekten när det gällde inkludering i klasser istället för nivågruppering. Försöket 
innefattade inkludering för elever i deras respektive klasser och elever som tidigare varit 
nivågrupperade fick istället specialundervisning vissa lektioner per vecka. Man försökte alltså 
kombinera ämnesdidaktik med specialpedagogisk lärarkompetens vilket innebar att alla 
elevers totala utveckling kunde följas. Det konstaterades att det var ur ett socialt perspektiv 
det största vinsterna gjordes när det sociala samspelet och fostransperspektivet inte åtsido-
sattes på bekostnad av ett kunskapsfokus. Att kombinationen med en inkludering av alla 
elever i klassrummet med en-till-en-undervisning eller undervisning i liten grupp vid behov 
kan ge ett positivt utfall visar också Essungastudien (Persson & Persson, 2012). 2007 var 
denna kommun en av de fem sämsta kommuner i Sverige vad gällde elever som nådde målen 
i samtliga ämnen men en omorganisering till en mer inkluderande undervisning visade sig 
vara positiv både socialt och resultatmässigt (Persson & Persson, 2012). 
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Wallby m.fl.( 2001) pekar på flera risker vid nivågruppering. Svårigheter att avgöra vilken 
grupp eleverna ska gå i, elever som av olika skäl inte uppfattas som skolanpassade riskerar att 
”diskrimineras”, svårigheter att flytta mellan grupperna och att möjligheterna begränsas för 
senare val inom utbildningssystemet är några negativa konsekvenser de ser med 
grupperingen. Att undervisningen utgår från att gruppen är homogen även om en 
nivågrupperad grupp också är heterogen till en viss grad kan ses som en risk. Det finns en 
utbredd uppfattning bland lärare, enligt Wallby m.fl. (2001), att homogena grupper skulle 
underlätta undervisningen. Eleverna i de sämst presterande grupperna riskerar att ställas inför 
alltför låga krav och elevernas självkänsla och självbild kan därmed påverkas negativt. När 
det gäller undervisningen har det visat sig att den blir mindre engagerande och också leds 
oftare av mindre välutbildade lärare (jfr. Wallby m.fl., 2001, Håkansson & Sundberg, 2012). 
Att låga förväntningar har inverkan på förutsättningarna för elevernas lärande i form av vad 
som lärs ut, kvalitén på undervisningen och hur mycket tid eleverna använder på studier är 
något Harris (2012) bekräftar samt att lärare i de mer lågpresterande klasserna lägger 
undervisningen på en lägre nivå än vad som är förväntat enligt läroplanen. 

Inlåsningseffekten är en negativ effekt som lyfts fram av bland annat Wallby m.fl.(2001). Med 
detta begrepp innebär det att eleverna inte kommer vidare i den kunskapsutveckling de är 
kapabla till och inte får tillräckligt med utmaning. Dessa elever skulle med andra ord kunna 
byta till en mer avancerad nivå men förblir av olika anledningar kvar i den sämre presterande 
gruppen. Även om det nödvändigtvis inte behöver bli så att dessa effekter uppstår vid en 
nivågruppering eller att de inte uppstår i klassundervisning är det viktiga aspekter att ha med i 
diskussionen när det gäller matematikundervisningens organisation (Wallby m.fl., 2001). 

Wallby m.fl. (2001) menar att några generella prestationsvinster med nivågruppering inte 
kunde beläggas med forskning men heller inte motsatsen. Ser man till de duktigaste eleverna 
kan nivågruppering innebära ökade möjligheter där de till exempel får möjlighet till utökad 
studiekurs men i sådana fall är det undervisningen som ger dessa resultat och inte 
grupperingen i sig. Hur undervisningen organiseras är alltså en stor faktor för att 
nivågruppering ska ha någon framgång. Håkansson och Sundberg (2012), liksom Bentley 
(2011), pekar på att forskning visar vikten av att läraren lyckas variera nivån på 
undervisningen i gruppen efter elevernas behov. Kvaliteten på undervisningen har alltså 
betydligt större påverkan än hur eleverna grupperas.   

Där det skapats grupper efter förkunskaper inom ett begränsat område och undervisningen har 
behandlat detta område har goda effekter iakttagits. Så kallad inomklassgrupperingar anses 
effektiva där grupperingar görs inför varje område baserat på förkunskaper. Lågpresterande 
elever gör bäst ifrån sig i heterogena grupper, menar Håkansson och Sundberg, medan 
högpresterande elever presterar bra oavsett gruppering.  

Däremot finns det forskning som pekar på att om en variation av elevgrupperingar inom 
klassen görs vid olika aktiviteter ökar de positiva effekterna hos lågpresterande elever 
(Håkansson & Sundberg, 2012).  
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3.5 Viktiga didaktiska faktorer 

Som det framkommit tidigare är det många faktorer som har betydelse för elevers lärande. En 
av dessa är hur själva undervisningen bedrivs, vilket i längden kan ha stor betydelse för hur 
eleverna utvecklas inom ett ämne.  Läroplan och kursmål diskuteras mer med eleverna i andra 
ämnen än i matematik och andra läromedel än böcker används i mindre grad. Kan det bero på 
att arbetssätt och användning av läromedel är av mer traditionell art än i andra ämnen? 

Enligt Skolverkets undersökning (2003) har eleverna svårt att definiera konkreta exempel på 
när matematikundervisningen varit intressant och rolig. Elevernas erfarenheter går i stora drag 
ut på att från att matematik var kul i lågstadiet blev det successivt svårare ju längre upp i 
grundskolan de kom. När de sedan började gymnasiet ökade motivationen hos en del av 
eleverna medan det för många förblev ett negativt ”måste”. Eleverna går därmed från en 
strävan efter lärande succesivt över till att under senare delen av grundskolan bli 
prestationsinriktade. Elever i årskurs 7-9 upplever att det som främst utgör kraven är att hinna 
med boken, följa lärarens planering, klara proven och få bra betyg. När det gäller prov 
upplever elever i de högre årskurserna att det inte finns något utrymme för misslyckande och 
ingen möjlighet att förbättra ett dåligt resultat (Skolverket, 2003).  

En vanlig uppfattning hos eleverna är att betygen är kopplade till hur många uppgifter de 
hinner med i boken. Många elever i Skolverkets undersökning (2003), främst elever i 
gymnasiet, uppger att de vill ”lära för livet” och inte bara för att klara proven, och efterlyser 
andra arbetsformer.  

En positiv lärandemiljö kan utifrån elevernas erfarenheter här sammanfattas med att den 
kännetecknas av känsla, fantasi, upptäckarglädje, engagemang och aktivt deltagande av både 
lärare och elever. Gemensamma problemlösningar uppskattas av eleverna men de menar att 
det förekommer sällan. Samspelet mellan lärare och elever är av stor vikt för att innehållet ska 
upplevas relevant och begripligt och eleverna upplever att de lyckas. Från elevernas håll anses 
det också positivt med gemensamma samtal som utgår från deras tankar och där olika 
lösningsstrategier diskuteras. Elever upplever att möjligheterna för att kunna påverka 
studierna både när det gäller redovisningsformer och innehållsmässigt är små. Det de upplever 
att de kan påverka är när arbetet ska utföras, vilka uppgifter som ska göras och när de ska ha 
prov. Inre processer har större betydelse än de yttre ramarna enligt studien (Skolverket, 2003). 

Det finns en undervisningsmodell som dominerar matematiklektionerna i grundskolans senare 
år (Skolverket, 2003). Genomförandet i denna modell går främst ut på genomgång, enskilt 
arbete i boken och diagnos/prov. Lärarens främsta uppgift blir då att gå runt och hjälpa 
eleverna individuellt. Denna undervisningsform innehåller liten variation både när det gäller 
innehåll och arbetssätt och viktiga faktorer som samarbete mellan eleverna och mellan 
elever/lärare går förlorade. Eftersom ett väl utvecklat språk är lika viktigt i matematik som i 
andra ämnen bör eleverna få tillfällen att förklara hur de tänkt, hur de löst uppgiften och delta 
i samtal omkring matematik. Detta som ett led i utvecklingen av det matematiska språket, det 
matematiska tänkandet och deras förståelse. För att undvika att lusten att lära går förlorad kan 
en strategi vara att läraren väljer en arbetsmetod där elevernas lärande kommer fram tydligt 
och där läraren därmed kan se styrkor och svagheter tydligare. Formen för inlärning behöver 
vara omväxlande för att tillgodose alla elevers behov. Det gäller såväl innehåll, relevanta 
arbetsformer, arbetssätt och läromedel. 

Modellen med att eleverna arbetar individuellt i läroboken och läraren går runt och hjälper till 
kan fungera för en del elever (Skolverket, 2003). Den här formen för individualisering medför 
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risken att undervisningen blir mycket läroboksbunden och att samtal om matematik endast 
sker vid de tillfällen då eleverna stöter på problem (Ahlberg, Klasson & Nordevall, 2003). När 
läraren inte hinner diskutera grundläggande principer och eleverna inte hinner reflektera gör 
det att det blir lärobokens, eller lärarens sätt att lösa uppgifterna, som blir gällande. Ytterligare 
en konsekvens som kan uppstå är att det utvecklas en speciell skolmatematik vilket innebär att 
eleverna inte kan använda sig av sina kunskaper i andra sammanhang. 
Matematikundervisningen tycks vara det ämne där lärobok används mest frekvent. 
Undervisning som är baseras allt för mycket på lärobok kan medföra att eleverna tar avstånd 
från ämnet eftersom arbetet blir väldigt enformigt. Matematik blir då för eleverna det som står 
i läroboken och kvantitet går före kvalitet. Att innehållet i undervisningen är relevant och 
begripligt för eleverna är viktigt. Har inte eleverna något djupare intresse för innehållet finns 
det risk för att deras arbete endast går ut på att producera resultat för lärarens skull 
(Skolverket, 2003; Ahlberg m.fl. 2003). 

De elever som inte förstår eller hänger med riskerar att inte komma framåt i sin utveckling 
och elevernas lärande blir mer osynligt i ett arbetssätt som detta. Lärare förklarar denna typ av 
undervisning med att alternativa modeller som till exempel laborationer och problemlösning 
inte är genomförbart på grund av för stora elevgrupper. Undersökningen visar dock att även 
på skolor med mindre antal elever per grupp är denna undervisningsmodell vanligast 
(Skolverket, 2003). Löwing (2006) betonar att det inte är mängden hjälp som är avgörande för 
elevernas inlärning utan kvalitén på hjälpen.  

Under grundskolans senare år får motivationen för ämnet allt större betydelse för elevernas 
prestationer och skillnaden i självtillit ökar markant mellan de som förstår och de som inte 
förstår. De senare förlorar i högre grad både lusten att lära och tilltron till sin egen förmåga. 
Risken i ett sådant skede är att det enda som motiverar eleverna är betygen. Känslan av att 
lyckas och att man förstår är något eleverna själva anser vara de främsta faktorerna för att de 
ska känna lust att lära (Skolverket, 2003).  

Att uppgifterna är på rätt nivå har varit en annan faktor som visat sig viktig. Uppgifter som 
utmanar elevernas förmåga optimalt främjar motivationen för att lära. För lätta uppgifter kan 
kännas meningslösa medan för svåra kan ge upphov till ångest och att eleverna ger upp. 
Elever med svagt självförtroende har lätt för att skylla sin egen framgång på externa faktorer, 
som att det var ett lätt prov, medan misslyckande förklarar de med interna faktorer till 
exempel bristande förmåga (Jenner, 2004).  Undersökningar (Skolverket, 2003) har också 
visat att för mycket repetition är motivationssänkande och minskar lusten att lära.  

Tilltro till den egna förmågan är den allra viktigaste faktorn för lusten att lära uppger elever i 
Skolverkets undersökning (2003). Av intervjuerna framkommer också att elever ser mycket 
seriöst på ämnet matematik. De som är duktiga på matematik klassas som kompetenta och 
önskan att själv vara duktig i ämnet är stor. De elever som har en god själtillit i ämnet har 
också en större drivkraft att själva ta sig an problemlösande uppgifter och utmana sig själva.  

Den absolut viktigaste faktorn för lusten att lära är läraren uppger elever. Det gäller alla 
elevgrupper vid alla enheter (Hattie, 2012; Skolverket; 2003). Eleverna önskar lärare som har 
tilltro till deras förmåga att lära. Lärare som är positiva, har förmågan att anknyta till 
verkligheten, engagera och utmana i samtal samt visar hur kunskapen används är exempel på 
läraregenskaper som uppskattas av eleverna (Skolverket, 2003).   
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4. Teoretiska utgångspunkter 
 

I ett sociokulturellt perspektiv kan vi inte undvika att lära. Hur vi lär, under vilka 
omständigheter färdigheter och kompetenser utvecklas och vad vi lär oss i olika situationer är 
frågor som kan belysas i detta perspektiv. Lärande sker i interaktion med andra. I 
interaktionen finns både den historiska och kulturella utvecklingen närvarande, samt det 
sociala sammanhang vi befinner oss i. Genom att vi tar del av andras sätt att förstå, utmanas 
och stimuleras vår egen utveckling. Lärande kan beskrivas som en process av ökad 
delaktighet i den gemensamma kulturen (Säljö, 2000). 

Hur bör undervisningen läggas upp, hur ska det bäst organiseras? Hur når jag som 
speciallärare så många elever som möjligt på bästa sätt? Dessa frågor är något de flesta lärare 
brottas med dagligen. Det är många aspekter som har inverkan i både positiv och negativ 
mening vad gäller elevernas lärande och erfarenheter och där en av de mest betydelsefulla är 
hur de involverade personerna interagerar med varandra. Genom det sociokulturella 
perspektivet kan jag belysa hur elever tillägnar sig de fysiska och kognitiva resurser de har 
erfarit i matematikundervisningen samt hur detta har utnyttjats och tillägnats i de grupper de 
varit organiserade i.  

I ett sociokulturellt perspektiv har människor förmågan att lära och utvecklas, både kollektivt 
och individuellt. Det finns ingen bestämd gräns utan vi skapar hela tiden redskap som hjälper 
oss att lösa fysiska och intellektuella problem. Genom att interagera med andra kring vårt eget 
sätt att förstå, skapas en gemensam ”plats” där lärandet tar form. Att delta i 
matematiklektioner kan betraktas som en kulturell aktivitet (Säljö, 2000). 

Jag är i min studie intresserad av elevers erfarenheter av matematikundervisning och deras 
lärande i matematik. Genom att använda ett sociokulturellt perspektiv är min strävan att 
fördjupa förståelsen av de erfarenheter som blir synliga i elevernas intervjusvar. Eftersom 
språket anses grundläggande för sättet att se på verkligheten och agera i olika sociala 
praktiker medför det att när en händelse eller ett objekt beskrivs framställs det på ett sätt som 
är intressant i en viss verksamhet. Att världen inte fungerar lika för människor är självklart 
inom det sociokulturella perspektivet eftersom våra erfarenheter och livsvärldar skiljer sig 
ifrån varandra. Dessa skillnader i människors liv har naturligtvis betydelse för hur de tänker 
och föreställer sig omvärlden. Gränser och möjligheter upplevs olika och ses olika på, precis 
som vad som anses naturligt och inte. Omvärlden förtolkas, eller det begrepp som anses som 
grunden för ett sociokulturellt perspektiv, medieras. Det betyder helt enkelt att vi lär oss 
genom att uppmärksamma och agera på det sätt omgivningen tillåter och uppmuntrar till. 

 
”Kunskap är ingen inre kopia av yttervärlden som lagras i barnet…, utan den konstrueras 
av individen” (Säljö, 2000, s.65)  

 

Ska man studera lärande i ett sociokulturellt perspektiv måste man uppmärksamma tre olika 
företeelser: 

• Utveckling och användning av intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap. 

• Utveckling och användning av fysiska redskap (eller verktyg). 
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• Kommunikation och de olika sätt på vilken människor utvecklat former för samarbete 
i olika kollektiva verksamheter. (Säljö, 2000) 

Lave (i Illeris, 2009) gör en jämförelse med det traditionella sättet att resonera över lärande. 
Att det skulle vara en separerad företeelse skilt från sitt sociala sammanhang ser hon inte som 
en möjlighet, det finns alltid ett sammanhang mellan aktivitet och den kontext man befinner 
sig i. Skillnaden mellan skolans traditionella syn på hur elever lär, där mycket handlar om 
individuellt och enskilt arbete för elevernas del, skiljer sig mycket från utgångspunkterna i ett 
sociokulturellt perspektiv och för situerat lärande. Som ett resultat av den traditionella synen 
ser många elever tillbaka på skolan och lärande som något tråkigt och irrelevant där kunskap 
och prövandet av denna kunskap togs ut ur sin kontext och som ett ställe där man inte riktigt 
passade in. Ser vi lärande som något sprunget ur en gemenskap, som ett fundamentalt socialt 
fenomen, förstår vi elevernas erfarenheter bättre (Illeris, 2009). I Vygotskys teorier utgår 
lärandet från samarbete och interaktion med andra som har kommit längre i sina färdigheter, 
den så kallade proximala utvecklingszonen. Att människan i varje situation har möjligheter till 
att utveckla sina kunskaper i samspelssituationer gör att de ständigt befinner sig i utveckling 
(Säljö, 2000). 

Kommunikation och språkanvändning ses som helt centrala och utgör länken mellan barn och 
omgivning och mellan det inre och det yttre (Säljö, 2000). Det kan därför ses som helt 
nödvändigt att ta hänsyn till när det gäller att se elevernas erfarenheter och lärande i skolan. 
Genom kommunikation formar vi oss själva och andra vilket är något som hela tiden sker 
inom skolan och som gäller både den fysiska och psykiska miljön. Förutom de kognitiva 
resurserna har också de fysiska artefakterna betydelse för det mänskliga intellektet. Säljö 
(2000) visar till exempel på hur en kalender eller miniräknare kan medverka till vårt 
utvecklande. 

En central uppfattning i teorier (Illeris, 2009) om situerat lärande är att lärande konstrueras i 
sociala sammanhang och att man då snarare bör se till vilka typer av sociala faktorer som 
spelar in för lärande än att se till kognitiva processer. Ett situerat lärande sker i ett visst 
sammanhang, i en viss social miljö och det är gemenskapen som en verksamhet som ger är 
grundstommen i situerat lärande. Det måste finnas en gemensam domän där deltagarna har ett 
gemensamt intresse för praktiken och det som sker innanför denna samtidigt som de lär av 
varandra. För att det ska ske ett lärande inom denna praktik måste det finnas en gemenskap 
där deltagarna bygger sådana relationer att de kan lära av varandra. När dessa två kriterier är 
uppfyllda kan det ske en praxis mellan deltagarna där de delar erfarenheter och hjälper 
varandra framåt. Denna praxis behöver inte vara uttalad utan kan ske på en mer eller mindre 
omedveten nivå för deltagarna, huvudsaken är att de på ett eller annat sätt är utövare av denna 
praxis. Situerat lärande involverar alltid förändringar angående kunskap och aktivitet och 
därför är detta centralt för vad som betecknas som lärande. Att förändra sin faktiska förståelse 
genom vardagliga gemenskaper och därmed förändra sina kunskaper är lärande (Illeris, 2009). 
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5. Metodologisk ansats och val av metod 

 

5.1 Val av metod 

Eftersom jag är intresserad av elevernas perspektiv och erfarenheter av nivågruppering och de 
olika variationer som finns inom skolan för organisering av matematikundervisning har jag 
valt att genomföra intervjuer med just elever. Målet med den kvalitativa forskningsintervjun 
kan sägas vara att erhålla nyanserade beskrivningar av olika kvalitativa aspekter av 
intervjupersonens livsvärld (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Som intervjumetod har jag valt fokusgruppintervju. Eftersom en fokusgruppintervju byggs 

utifrån deltagarnas gemensamma erfarenheter valde jag att genomföra intervjuer med tre 

deltagare åt gången, sammanlagt nio deltagare vid tre intervjuer. Enligt Ahrne & Svensson 

(Ahrne &Svensson, 2011) kan antalet grupper i en studie med fokusgruppsdiskussion variera 

beroende på mängden information som finns tillgänglig och på antalet deltagare i varje grupp. 

Diskussionsmetodiken för fokusgruppsdiskussioner är enligt Ahrne & Svensson (2011) 

följande: 

 

          

   

 

       

 

 

En viktig roll för moderatorn (gruppledaren) är att stimulera till samspel och uppmuntra 
deltagarna till att prata med varandra (Halkier, 2010). För att kunna se eleverna i interaktion 
med varandra och fånga deras erfarenheter blev rollen som gruppledare viktig för mig, 
samtidigt som fokusgruppintervju öppnade möjligheterna för att belysa resultaten utifrån 
elevernas perspektiv. Som gruppledare är min uppgift att leda samtalet framåt, men det är 
deltagarnas interaktion och uttalade erfarenheter som utgör resultaten.  

Urvalet för en fokusgrupp bör vara analytiskt selektivt, vilket vill säga att man bör se till att få 
viktiga karakteristiska i förhållande till problemställningen representerade i urvalet. Gör man 
inte det blir det senare svårt att generalisera empiriska mönster (Halkier, 2010). För mig var 
det intressant att intervjua elever som hade erfarenhet av olika grupperingar i samband med 
matematikundervisning. 

Hur strukturerad intervjun i fokusgruppen ska vara är ännu ett ställningstagande som bör 
göras beroende på hur gruppen ser ut och syftet med intervjuerna (Wibeck, 2010). En mer 
strukturerad fokusgrupp har större inblandning från moderatorn med flera och mer specifika 

            
          Lyssna 

Ställ öppna/ej ledande 
frågor 
Ställ klargörande frågor 

 
Generell nivå 

Fånga det gemensamma Fördjupa diskussionen Specifik nivå 

Fånga meningen 



 

14 
 

frågor, medan en friare modell har mycket mer breda och öppna inledningsfrågor. En 
kombination av dessa är den så kallade trattmodellen där moderatorn börjar öppet och slutar 
mer strukturerat, vilket är modellen jag valde för mina intervjuer. Oavsett strukturen på 
gruppen bör moderatorn förebereda sig på att kunna improvisera under intervjuerna. Valet av 
modell har inverkan på i hur stor grad moderatorn ska framträda (Halkier, 2010). Mitt val 
medförde att jag hade en något mer aktiv roll men utan att vara kontrollerande. På detta sätt 
fick deltagarnas perspektiv stor plats samtidigt som samtalet kretsade kring det som var fokus 
för min studie.  

Moderator i en fokusgruppintervju har två viktiga uppgifter: att få deltagarna att prata med 
varandra och att hantera den sociala dynamik som utvecklas mellan dem. Inför arbetet med 
hur intervjufrågorna ska utformas är det viktigt att göra en avvägning av om fokus för 
resultatet ska ligga på innehållet eller den sociala interaktionen. Moderatorn ska först och 
främst vara inställd på att lyssna och deltagarna ska alltid tala mer än intervjuaren (Halkier, 
2010). I min studie låg fokus för resultatet på innehållet med en struktur som var mer öppen i 
början för att sluta mer strukturerat, den så kallade trattmodellen. Detta medförde mer 
involverande från min sida i slutet av intervjun och vid mer utvecklande frågor. 

Hur många gruppmedlemmar det bör ingå i en fokusgrupp råder det delade meningar om. 
Enligt Dunbar (i Wibeck, 2010) går gränsen för hur många deltagare som kan vara inbegripna 
i ett samtal vid fyra eftersom deltagarnas uppmärksamhet inte går att bibehålla vid flera 
deltagare än så. Det finns också rekommendationer för inte färre än fyra och inte fler än sex, 
samtidigt som det finns fokusgrupper upp till tio-tolv deltagare. En liten grupp kan motiveras 
med att i till exempel en triad (tre personer) får varje deltagare lättare känslan av inflytande 
och samhörighet, det är lättare för deltagarna att ge varandra feedback och behöver inte en så 
stark struktur för att hålla samman som en stor grupp behöver. Wibeck (2010) menar att så få 
deltagare som tre kan medföra vissa risker. I en så pass liten grupp kan spänningen mellan 
deltagarna då öka samt att risken att en av deltagarna fungerar som medlare mellan de andra 
två ökar. Efter övervägande utifrån mitt fokus för resultatet, det vill säga innehållet, valde jag 
att ha tre deltagare per grupp. 

När det gäller introduktionen är det enligt Halkier (2010) något av det viktigaste i 
fokusgruppen. Studiens syfte och vad intervjun ska handla om bör presenteras på ett så 
allmänt sätt att alla deltagare är väl insatta och förstår vad deras deltagande går ut på.  

 

5.2 Urval och tillträde 

Eftersom min studie grundar sig på elevers erfarenheter föll urvalet på sammanlagt nio elever 
i årskurs 8 som under högstadietiden har haft erfarenheter av matematikundervisningen både i 
helklass och inom olika grupperingar. Eleverna går i samma klass på en och samma 
högstadieskola. Under år 7 var dessa elever indelade i grupperna grund- medel- och 
fördjupningsnivå. Vilken grupp de hamnade i baserades på ett förtest inför varje område. 
Utifrån resultatet på förtestet rekommenderades eleverna sedan en av grupperna. 
 

• Grundnivån var för de elever som visade lägst resultat på förtesterna och som 
ansågs behöva stärka grundläggande färdigheter inom matematik.  
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• De elever som visade genomsnittliga resultat rekommenderades medelgruppen, 
vilket således var den största gruppen.  

• Fördjupningsgruppen var till för de elever som visade bäst resultat och som 
ansågs kunna behöva mer utmaning och gå snabbare fram i sin utveckling inom 
matematik. 
 

Jag genomförde studien på min arbetsplats men inte med elever jag undervisar eller har 
undervisat. För att nå en så stor bredd i erfarenheterna som möjligt valde jag ut tre elever från 
var och en av de grupper de till största delen hade fått sin undervisning inom under år 7.  
Eftersom introduktionen är viktig (Halkier, 2010) valde jag att redan vid första besöket 
presentera syftet med min studie, vad intervjun skulle handla om och hur en 
fokusgruppintervju går till. Med tanke på att det var ungdomar jag skulle intervjua lade jag 
stor vikt vid att förklara på ett sådant sätt att det skulle bli tydligt för alla. Något jag särskilt 
betonade var att det var deras erfarenheter jag var intresserad av, detta för att minska 
eventuella känslor av min dominansroll som lärare hos eleverna. Elevernas intresse för att 
delta i intervjun var stort redan från att jag presenterade mitt arbete och kom med förfrågan. 
Möjligtvis grundade sig detta stora intresse i att undervisande lärare gav sitt godkännande till 
att intervjuerna kunde genomföras under lektionstid, men enligt eleverna själva främst för att 
någon intresserade sig för deras åsikter. Flera av eleverna som fyllt 15 år ansåg att de själva 
kunde ta ställning till ett deltagande, de såg inget behov av att ha vårdnadshavares 
godkännande. I urvalet inför de slutgiltiga grupperna valde jag att endast ta med de elever 
som lämnat in skriftligt godkännande från vårdnadshavare. Med tanke på risken för den 
dominansrelation som kan uppstå i en fokusgruppintervju där deltagarna känner varandra väl 
(Halkier, 2010) valde jag att intervjua elever som har betyg samt att inte blanda elever från de 
olika nivågrupperna.  

 
Intervjuerna kom att bestå av följande elevsammansättning: 
 
Grundgruppen – bestod av tre flickor som jag vidare i arbetet kommer att beteckna som 

GF1, GF2 och GF3.  

Medelgruppen – bestod av två pojkar och en flicka. Betecknas hädanefter MP1, MP2 och 

MF.  

Fördjupningsgruppen – bestod av en pojke och två flickor, FP, FF1 och FF2. Eleverna i 

denna grupp var de som från början var mest positiva till att medverka.  

 

5.3 Genomförande 

Inför intervjuerna förberedde jag frågorna (bilaga 2) väl, men jag använde mig inte av någon 
strukturerad intervjuguide. Frågorna var relativt specificerade men det var viktigt att de 
öppnade för samtal mellan deltagarna. För att samtalen skulle föras framåt och besvaras 
utifrån elevernas perspektiv i så hög grad som möjligt var det viktigt att inte frågorna var 
ledande från min sida. De områden frågorna arbetades ut från var deltagarnas erfarenheter av 
matematikundervisningens organisering, vilka didaktiska faktorer de har erfarenheter av och 
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hur dessa eventuellt har spelat in, samt hur deltagarna ser på dessa områden i förhållande till 
sitt eget lärande. För att inte behöva förklara frågorna, och därmed bryta in i samtalet för ofta, 
använde jag mig av vardagliga begrepp som jag trodde deltagarna skulle förstå. 
 
Inför fokusgruppintervjuerna gjorde jag i ett första skede ett ställningstagande om 
intervjugruppernas sammansättning. Eftersom det är den sociala interaktionen i gruppen som 
skapar de empiriska data jag var ute efter kan det ha stor betydelse för resultatet. I mina 
intervjuer valde jag elever som känner varandra och som jag vet har gemensamma 
erfarenheter. Min bedömning var att detta skulle innebära trygghet för deltagarna och vara 
positivt för samspelet i grupperna. Kommer deltagarna från samma nätverk kan de också 
fördjupa varandras perspektiv eftersom de delar erfarenheter och upplevelser (Halkier, 2010). 
Som moderator är det viktigt att skapa en stämning där alla deltagare kommer till tals. Märker 
man att någon tar över kan man genom att bryta in och vända sig direkt till övriga deltagare få 
med alla i samtalet igen.  

Det finns främst tre alternativ som är vanliga inför valet av intervjuplats; ett ställe som är 
objektivt för deltagarna, en ämnesrelevant plats eller hemma hos någon av deltagarna 
(Halkier, 2010). Jag valde att genomföra intervjuerna på den närbelägna fritidsgården, för att 
eleverna skulle känna sig mer avspända i intervjusituationen.    

Jag hade möjligheter att filma intervjuerna men några av eleverna ställde sig negativt till 
detta. För att de inte skulle känna sig obekväma med filmandet eller dra sig ur intervjun valde 
jag därför att spela in ljudfiler på två olika ljudkällor istället. För fokusgrupper kan enbart 
ljudinspelningar ses som en fördel och fungera bra eftersom deltagarna har lättare för att 
bortse från diktafon än en videokamera, vilket medför att deltagarna har en mer öppen 
kommunikation (Wibeck, 2010). För varje intervju hade jag satt av 60 minuter. Vid alla tre 
intervjuerna märkte jag dock att efter mellan 40-50 minuter stannade samtalen upp alltmer 
och att deltagarnas resonemang och åsikter repeterades allt oftare. Jag ansåg då ämnet som 
uttömt i förhållande till mina frågor.  

Redan i inledningsskedet stod det klart att det var elever från fördjupning – och grundnivån 
som var mest positiva till att intervjuas. Min tanke var att göra första intervjun med elever 
som fått det mesta av sin undervisning i grundgruppen men eftersom en av de eleverna var 
frånvarande vid detta tillfälle genomfördes den första intervjun med fördjupningsgruppen.  
  
 
5.4  Datainsamling och databearbetning 

Intervjuerna spelades in på två ljudfiler, vilket utgör mina rådata (Wibeck, 2010). Eftersom 
jag fungerade som moderator var det viktigt att jag var aktiv och delaktig i intervjun. Detta för 
att min uppgift som moderator först och främst är att se till att deltagarna innehållsligt 
diskuterar det ämne jag vill få kunskap om (Halkier, 2010). För att intervjuerna i en 
fokusgrupp ska fungera ska moderatorn uppmärksamma både innehållet, vad det talas om, 
och processerna runt omkring vad deltagarna pratar om (Halkier, 2010). Jag förde därför 
endast kortare anteckningar för att kunna koncentrera mig på samtalet och bättre kunna 
avgöra när svaren började tunnas ut eller det blev för mycket upprepningar. Det inspelade 
materialet transkri-berades sedan mellan och allteftersom intervjuerna genomfördes. Jag valde 
att ändra det talade materialet till skriftspråk i transkriptionerna men skrev ut ofullständiga 
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satser och uttryck (Halkier, 2010 ; Wibeck, 2010). Eftersom det bara var tre deltagare per 
grupp och jag gjorde transkriberingarna i nära anslutning till intervjuerna var det inte svårt att 
identifiera de olika deltagarna. I det transkriberade materialet har deltagarna fått fingerade 
namn. Efter första intervjun stod det klart att det skulle bli stora mängder material. De 
situationer i samtalen där deltagarna pratade om saker som inte var relevant för mina 
frågeställningar, eller där de talade om andra elever valde jag att inte transkribera eftersom det 
inte var meningsfullt för studiens syfte. Detta skulle kunna ses som den förkortade 
transkriptionsvariant Wibeck (Wibeck 2010, s.97) beskriver eftersom jag i slutet av 
fokusgruppintervjuerna gjorde en sammanfattning av intervjuerna vilka också transkriberades. 
Dock gjorde jag noga övervägningar och skrev ut allt så långt som möjligt eftersom en grövre 
transkription minskar möjligheterna för att analysera interaktionen i grupperna (Wibeck, 
2010). Vid analysen delade jag upp materialet i ett ordbehandlingsprogram där jag bland annat 
samlade svaren från var och en av grupperna under aktuell fråga. Ännu ett steg var att koppla 
frågorna och svaren till frågeställningarna, vilket jag gjorde på samma sätt. Denna process kan 
ses som ett första skede av kategorisering och kodning av samtalen (Halkier, 2010). Det blev 
på så sätt tydligt vilka erfarenheter eleverna i de olika grupperna hade utifrån varje fråga. 
Denna form av innehållsanalys ses som en horisontell analys, vilket innebär att ämnen som 
återkommer i fokusgruppintervjuerna redovisas (Wibeck, 2010). Både under intervjuerna och 
vid transkriberingen hade jag uppfattningen om att innehållet i gruppernas svar var relativt 
samstämmiga, att skillnaden mest låg i hur mycket de delgav av sina erfarenheter. Genom att 
kartlägga vad som sägs i grupperna fick jag också en översikt över vad som inte sades 
(Wibeck, 2010). De större nyanserna i elevernas samtal kom fram först när jag gjorde 
kategoriseringar mot intervjufrågorna och frågeställningarna. Då framgick också tydligare 
vilka av frågorna de olika grupperna fokuserat mest på.  

Från början av analyseringen gjorde jag för snäva utklipp av det uttalade vilket medförde att 
resultaten kunde uppfattas som mer lättolkade men att de då förlorade en del giltighet 
eftersom mitt eget tolkningsutrymme fick större plats. För att kunna se och återge en tydligare 
helhetsbild utökade jag utklippen. Detta medförde också att sammanhanget mellan frågorna 
och deras uttalanden blev tydligare. Analysarbetet delades senare upp i främst två olika delar, 
vilket jag också delade upp svaren i. En första kategori var vilka uttalanden i jämförelse med 
frågorna som besvarades positivt och vilka negativa erfarenheter de delgav under 
intervjuerna. Denna indelning gjorde jag både gruppvis och med en och en av deltagarna i den 
mån de var involverade i samtalet under varje specifik fråga. 

 

5.5  Etiska övervägande 

Jag har följt Vetenskapsrådets (2002) grundläggande individskyddskrav. 

Informationskravet – efter samtal och medgivande från rektor och undervisande lärare 
träffade jag hela klassen för att informera om studiens syfte och hur en fokusgruppsintervju 
går till. Jag informerade också eleverna om Vetenskapsrådets forskningsetiska regler och vad 
dessa innebär.  

Samtyckeskravet – eftersom inte alla var 15 år fyllda fick alla ett informationsbrev (bilaga 1) 
med hem där förälder/vårdnadshavare skriftligt kunde medge sitt samtycke till att deras barn 
medverkade i en intervju. I brevet fanns Vetenskapsrådets forskningsetiska regler med och det 
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informerades också om att deltagarna när som helst kan avbryta sin medverkan om de så 
önskar. Enligt Vetenskapsrådet bör samtycke från förälder inhämtas om deltagarna är under 
15 år Jag valde att endast intervjua de som hade skriftligt samtycke från föräldrarna. 

Konfidentialitetskravet – de medverkande i intervjuerna har avidentifierats och fått fingerade 
namn. Även kommun, eventuella lärare eller andra uppgifter som framkom under intervjuerna 
och som har betydelse för resultatet har avidentifierats. Intervjuerna har förvarats så att 
obehöriga inte har kunnat ta del av dem. 

Nyttjandekravet – efter avslutat arbete kommer intervjuerna och det transkriberade materialet 
att förstöras. Materialet kommer endast att användas för forskningsändamål. 

För att inte min roll som lärare skulle ha någon negativ påverkan var det viktigt för mig att 
eleverna var väl införstådda med syfte och att intervjuerna inte hade någon direkt koppling till 
mitt arbete på skolan. I hänseende att jag arbetar på skolan poängterade jag extra att de kunde 
avbryta sitt deltagande när de ville utan att det skulle få några följder. Att även det ingick i de 
etiska kraven och inget någon annan hade att göra med. Elevernas egen vilja var viktigt att 
poängtera så att ingen deltog för att kompisen ville det.  

 

5.6 Studiens giltighet 

En nackdel fokusgruppsdiskussioner kan medföra är att om det finns deltagare som har en 
underordnad roll i gruppen kanske inte deras åsikter kommer fram lika tydligt som de som har 
en framträdande roll (Halkier, 2010). Detta är naturligtvis något jag som samtalsledare var 
medveten om. Skulle en sådan situation uppstå var min roll att korrigera och leda samtalet 
med mer direkta och klargörande frågor till de som inte kom till tals i lika stor utsträckning 
som andra (Halkier, 2010). Eftersom gruppen bestod av tre deltagare kunde jag ha god 
översikt om någon antog en dominerande roll. I en av grupperna fanns det tendenser till att en 
av eleverna fick mer taltid vilket jag då försökte korrigera genom att ställa utvecklande frågor 
till de två övriga deltagarna. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv riktas intresset mot kommunikationen och vad som 
uttrycks av de som deltar. Det vi kan studera är kommunikationen, det vill säga vad deltagarna 
säger, tänker eller skriver eftersom det som vi har tillgång till alltid är kontextuellt bestämt. 
Vad vi då får reda på i en intervju är vad intervjudeltagarna väljer att säga just då, i den 
situationen de befinner sig. Vad intervjupersonerna tänker kan jag som intervjuare inte veta 
något om vilket innebär att jag inte heller kan uttala mig eller göra några antagande angående 
tänkandet. Att någon av deltagarna avstår från att uttala sig behöver inte betyda att denna 
person saknar en åsikt (Wibeck, 2010). Detta gäller naturligtvis i än större grad om jag som 
intervjuare är dominant genom min sociala status, vilket jag i mitt fall som lärare är gentemot 
mina intervjudeltagare som är elever. Mitt val av plats för intervjuerna, en fritidsgård, var ett 
försök att skapa en inramning där elevernas status i relation till min skulle stärkas något.  
 
Vad vi kan lära oss något om i ett sociokulturellt perspektiv är enligt Säljö (2000), ”hur 
människor hanterar situerade kommunikativa praktiker och hur de förmår utnyttja olika 
redskap när de argumenterar” (Säljö, 2000, s.118). Intervjusituationen kan betraktas som en 
kommunikativ praktik. 
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Samtidigt menar Säljö (2000) att vi inte blir påverkade av kontexten utan att våra handlingar 
och förståelse är delar av den. Våra handlingar ingår i och återskapar kontexten vilket kan ses 
som att den väver samman en social praktik och gör att den blir en identifierbar helhet. Mina 
intervjuer kan ses som situerade handlingar från deltagarnas sida, de väljer att svara på 
frågorna utifrån den situation de befinner sig i. Deltagarna i fokusgrupperna befann sig i en 
konstruerad situation, vilket jag tog hänsyn till i analysarbetet och när resultaten tolkades. Det 
som blir åtkomligt för mig som forskare är deltagarnas utsagor i just detta sammanhang. Jag 
var mån om att uppmuntra elevernas olika inlägg och inte på något sätt värdera det de sade. 
En risk vid att jag fungerade både som moderator under samtalen och har genomfört 
analysarbetet är att jag övervärderar min tolkningsförmåga. Denna risk dämpas emellertid av 
att jag utifrån deltagarnas utsagor redovisar de ämnen som kom upp genom en innehållsanalys 
vilket också stärker arbetets reliabilitet (Wibeck, 2010). 
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6. Resultat  
 

6.1 Grundgruppen 

När det gäller matematikundervisningens organisation utgår deltagarna till största delen från 
de erfarenheter de har från sina två senaste läsår, det vill säga högstadietiden. Under intervjun 
är de överens i sina uttalanden och det förekommer bara vid ett par tillfällen att det finns 
tydligare skillnader i deras uttalade erfarenheter. Däremot kan de växla i sitt resonemang 
under samtalet. Från början av intervjun ställer de sig mer positiva till undervisning i helklass 
än när de var indelade i nivågrupper. De återkommer ofta till skillnaderna mellan dessa två 
sätt att organisera undervisningen, samt negativa respektive positiva erfarenheter utifrån 
dessa.  

 

”Det är både och tycker jag. Det där med grupperna alltså...Det är både bra och dåligt.”  

                                                                      (GF3)              

 

Alla tre upplever att de lär sig mer när de arbetar i helklass, men att det också kan bli stressigt 
och att de inte hinner få så mycket hjälp av lärarna. Arbetsro och tillgången till hjälp är något 
en av flickorna framhåller som exempel på när undervisningen inte fungerar. 

 

”För många på ett ställe och för lite hjälp av läraren.” (GF3) 

 

En av flickorna (GF1) säger att det är bra för elever som har det lite svårare att vara med 
elever som matten går lättare för. De känner sig också mer motiverade. En av flickorna 
uttrycker det: 

”När jag är med de som kan och det går fortare framåt, då MÅSTE jag också försöka 
hänga med och jobba mer. Man vill inte komma efter hela tiden och därför jobbar jag mer 
med matten nu också.” (GF1) 

 

I resonemanget omkring helklass visar det sig efter hand under samtalet att de tycker bättre 
om de gånger klassen blir delade i två blandade grupper jämfört med att ha två lärare i 
helklass. Det blir en lugnare miljö och de tycker att de hinner få mer hjälp vid dessa tillfällen. 
Vikten av arbetsro återkommer de till flera gånger under intervjun och detta är också något en 
av deltagarna lyfter som positivt med just den grupp hon gick i under nivågrupperingen. 

 

”Vi var så få personer i klassrummet då och det var ganska skönt egentligen” (GF3) 

 

Resultatmässigt (på prov – min anm.) upplever de också att det går bättre nu än det gjorde 
under årskurs sju. En av flickorna säger också att hon alltid tyckt att matematik varit svårt 
men att det hänt något under nuvarande läsår.  
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”Jag har alltid varit dålig på matte men nu har det…Jag vet inte, nu fattar jag liksom 
plötsligt.” (GF1) 

 

De uttrycker likadana erfarenheter där mycket av deras matematikundervisning under tidigare 
år baserats på olika läromedel. Två av flickorna har haft läromedel ur samma serie under hela 
sin skolgång, den tredje flickan var osäker på vilken bok hon haft på sin förra skola. Alla tre 
är överens om att undervisningen till största delen utgår från boken och att undervisningen 
kunde varieras mer än den gör i nuläget. När de var i grundgruppen hade de mer praktisk 
matematik, ett exempel de nämner är att när det handlade om enheter gick de ut och 
uppskattade och mätte. 

 

”Det är nog rätt bra faktiskt. Då fastnade det lite mer” (GF1) 

 

En av flickorna (GF3) upplever däremot en osäkerhet angående för mycket praktisk 
matematik och andra aktiviteter under lektionerna eftersom hon tycker det är svårare att veta 
hur mycket hon verkligen har förstått då. 

Under tiden de samtalar om praktisk matematik, och att de nog kunde ha det oftare, tar de upp 
matteverkstan som ett exempel de kunde använda mer och på ett annat sätt än vad som görs. 

   

”Det tycker jag är lite tråkigt för eftersom vi har en matteverksta tycker jag 
egentligen vi ska vara där.” (GF2) 

”Vi är där ibland på fredagar...(GF1) 

”Fast vi använder den inte till matte liksom utan som en vanlig lektionssal.” (GF3) 

 

I samband med resonemanget omkring matteverkstan kommer de också in på något de 
beskriver som ett riktigt positivt minne av matematik, när de under vårterminen i årskurs 7 var 
på Innovatum Science Center i Trollhättan.  

   

6.2 Medelgruppen  

Deltagarna i denna grupp var generellt fåordiga om sina erfarenheter och relaterar endast till 
sin högstadietid i samtalet. Två av eleverna uppger att det inte har så stor betydelse hur 
klassen är organiserad men att det blir lugnare miljö när de delas i två grupper istället för när 
de har undervisning i helklass med två lärare. De gör inga större jämförelser mellan när de var 
nivågrupperade och nuläget. Positiva och negativa aspekter lyfts inte fram i samma grad som i 
de två andra fokusgrupperna.  

När det gäller undervisningen tycker det är ett bra upplägg som de har nu där det är en längre 
genomgång i början av den första lektionen i veckan, då det är en sextiominuterslektion, och 
att de har mer eget arbete på de kortare lektionerna. Alla tre är överens om att ”räkna i boken” 
är ok men att det ibland kan bli enformigt.  
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”Det spelar nog ingen roll vad vi gör på lektionerna för jag tycker ändå inte om 
matte.”(MP2) 

 

Trots att de upplever lektionerna som enformiga vill två av deltagarna (MP2 och MF) inte 
använda för mycket tid på spel eller andra aktiviteter för då blir det så stressigt att hinna med 
boken. Den här gruppen pratar mer om sina betyg och resultat än de andra två grupperna. De 
tror inte deras resultat har förändrats så mycket under nuvarande läsår jämfört med när de gick 
i sjuan. Alla tre eleverna är överens om att terminsbetyget vid jul var som förväntat, varken 
bättre än sämre. En av pojkarna (MP1) skulle gärna velat ha ett bättre betyg men säger att han 
inte orkar ta tag i det utan att han hoppas att hans nuvarande prestationer ska räcka till ett E 
också den här terminen. Flickan i intervjugruppen uttrycker att han kanske borde jobba mer på 
lektionerna vilket han försöker skämta bort. 

 

”Hur många uppgifter gjorde du förra lektionen liksom...en?” (MF) 

”En uppgift per lektion är lagom i genomsnitt för mig. Då håller jag en stabil nivå.”(MP1) 

 

De två andra i gruppen är inte lika övertygade om att han ska få det men att de själva känner 
sig ganska säkra på att de inte kommer sänka sina betyg. 

 

6.3 Fördjupningsgruppen  

Den grupp som pratade mest och var mest ivrig att dela med sig av sina erfarenheter. De har 
positiva erfarenheter av nivågrupperingen även om de inte ställer sig alldeles negativt till 
undervisning i helklass. Om tiden när de tillhörde fördjupningsgruppen gör de bland andra 
följande uttalande: 

 ”Det var mycket skönare…” (FF1)  

”Man kunde koncentrera sig mer på uppgifterna. De svårare uppgifterna om man 
säger”(FF2) 

 ”Om man ville ja…” (FP) 

 

När de var nivågrupperade hade fördjupningsgruppen mer praktisk matematik och gjorde fler 
andra aktiviteter än vad som görs nu. Att de arbetade mer praktiskt under år 7 är något främst 
pojken (FP) och en av flickorna (FF1) tycker var bra och som de skulle vilja ha mer av igen. 
Pojken (FP), som uppger att han har mycket erfarenhet av praktisk matematik från sin tidigare 
skola, är den i gruppen som är mest positiv till andra aktiviteter.  

                              

”När vi hade Xxxxx (lärarens namn) i 7:an så spelade vi mer spel och hade mer 
praktiskt.” (FF1) 

”Fast vi hade ju lika mycket teori som de andra liksom” (FP) 

”Fast vi hade roligare...” (FF1)  
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Hur lektionerna är upplagda nu sammanfattar en av flickorna: 

”Typ gått igenom, haft genomgång, räkna i boken...ja...” (FF2) 

 

Pojken (FP) är också den av de tre som uttalar erfarenheter från en undervisning som inte 
varit lika läromedelstyrd som vad de två flickorna uttalar. 

 

”När jag gick i Xxxxx (skolans namn) så räknade vi inte så jättemycket i boken 
egentligen...utan vi använde mer lösblad och hmm...såna saker” (FP)  

  

Däremot tycker de att boken är helt ok, en av eleverna har haft samma läromedelsserie sedan 
årskurs 1. På fyrtiominuterslektionerna är det lagom lång tid att sitta och räkna i boken tycker 
de, det blir för länge att göra det i sextio minuter. 

 

 ”Det blir så drygt att bara sitta och räkna i boken.” (FF1) 

 

På den långa lektionen är det bra att ha en genomgång i början, men på de kortare lektionerna 
kan det bli för kort tid över att räkna sen. När klassen delas i två med var sin lärare upplever 
de det bättre än när det är helklass med två lärare. Det på grund av att det blir lugnare miljö 
och de hinner få mer hjälp. En av flickorna (FF1) säger att ibland är genomgångarna inte 
aktuella för där hon befinner sig i boken, i det hänseendet tycker hon det var bättre med 
nivågrupperingarna för då var alla på samma ställe. Gruppen vill gärna ha en planering för 
varje område så att de vet hur långt de ska vara i boken inför varje vecka.  

För att organiseringen och undervisningen skulle vara riktigt lyckad skulle två av lektionerna 
vara teoretiska och en av veckans tre lektioner vara mer praktisk, enligt fördjupningsgruppen. 
Den långa lektionen skulle inledas med en genomgång och sedan dela klassen i två vilket de 
vill att den ska göras vid alla teoretiska lektioner.  

 

6.4 Sammanfattning av resultaten  

Deltagarna lyfter både positiva och negativa erfarenheter från hur matematikundervisningen 
har varit organiserad. De positiva aspekterna som kommer fram när det gäller nivågruppering 
är att det blev en lugnare arbetsmiljö när de var färre elever i klassrummet, detta är något 
främst deltagarna i fokusgrupperna Grundgruppen och Fördjupningsgruppen resonerar 
omkring även om Medelgruppen också nämner det. För att inte lektionerna ska bli så 
enformiga anser samtliga tre grupper att det kunde vara något mer praktiska inslag i 
undervisningen, dock inte för mycket av det för då kan det bli stressigt att hinna med det som 
ska göras i läroboken. I alla tre grupperna framkommer det att deras matematikundervisning 
till största delen har varit och är läromedelsstyrd och att det finns både positiva och negativa 
synpunkter vid detta. I detta avseende ses nivågrupperingarna som mer positiva eftersom både 
Fördjupningsgruppen och Grundgruppen upplevde att det var mer variation i undervisningen 
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då. I deras resonemang framstår det som att det främst är variation i undervisningen de syftar 
till och vill ha mer av när de pratar om sina erfarenheter av hur undervisningen är upplagd. 
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7. Analys 

Utifrån intervjuerna kan jag se att eleverna ställde sig mer positiva till gruppindelningar än att 
arbeta i helklass, detta för att det blir en lugnare arbetsmiljö då. Interaktionen i 
fokusgrupperna var stundtals intensiv när eleverna vid flera tillfällen gick över i att diskutera 
för- och nackdelar med olika grupperingar. Deltagarna i Grundgruppen talade om vikten av att 
ha möjligheten till samarbete med andra och då också gärna med elever som kommit längre i 
sin utveckling än dem själva. En av flickorna (GF1) vittnar också om hur elever som kommit 
längre än henne i sina matematiska färdigheter verkar motiverande för hennes egen insats. 
Elever ur Fördjupningsgruppen talar också om fördelarna med att få mer utmaningar och att 
de kände sig mer motiverade i förhållande till det när de var nivågrupperade. Att deltagarna 
till viss del ändrar uppfattning och att deras uttalanden till viss del kan verka ändras under 
samtalets gång kan bero på att de från början inte har någon klar uppfattning eller att de 
ändrar sig när de får höra de andra deltagarna (Wibeck, 2010). 

I ett sociokulturellt perspektiv betonas interaktionen som en drivkraft för lärande och 
Vygotskys teorier om den proximala utvecklingszonen kan kopplas till deltagarnas positiva 
erfarenheter av samarbete. Det är i samspel med andra och människor som kommit längre i 
utvecklingen än oss själva som vårt lärande utvecklas mest.    

I elevernas samtal finns det en avsaknad av uttalanden om lärarens roll. Deltagarna nämner 
lärare några enstaka gånger men lägger ingen större vikt vid vilken betydelse denne kan ha för 
undervisningen. Kommunikationen mellan lärare och elever är alltså inte något studiens 
deltagare reflekterar över. Att deltagarna väljer att inte göra uttalanden om lärarnas inverkan i 
större utsträckning kan bero på min dominansroll som lärare (Halkier, 2010) och att 
uttalanden eventuellt skulle komma att handla om mina kollegor. 

Det är främst två artefakter som eleverna utrycker erfarenheter omkring under intervjuerna, 
sitt läromedel och praktiska aktiviteter som till exempel spela spel. Elevernas utsagor vittnar 
om att det till största delen är läroboken som dominerat undervisningen under deras skolgång. 
Att de uppfattar läromedlet som mycket viktigt och ledande för sina matematikkunskaper kan 
ses som en naturlig följd av hur de framställer undervisningen, som till stor del handlat om 
genomgång i början av lektionen för att sedan övergå till enskilt arbete. Arbetsmodellen är så 
vanlig hos dessa elever att de själva reflekterar över hur lång tid som bör ägnas åt arbetssättet, 
för att det ska vara positivt för deras lärande. De sätter stor tillit till sitt läromedel, en av 
deltagarna (GF3) ställer sig till exempel tvivlande angående sin eget lärande om hon inte får 
arbeta i boken. Detta kan ses som att eleven och läraren har olika uppfattningar om hur 
matematikkunskaperna medieras (Säljö, 2000). Utifrån elevens livsvärld och erfarenheter 
försvårar den praktiska undervisningen hennes mediering. Praktisk matematik och en varierad 
undervisning framhålls ofta som mest viktig för elever som befinner sig i någon form för 
matematiksvårigheter. I min studie framgår däremot praktisk matematik som mest positiv i 
den mest avancerade gruppen även om också de upplever att de behöver läroboken för att 
göra kunskapen till sin egen.  

Elevernas känsla av stress över att inte hinna med boken om klassen arbetar med praktisk 
matematik och deras utsagor om att det blir enformigt att bara räkna i boken kan belysas ur 
två aspekter. Det ena är att för dessa elever medierar inte matematikboken kunskaper utan 
istället något som är tråkigt. Den andra aspekten är att de känner sig mer delaktiga i 
undervisningen om lektionerna genomförs som de är vana vid, med genomgång och eget 
arbete i boken.  Kan man gå så långt som till att säga att för några av deltagarna är det 
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matematikboken som är matematik? Ja, för några av dem skulle man nog kunna det. Även om 
merparten av de intervjuade kunde se fördelar för sitt eget lärande i förhållande till samarbete 
återkom några till hur viktigt det var att hinna med uppgifterna i boken.  

Deltagarna i Medelgruppen återkommer flertalet gånger till resultat och betyg under intervjun. 
Utifrån de erfarenheter de delger mig kan jag se att för dem är motivationskraften för 
matematik att hinna så många uppgifter som möjligt och på så sätt jobba sig till ett, 
förhoppningsvis, bra betyg. Deras provresultat, arbetets kvantitet och deras insats kan då ses i 
direkt förhållande till betygen, deras kunskapsinhämtning angående matematik får då en 
underordnad betydelse. En av pojkarna i Medelgruppen (MP2) uppger att 
undervisningsmodellen inte spelar någon roll för hans motivation i förhållande till matematik. 
Hans utsago vittnar också om att han inte kan se några fördelar med den möjligheten till 
samarbete och utvecklingsmöjligheter det finns för honom i en grupp och kunskapen i sig ger 
inte ökad delaktighet i någon social praktik.   

När det gäller den sociala miljön ser de heller inga direkta paralleller till hur de är grupperade 
mer än i hänseende till arbetsro. Vilka de samarbetar med ter sig minst viktigt för de elever 
som tidigare befann sig i den så kallade Medelgruppen. Kan det bero på att den gruppen 
troligen var mest heterogen även vid en nivågruppering? När det gäller situerat lärande skulle 
jag vilja påstå att Grund- och Fördjupningsgruppen gav goda exempel på det. Flickan i 
Grundgruppens (GF1) erfarenheter om att det behövs elever ”som drar” i en grupp säger en 
del om att den miljö som uppstår i en grupp där samtliga anses ”svaga”.  

I denna studie har mitt intresse varit riktat mot elevers erfarenheter av undervisning i 
matematik, med särskilt fokus på undervisningsgrupperingar. Det är främst två 
undervisningsgrupper intervjudeltagarna väljer att lyfta fram; nivågrupperingarna de var 
indelade i under år 7 och undervisningen i helklass där de ibland blir indelade i tillfälliga 
grupper. Grundgruppen och Fördjupningsgruppen var de som uttalade sig mest om sina 
erfarenheter. Grundgruppen har mer positiva erfarenheter av heterogena grupper jämfört med 
homogena medan Fördjupningsgruppen upplevde nivågrupperingen som positiv och gärna vill 
vara indelade i grupper med färre elever.  

Eleverna var aktiva då samtalet handlade om olika elevgrupperingar, men mer fåordiga då det 
handlade om vad de ser som viktigt för sitt eget lärande. Istället återgick de ofta till att tala om 
sina erfarenheter av didaktiska faktorer med fokus på undervisningens innehåll.  
Undervisningsmodellen med genomgång för att sedan arbeta enskilt i läroboken dominerade 
erfarenheterna av undervisningens innehåll, men möjligheten till arbetsro och en mer varierad 
och utmanande undervisning var de mest generella faktorerna de såg som viktigt för lärandet.  
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8. Diskussion 
 

8.1 Resultatdiskussion 

Mycket av tidigare forskning visar till största delen på negativa konsekvenser av grupperingar 
och det pekas på många risker med att organisera undervisningen utifrån särskiljande 
lösningar. Att differentiera elever i nivågrupperingar, som de gjorde under tre år vid den skola 
jag genomförde min studie, är en relativt vanlig åtgärd visar bland annat Giota och 
Emanuelssons (2011) undersökning. Mina resultat skiljer sig något från tidigare forskning, då 
de elever jag intervjuade kan sägas ha generellt positiva erfarenheter av de grupperingar de 
var en del av. Engström (2003) refererar till flera studier där det påvisats negativa effekter 
som stigmatisering, eleverna får en stämpel, negativ självbild och sänkt motivation. De 
effekter tidigare forskning till stor del utgår från är hur elevernas resultat påverkas, vilket har 
visat på mycket små eller inga effekter alls resultatmässigt sett. I min studie är det de elever 
som tidigare gick i den minst avancerade gruppen som vittnar om att de höjt sig 
resultatmässigt när de undervisas i en mer heterogen grupp. Slavin (1990) menar att det inte 
finns något som tyder på att lågpresterande elever presterar sämre eller att högpresterande 
elever presterar bättre i homogena grupper, vilket inte stämmer överens med min 
undersökningsgrupp. Att det kan ha liten effekt generellt sett, är något deltagarna från 
Medelgruppen vittnar om. Utifrån sina erfarenheter uppger de att det inte har så stor betydelse 
för dem hur klassen är organiserad. I mina intervjuer framgår det att det är elever från 
Grundgruppen som ställer sig mest positiva till heterogena grupper. Tidigare forskning 
(Persson & Persson, 2012) pekar mot att det är elever från de minst avancerade grupperna 
som de eventuellt negativa effekterna har störst påverkan hos, något som kan belysas i 
förhållande till deltagarnas utsago. 

Vad som tydligt framkommer i mina resultat är en frånvaro av elevernas uttalande angående 
lärarens betydelse för undervisningen. Det är bara eleverna i Fördjupningsgruppen som uttalar 
erfarenheter av en enskild lärare. Under intervjuerna värderar inte eleverna lärarens betydelse 
mer än genom ett par kommentarer, där de ger exempel på fördelning mellan praktisk och 
teoretiskt arbetssätt/aktiviteter. Tidigare forskning visar att läraren och lärarkompetens är den 
enskilt största påverkansfaktorn för elevernas resultat (Hattie, 2012; Håkansson & Sundberg, 
2012). I mina resultat framkommer istället och i högre grad betydelsen av läromedel och hur 
undervisningen läggs upp. 

Vid en närmare analys av transkriberingarna kan jag märka frånvaron av att eleverna ser 
nivågrupperingarna som en åtgärd av specialpedagogisk karaktär. Det är ingen av de tre 
flickorna i Grundgruppen som uttalar att deras placering där föregicks av någon utredning 
eller att det sågs som ett initiativ till någon form för specialpedagogisk insats. Ingen av dem 
uttalar heller att de anser att de inte borde placerats där eller att de försökte byta grupp under 
tiden. Här drar jag paralleller till risken för inlåsningseffekt (Skolverket, 2009; Wallby m.fl.,  
2001). Vid en eventuell inlåsningseffekt blir placeringen permanent med liten eller ingen 
möjlighet för eleverna att byta till en grupp med mer högpresterande elever, vilket i sin tur 
kan leda till stigmatisering, vilket kan verka uppstått bland dessa elever under perioden med 
nivågruppering. 

Utifrån elevernas utsagor kan jag konstatera att något större samarbete mellan eleverna och 
deras lärare finns det inte, utan omorganisationer och undervisningsmodeller utformas utifrån 
lärarna och inte eleverna. Vad gäller en skola för alla är det meningen att det ska inkludera 
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samtliga elever, vilket inte mina resultat pekar emot. De elever som normen för normalitet 
utgår från, det vill säga Medelgruppen i min undersökning, verkar vara mest uttråkade och 
inte alls motiverade för lärande inom matematik. Kan det vara så att skolan riktar så mycket 
uppmärksamhet mot de elever som klarar sig bäst och sämst resultatmässigt sett att de som 
befinner sig mitt emellan glöms bort? Vad kan hända med en klass om de elever som utgör 
den största massan har en negativ syn på undervisningen och sitt eget lärande? Dessa frågor är 
något jag gärna skulle se mer av inom vidare forskning. 

 

8.2 Metoddiskussion 

Fokusgruppsintervjuerna gav mig på många sätt ett rikt och omfattande material. Eftersom 
samtalen flöt på bra i alla tre grupperna är min erfarenhet att eleverna kände sig trygga i 
intervjusituationen. Fördelen med mina förberedda frågor var att jag genom dem kunde föra 
samtalet framåt. Trots dem och att jag var beredd med eventuella följdfrågor var det ibland 
svårt att flika in med dessa när samtalet mellan eleverna stundtals var intensivt.  För att få 
fram elevernas erfarenheter i förhållande till mitt syfte på ett tydligare sätt kunde jag ha varit 
mer kontrollerande som moderator.  

Risken med för strukturerad intervju och specifika frågor är att fokusgruppintervjun då får 
karaktär av en frågor och svars-session och att det kan hämma interaktionen i gruppen (Ahrne 
& Svensson, 2011). Eleverna hade lätt att sväva ut och fastna vid vissa utsagor och började 
diskutera erfarenheter som inte hade relevans för min studie. Vid transkriberingen såg jag 
också flera intressanta aspekter som jag kunde ställt fördjupande frågor omkring.  

För resultatdelen och analysens skull ser jag i efterhand nackdelarna med att jag inte filmade. 
Interaktionen mellan eleverna hade då blivit tydligare och det hade varit intressant att ha med 
i förhållande till deras uttalande. Resultaten hade kommit fram tydligare med film som 
ytterligare dokumentation. Sannolikt hade dock filmning påverkat elevernas upplevelse av 
situationen negativt, och då kanske varit mer fåordiga.  

När jag nu har genomfört och bearbetat alla delar i intervjuprocessen kan jag se inslag som 
jag kunde förberett mig bättre för. Jag skulle naturligtvis informerat deltagarna om att jag 
tänkte filma redan när de blev tillfrågade. Vikten av en tydlig information och introduktion 
(Ahrne & Svensson, 2011) blev här tydlig. Då hade de kunnat ta ställning till sitt deltagande i 
förhållande till det redan från början och jag hade fått mina intervjuer på film. En övervägning 
jag hela tiden gjorde under intervjuerna var om och när jag borde flika in med fördjupande 
frågor. Nu var det ungdomar jag intervjuade men vid en eventuell intervju med yngre barn 
kommer jag använda mig av en mer strukturerad modell eftersom det finns en risk att samtalet 
annars tar en annan vändning än mot frågeställningarna.   

 

8.3 Sammanfattning och slutsats 

I min studie framkommer utifrån elevernas erfarenheter den komplexitet som ligger till grund 
för att ett fruktbart och utvecklande lärande ska komma till stånd samt vad som kan inverka 
på att önskade effekter inte uppstår. Den visar vikten av att skolan organiseras på 
vetenskapliga grunder innan åtgärder och omorganiseringar görs. Däremot kan det också 
tilläggas att beroende på vilket syfte skolan har med sina åtgärder och vilka forskningsresultat 
man väljer att stödja sina beslut emot kan ha stor betydelse för utfallen och hur dessa tolkas. 
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Att erfarenheter (i detta fall elevers erfarenheter) inte alltid behöver stämma överens med vad 
forskning pekar emot är en slutsats som kan dras utifrån mina resultat. Något jag grundar på 
att det i jämförelser inte framkom några stora kontraster mellan deltagarnas uttalanden men 
inte heller några tydligt uttalade erfarenheter som direkt kan kopplas till de effekter som ofta 
finns beskrivna i forskningsöversikter. Däremot vill jag återigen betona att det är elevernas 
erfarenheter jag har utgått från. Även om vissa effekter går att skönja i deras uttalande är det 
uttalade erfarenheterna som ligger till grund. För en vidare forskning inom området hade det 
varit intressant att vinkla syftet mot vilka mer direkta effekter eleverna själva kan se av hur de 
varit organiserade. Som ett bidrag till det specialpedagogiska forskningsfältet belyser min 
studie betydelsen av skolans organisation och vad som kan ha betydelse för elevers lärande 
när det gäller matematikundervisning, samt att den visar på hur olika faktorer samverkar och 
har inverkan på elevers lärande. Speciallärarens arbete i en skola för alla kan därför inte 
betraktas som isolerade åtgärder för enstaka elever eller endast inriktas mot de elever som 
befinner sig i ytterkanterna. För att en utveckling ska komma till stånd behöver det finnas ett 
samarbete mellan alla aktörer i skolan där det specialpedagogiska arbetet ingår i helheten. 
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Bilaga 1 
 

Hej! 
Jag håller nu på att genom ett examensarbete avsluta mina studier på Special-
lärarprogrammet vid Karlstad Universitet. Mitt arbete handlar om nivågruppering och 
vilka erfarenheter elever har från grupperingar i matematikundervisningen.  
Min tanke är att genom gruppintervjuer få ta del av elevernas erfarenheter och det är 
här jag behöver hjälp av era barn!  
Intervjuerna kommer att ta ca 60 min och de kan enligt överenskommelse med Xxxx 
Xxxxx genomföras under ordinarie matematiklektioner. Deltagandet är naturligtvis 
frivilligt och man har rätt att avbryta sin medverkan. 
Jag kommer att följa Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som i korthet gäller: 

• Informationskrav – deltagarna skall informeras om deras uppgift i projektet och 

vilka villkor som gäller för deras deltagande.  

• Samtyckeskravet – att undersökningsdeltagaren samtycker. Om deltagaren är 

under 15 år bör samtycke inhämtas från förälder/vårdnadshavare. De som 

medverkar har rätt att själv bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

skall delta samt att de när som helst kan avbryta sin medverkan. Om man som 

deltagare väljer att avbryta sitt deltagande ska man inte utsättas för 

påtryckningar eller påverkan och beroendeförhållande får heller inte föreligga 

mellan forskare och deltagare. 

• Konfidentialitetskravet – alla deltagare skall avidentifieras och uppgifterna skall 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan 

identifieras av utomstående.  

• Nyttjandekravet – insamlade uppgifter får inte användas eller lånas ut för 

andra syften.  

Om era barn vill medverka och ni ställer er positiva till detta så skicka med talongen 
med er underskrift tillbaka till mig. Vill ni ha mer info eller har frågor om studiens 
genomförande så hör gärna av er, xxxxxxxxxx. 
 
Med vänliga hälsningar Ann-Sofie Gruvborg 

Jag godkänner att mitt barn ___________________ får medverka i gruppintervju 
som kommer att handla om hans/hennes erfarenheter av matematikundervisningens 
organisation. 
Vårdnadshavares underskrift:_______________________________________ 
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Bilaga 2 
 
Exempel på inledningar/intervjufrågor till fokusgruppintervjuer: 
 

• Kan ni berätta om hur er matematikundervisning har varit 
organiserad? 

• Är det något sätt ni tycker har varit bättre än andra?  

• När tycker ni undervisningen fungerar som bäst?  

• Varför tror ni att just det fungerar så bra?  

• Tänker ni att det var bra bara för er själva då eller för hela klassen?  

• Hur är det med läromedel/böcker? Tror ni det spelar någon roll 
vilken bok man har? Ni kanske har exempel på böcker som ni tyckt 
varit bättre och sämre. Vad var det som gjorde det? 

• Behöver man böcker i matematikundervisningen? Vad tycker ni? 

• Lär man sig bäst när man följer en bok tror ni, eller är det bättre att 
göra andra aktiviteter inom området? (t.ex. spela spel, utematte, 
aktiviteter i matteverkstan) 

• (Berätta gärna om när ni har testat någon annan typ av matte än i 
klassrummet med matteboken.) 

• Finns det något sätt ni vill rekommendera skolan att inte organisera 
undervisningen på? (något sätt ni själva har erfarenheter av) 

• Vad kan det bero på att det inte fungerade/fungerar? 

• Så hur skulle ni vilja beskriva den perfekta mattelektionen? 
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