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Sammanfattning  

Syfte och frågeställningar  

Genom föreliggande självständiga arbete ämnar vi redogöra för fem idrottslärares syn på elevindelning 

och nivåindelning. Studien är inriktad mot hur idrottslärare på fem gymnasie- och högstadieskolor i 

Stockholmsregionen resonerar kring detta i undervisningen.  

• Utifrån vilka premisser arbetar berörda idrottslärare med elevindelning inom den befintliga 

klassen som undervisningen avser?   

• Hur resonerar de berörda idrottslärarna kring elevindelning och dess konsekvenser för 

lärandet?  

• Hur ser berörda idrottslärare på elevindelning baserad på färdighetsnivå?  

Metod  

Genom ett bekvämlighetsurval genomfördes semi-strukturerade intervjuer med fem idrottslärare i 

Stockholmsregionen. Intervjufrågorna var av öppen karaktär för att få så uttömmande och fördjupade 

svar som möjligt. Därefter transkriberades intervjuerna varpå en innehållsanalys gjordes på det 

nedskrivna datamaterialet. Innehållsanalysen ledde till skapandet av det kodningsschema resultatet 

grundades på. Resultaten analyserades med hjälp av studiens teoretiska ramverk, Vygotskijs 

sociokulturella lärandeperspektiv.  

 

Resultat  

Det framkommer i resultatet att elevindelningar är vanligt förekommande för de berörda idrottslärarna. 

Både lektionsinnehållet och klassammansättningen är premisser de arbetar efter för att dela in klassen i 

mindre grupper. Dessa indelningar motiveras ofta med hjälp av de fördelar de har för flytet i lektionen 

och för tryggheten en mindre grupp har för enskilda individer. Majoriteten av de berörda idrottslärarna 

har en negativ inställning till nivåindelning som indelningsmetod. Trots detta kan samtliga lärare se 

fördelar med denna elevindelningsform och dessutom påvisar resultatet att samtliga lärare använder 

sig av densamma.   

 

Slutsats  

Studiens resultat är i enlighet med tidigare forskning – det framkommer både för- och nackdelar med 

nivåindelning. Den tros framförallt gynna de svagpresterande eleverna då studienivån anpassas 

samtidigt som högpresterande elever inte hindras. Resultatet påvisar således en konflikt mellan de 

berörda lärarnas resonemang kring deras inställning till nivåindelning och hur de faktiskt använder sig 

av denna indelningsform. Elevindelningar generellt anses ha stor effekt på lärandet då flytet i 

lektionen gynnas samt att elevernas inlärningsmöjligheter ökar då tryggheten främjas. Dessutom anser 

flertalet lärare i studien att det finns fördelar med heterogena klasser då högpresterande elever kan 



 

fungera som draghjälp för lågpresterande elever, vilket är i linje med Vygotskijs sociokulturella 

lärandeteori.   
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1. Inledning  

Problemområdet för denna uppsats behandlar ämnet idrott och hälsa och indelning av elever i 

allmänhet samt färdighetsbaserad elevindelning i synnerhet. Skolan arbetar ständigt med 

utmaningar relaterade till didaktiska övervägningar och metoder och en relevant fråga i 

sammanhanget är hur kan skolan arbeta för att tillmötesgå alla elever?. Ett inkluderande 

arbetssätt är ett rimligt krav då skolan ska producera nya demokratiska medborgare i dagens 

samhälle. Skolverket (2011, s. 8) lägger stort fokus på att elever ska få en likvärdig 

utbildning. Skolan ska arbeta efter styrdokument som satts upp för respektive ämne och 

hänvisar till både innehållskrav och kunskapsmål. När Skolinspektionen 2010 genomförde en 

flygande inspektion av ämnet idrott och hälsa framkom att stor del av undervisningen är 

ensidig. Inspektionens resulterande rapport namngavs “Mycket idrott och lite hälsa” (2010) 

och påvisar att bollspel är det dominerande inslaget i ämnet. Detta, menar Skolinspektionen, 

riskerar exkludera de som inte är föreningsaktiva eller har en bakgrund som bollspelsaktiv. 

Detta kan tolkas som att undervisningen frångår läroplanens krav på inkludering och likvärdig 

utbildning för samtliga elever.   

  

Ett sätt att nå alla elever är att använda sig av gruppkonstellationer för att på så vis anpassa 

undervisningen då en skolklass innefattar en bred variation av elever. Vår upplevelse är att 

indelning av elever i mindre grupper för att främja lärandet är vanligt förekommande inom 

skolväsendet. Inom idrott och hälsa är det ofta lag eller grupper som ska prestera tillsammans 

inom ett specifikt moment. Hur denna indelning sker och vad som gör att denna grupp 

kommer att prestera väl beror på flertalet anledningar. Indelningen kan göras baserat på 

slumpen, kön eller med en bakomliggande tanke från pedagogens håll, såsom socialt anpassat 

för optimal gruppsämja eller nivåindelat baserat på färdighet och förkunskaper. Det tvistas 

fram och tillbaka kring just den nivåindelade undervisningen. Flertalet forskare (Campbell 

2014; Hornby & Witte 2014; Håkansson & Sundberg 2012) resonerar kring att indelning av 

elever i syfte att uppnå jämn studienivå särskiljer elever på gruppnivå och att detta kan befästa 

redan befintliga nivåskillnader elever emellan. Andra (Hanushek & Wössman 2006; Hornby 

& Witte 2014) framhäver fördelar med nivåindelning och menar att detta främjar samtliga 

individers lärande.   

  

Parallellt med forskningen kring indelningsmetoder och nivåindelningens för- och nackdelar 

rapporterar Skolverket (2012) nedgångar i resultat för de högst presterande eleverna i svensk 
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skola. Rapporten visar också att elever som är högpresterande generellt intresserar sig för, och 

är motiverade att prestera i, det ämne som de är duktiga i. Detta kopplas samman med inre 

och yttre motivation, alltså intresse för ämnet och vad ett bra resultat i ämnet kan leda till. 

Utmärkande drag för de högpresterande är således motivation, självförtroende och uthållighet 

snarare än kognitiva kompetenser (ibid, s. 9). Skolverket framhäver vikten av uppmuntran, 

stöd och möjlighet till studiematerial på lämplig nivå för dessa elever. Stort ansvar hamnar på 

läraren som ska se till de behov en högpresterande elev har och anpassa handledning därefter. 

Däremot motsätter sig Skolverket en homogen gruppsammansättning i syfte att gynna de 

högpresterande individerna. De menar att högt presterande elever i allmänhet utvecklas av 

liknande undervisning som övriga elever. En ökad differentiering och för stor del individuellt 

arbete är sålunda negativt även för den högpresterande, enligt Skolverket.  

                                                                                                                                 

Ambitionen med detta arbete är att få en inblick i hur idrottslärare resonerar kring 

elevindelning samt nivåindelning. Vi har erfarenheter av olika typer av nivåindelning inom 

idrott och hälsa från vår egen grundskolegång. Detta ägde rum innan den senaste 

skolreformen som genomfördes 2011 och därför intresserar det oss om och hur 

nivåindelningar av elever förekommer i dagsläget. Om det förekommer är ansatsen att 

undersöka hur det går till samt hur det motiveras i svenska skolor idag med tanke på rådande 

krav om likvärdig utbildning för samtliga elever (Skolverket 2011, s. 42). Genom att 

undersöka detta önskar vi bidra till forskningsläget om hur synen på nivåindelning av elever 

inom idrott och hälsa ser ut.  

2. Bakgrund  

Detta avsnitt behandlar centrala begrepp som genomsyrar arbetet. Dessa begrepp definieras i 

syfte att tydliggöra hur de används i denna uppsats. Vidare presenteras existerande forskning 

inom det aktuella området. Dessutom introduceras det teoretiska perspektiv som studien är 

förankrad i.   

2.1 Centrala begrepp  

Då denna studie behandlar elevindelningar med ett stort fokus riktat mot den 

färdighetsbaserade elevindelningen, vill vi redogöra för den process som sker i anknytning till 

grupparbete och teamwork. Engelskans cohesion, sammanhållning på svenska, är en term 
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som används i dessa sammanhang och hänvisar till den utveckling som får en grupp att stå 

enade och hålla samman (Barker 2007, s. 416 ff.). En grupps sammanhållning beror på flera 

variabler och berör bland annat gruppstabilitet, roller och målsättning. Barker menar att man 

skiljer på två varianter av sammanhållning, social cohesion och task cohesion. Den första 

handlar om gruppsammanhållning och hur gruppmedlemmarna fungerar med varandra medan 

den andra handlar om målsättning och till vilken grad gruppen strävar mot samma mål. Denna 

strävan underbyggs av en gemensam överenskommelse i gruppsammanhang (Barker & Rossi 

2010, s. 3 f.). I båda lägen fungerar gruppen som en verktygslåda där varje individ är ett 

verktyg som fyller en funktion. Dessutom vidhåller Barker och Rossi (ibid, s. 3 f.) att det är 

allmänt vedertaget att teamwork som metod handlar om att få individer att ta ansvar och att 

styra sig själva i rätt riktning snarare än att ta instruktioner från andra.   

  

Vidare framhäver Barker (2007, s. 419 ff.) framförallt språkets och kommunikationens 

betydelse för grupparbete. Han menar att en individs språk och möjlighet till kommunikation 

baseras på tidigare erfarenheter kopplat till aktiviteten. Samtidigt resonerar han kring 

grupparbetet som process. Varje gruppmedlem kommer in med en föreställning om hur 

aktiviteten ska genomföras. Denna erfarenhet personifieras genom talet och vad individen kan 

bidra med till gruppen. De tidigare erfarenheterna kan därmed både begränsa och fungera 

kompletterande i relation till gruppens övriga medlemmar. Genom språket kan 

gruppmedlemmarna avgöra vilken typ av förhållande som kan skapas med de övriga 

medlemmarna och huruvida de anser situationen vara lämpad för fortsatt grupparbete.   

  

I detta arbete skiljer vi på begreppen elevindelning och nivåindelning. Med elevindelning 

avses all form av indelning av elever i stora eller små grupper. Detta är en övergripande form 

av indelning som rymmer olika underkategorier. Nivåindelning är således en sådan 

underkategori och inbegriper den typ av elevindelning som baseras på elevers färdighetsnivå.   

  

Begreppet färdighetsnivå florerar inom forskningen kring elevindelning. Med färdighetsnivå 

syftar vi till elevers kompetens och kunskap inom ett eller flera ämnesområden. En elev kan 

ha högre eller lägre färdighetsnivå beroende på teoretisk och praktisk kunskap eller färdighet.   

  

Vidare uppkommer begreppet differentiering flertalet gånger i studien. Differentiering handlar 

om en särskiljning av elever. I svensk skola relateras differentieringen ofta till en organisering 

av elever i grupper eller klasser (Håkansson & Sundberg 2012, s. 99). Denna organisering 



 4 

sker vanligvist utifrån aspekter såsom ålder, teoretisk eller praktisk studieväg, förväntad 

prestationsnivå eller behov av särskilt stöd.   

  

I denna studie benämns elever som antingen låg-, medel- eller högpresterande både vad det 

gäller generella kompetenser såväl som specifika kompetenser. Detta är relaterat till 

gruppindelning baserad på färdighetsnivå och vilken grupp ett antal elever bedöms tillhöra.  

  

Ett begreppspar vi ofta ställer emot varandra är homogena och heterogena grupper. Med 

dessa begrepp avses gruppkonstellationens sammansättning utifrån färdighet. En heterogen 

grupp är en grupp med varierande färdighetsnivåer medan den homogena gruppen avser den 

grupp som är sammansatt utifrån liknande färdighetsnivåer.   

  

Inkludering är ytterligare ett begrepp som är relevant för föreliggande studie. Enligt 

skolverket (2011, s. 8) ska skolan aktivt arbeta med inkludering vilket innebär att varje elev 

ska få en likvärdig utbildning och bli en del av undervisningen under lika villkor. Att dela in i 

grupper kan fungera som metod för att anpassa undervisningen till de många individer som 

finns i en klass.   

  

Med lärande avses den kunskapsinhämtning och färdighetserövring som elever erhåller 

genom undervisningen i det berörda ämnet. Detta är centralt för vårt undersökningsområde 

och tangeras i såväl forsknings- som intervjufrågor.   

2.2 Existerande forskning  

Det finns inom detta specifika område gedigen samlad forskning om nivåindelning inom 

skolväsendet som helhet. Ämnesspecifik forskning för idrott och hälsa är emellertid 

begränsad. Nedan redogör vi därför för forskningsläget kring nivåindelning av elever i skolan 

på ett övergripande plan. Befintlig forskning som vi funnit och sedermera bedömer som 

intressant för föreliggande studie går att dela in i olika typer av nivåindelning, negativa 

aspekter med nivåindelning samt positiva aspekter med nivåindelning.  

2.2.1 Olika typer av nivåindelning  

Tidigare forskning lyfter flertalet metodiska varianter när det kommer till nivåindelning av 

elever. Forskare (Slavin 1988; Ireson, Hallam & Plewis 2001) redogör för två huvudsakliga 

principer, den indelning som sker inom klassen och den som är uppdelad klassvis. Den 
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förstnämnda relateras till grupperingar och indelningar som sker inom en klass och under 

lektionstid. Klassen i sig är heterogen och slumpmässigt indelad, men inom enstaka moment 

bedömer läraren att det krävs någon form av nivåindelning då det anses vara gynnsamt för 

lärandet. Denna metod är vanlig inom ämnen som svenska och matematik där nivåskillnader 

både är tydliga och vanliga. Således grundar sig denna form av indelning i spetskompetenser 

snarare än generella kompetenser. Genom att forma undervisning baserad på individers 

färdigheter önskar man se till varje individs behov.  

  

Den indelning som sker klassvis baseras på en rad olika grundprinciper. Klasser kan skapas 

utifrån färdighet och prestation men också beroende på faktorer såsom ålder och kön. Hornby 

och Witte (2014, s. 90) förklarar att klassindelning baserat på prestation utgår från att elever 

bedöms utifrån någon form av förkunskapstest. Klassindelningen arrangeras därefter utifrån 

hur eleverna presterade på testet och man utgår från en generell kompetens. Hanushek och 

Wössmann (2006, s. C63) menar att synen på denna typ av nivåindelning varierar stort länder 

emellan. I länder som Tyskland, Österrike och Ungern sker en differentiering, alltså en 

särskiljning utav elever, tidigt i åldrarna medan exempelvis Sverige, Norge och Kanada i stor 

utsträckning undviker att nivåindela klassvis då stort fokus ligger på jämställdhet och 

likvärdighet och man ser på heterogena klasser som en positiv aspekt för lärande. I sin tur 

menar Håkansson och Sundberg (2012, s. 99) att differentiering inom svenska skolor vanligen 

handlar om att elever placeras i grupper och/eller klasser utifrån ålder, teoretisk eller praktisk 

studieväg, förväntad prestationsnivå eller behov av särskilt stöd. Författarna förklarar att 

denna typ av elevindelning är organisatorisk men att Sverige har en tradition av relativt sen 

differentiering i förhållande till andra länder.  

  

I Skolverkets kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola (2009, s. 

31) betonas det faktum att läromedel i sig fungerar sorterande. Undervisningsmaterial som 

svenska skolor har att tillgå finns ofta i nivåindelade former, vilket främst är tydligt inom 

svenska, matematik och engelska. Detta menar de är inte alls lika vanligt förekommande i 

andra länder där undervisningen i högre utsträckning är indelad jämfört med hur det är i 

Sverige.  
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2.2.2 Negativa aspekter med nivåindelning  

Campbell (2014, s. 751 f.) redogör för hur sambandet mellan nivåindelning av elever och 

elevernas prestationer generellt visar på att nivåindelning befäster skillnader mellan elever. 

Det kan ha en skadlig effekt för elever placerade i en lägre grupp medan det kan ha en 

fördelaktig effekt för elever som blir placerade i en högre sådan. Vidare menar Campbell att 

en lärares bedömning av elever ofta kan vara avhängig den grupp som en specifik elev tillhör 

- även då själva gruppen i sig inte nödvändigtvis säger någonting om denna elevs förmåga 

eller potential. Dessutom medför en gruppering av elever organisatoriska svårigheter för 

läraren - bedömning, instruktioner och stöd riskerar bli lidande då en lärare ska hantera flera 

undergrupper inom en klass. Detta leder i större utsträckning till självstudier för vardera grupp 

och läraren förlorar sin handledande roll (Slavin 1988, s. 73).  

  

Även Hornby och Witte (2014, s. 91) presenterar forskning som tyder på att ingen form av 

nivågruppering gynnar samtliga elever och att elever placerade i en lägre färdighetsgrupp är 

benägna att göra mindre framsteg, bli omotiverade samt utveckla antisocial attityd. Preckel, 

Götz och Frenzel (2010, s. 452) resonerar i sin tur kring att många begåvade elever kan 

drabbas av försämrad akademisk självkänsla när de blir placerade i en grupp med andra 

begåvade individer. Detta kan bero på någonting som de benämner som “big-fish-little-pond 

effect”, vilket innebär att den enskilda eleven känner sig underlägsen i jämförelse med andra 

högpresterande elever som befinner sig på liknande eller högre nivå. Nämnda forskares 

resultat visar att den akademiska självkänslan inom matematik förblev oförändrad bland 

genomsnittselever i vanliga klasser, medan begåvade elever som bytt till en mer homogen 

klass med andra begåvade individer visar på signifikant försämring i akademisk självkänsla 

(ibid, s. 466). Även Ireson, Hallam och Plewis (2001, s. 316) är inne på samma linje och 

menar att elever ofta utvärderar sig själva och sina skolresultat i relation till de runt omkring 

dem. Därmed är det vanligt förekommande att elever med liknande färdigheter som jämför sig 

själva med andra högpresterande elever erhåller lägre studierelaterad självkänsla än elever 

som jämför sig själva med andra lågpresterande elever.  

  

Håkansson och Sundberg (2012, s. 99 ff.) går till hårt angrepp mot nivåindelning av elever 

inom skolan. De menar att varken låg- eller högpresterande elever gynnas av att bli indelade i 

homogena grupper/klasser då såväl svensk som internationell forskning tyder på att 

kunskapsresultaten inte förbättras samt att denna typ av differentiering kan leda till försämrad 
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självuppfattning bland eleverna. De slår fast att så väl låg- som medelpresterande elever gör 

bäst ifrån sig i heterogena grupper, medan högpresterande elever gör bra ifrån sig oavsett 

gruppering. Vidare menar Håkansson och Sundberg att en differentiering av elever ofta 

medför en stigmatiseringseffekt i form av negativ självvärdering och lägre motivation hos 

redan lågpresterande elever. Dessutom medför denna särskiljning av elever kamrateffekter, 

vilket betyder att elevers resultat påverkas av deras studiekamraters prestationsnivå. Denna 

prestationsnivå påverkar även lärarens inställning och engagemang och lärare tenderar att 

anpassa studienivån efter gruppen som undervisas. Samlad forskning (Hattie 2009; Jenner 

2004) poängterar att en lärares förväntningar på eleverna påverkar deras resultat.  

  

Vad det beträffar effekter med att nivåindela elever klassvis menar Oakes (1986) att det 

förekommer en rad olika antaganden om denna metods styrkor. Till exempel tror många 

lärare att den här typen av nivåindelning är gynnsam för samtliga elevers prestationer och att 

elevernas behov blir bättre tillgodosedda om de studerar tillsammans med andra på samma 

eller liknande nivå. En annan vanligt förekommande inställning till denna typ av 

elevindelning är att mindre begåvade elever kommer att utsättas för både känslomässig och 

undervisningsrelaterad skada vid daglig kontakt samt konkurrens med deras duktigare 

kamrater. Vidare fastslår dock Oakes (ibid) att det finns få bevis baserade på forskning som 

stödjer dessa antaganden kring nivåindelade klassrum. Hon menar att även om denna typ av 

nivåindelning verkar ha en fördelaktig effekt för elever placerade i en högpresterande klass, 

finns det forskning som visar att elever på alla nivåer kan prestera minst lika bra i en 

heterogen klass. Oakes (ibid) menar också att nivåindelning klassvis kan sänka elevers 

självförtroende och ambitioner samt göra dem mer negativt inställda till skolan snarare än att 

hjälpa elever att känna sig mer bekväma med sig själva. Vidare redogör hon för hur elever 

som vid låg ålder blir betraktade som lågpresterande ofta också fortsätter att vara just det 

genom hela sin skolgång.  

2.2.3 Positiva aspekter med nivåindelning  

Argumentationen kring nivåindelningens fördelar kretsar kring en anpassad grupps lika 

förutsättningar och möjligheter (Hanushek & Wössmann 2006). En homogen grupp består av 

elever med liknande färdigheter vilket i sig leder till att studietakten och instruktionsnivån kan 

vara konsekvent och jämn. Läraren kan anpassa sin undervisning och möta elevers  
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ambitioner, något som Hornby och Witte (2014) styrker i sin studie om förekomsten av 

nivågrupperingar i nya zeeländska skolor. Det framkommer i deras studie att ett huvudmotiv 

för nivågrupperingar är just att man på ett fördelaktigt sätt kan möta elevers studiebehov.  

Relaterat till dessa behov är känslan av utmaningar, något som också ses som ett argument för 

nivåindelningar.  

  

Till skillnad från flertalet forskare (Hanushek & Wössman 2006; Hornby & Witte 2014), 

anser Missett, Brunner, Callahan, Moon och Price Azano (2014) att en homogen grupp av 

högt presterande elever sällan är homogen. Snarare är även den gruppen varierande i både 

förmåga och prestation. De ställer sig dock positiva till nivåindelningens effekter och hänvisar 

även till accelerationen som metod. Med acceleration menas nödvändigtvis inte att elever 

hoppar över klasser utan att undervisningen anpassas på individnivå. Genom att arrangera 

klassen utifrån snarlik förmåga och prestation kan studietakten anpassas därefter. På samma 

sätt resonerar Håkansson och Sundberg (2012, s. 103) kring att elevindelningar inom klassen 

för olika aktiviteter, till skillnad från indelning mellan klasser, ökar flexibiliteten, underlättar 

rörelser mellan grupper som baseras på förmågor samt minskar förekomsten av sådant som 

begränsar möjligheterna för vissa barn.  

  

För att uppnå en bra nivåindelning i syfte att träffa samtliga elever lägger Missett m.fl. (2014, 

s. 249) stor vikt vid formativ bedömning, vilket innebär löpande återkoppling från lärare till 

elev. De anser att den formativa bedömningen ska ligga till grund för arrangemanget av 

grupperingen för att på så vis maximera och anpassa inlärningen. Den formativa bedömningen 

fungerar som informatör för lärare som kan se till elevers behov och nivå och syftet är att 

samla tillräckligt med information för att kunna bedöma eleverna och deras prestationer. 

Ytterligare fördelar med den formativa bedömningen är flexibiliteten den medför. Genom en 

ständig uppdatering av elevers förmåga kan grupperna anpassas och omstruktureras efterhand 

för att optimera undervisningen.  

  

Zenic, Trajkovski och Tomljanovics (2011) påvisar positiva resultat i sin studie om 

nivåindelad undervisning i simning på universitetsnivå. Studien var uppbyggd kring en 

kontrollgrupp och en experimentgrupp. Båda grupper var i sin tur indelade i tre undergrupper: 

kontrollgruppen i tre heterogena grupper och experimentgruppen i tre homogena grupper från 

lågpresterande till högpresterande. I studien framkommer att samtliga studenter från 

experimentgruppen gynnades av nivåindelade grupper när de jämförs med kontrollgrupperna.  



 9 

De mellanpresterande studenterna uppvisade likvärdiga resultat oavsett gruppsammansättning. 

Dock menar de, som flertalet övriga forskare (se avsnitt 1.3.2), att de högpresterande 

studenterna gynnades i större utsträckning jämfört de lågpresterande. En anledning till det, 

menar författarna, kan vara att i heterogena grupper är det de lågpresterande 

eleverna/studenterna som läraren behöver fokusera på vilket missgynnar och bromsar de 

högpresterande. Författarna menar dessutom att nivåindelningen har en positiv inverkan på 

självkänslan. Deras resultat visar att experimentgruppens lågpresterande elever hade bättre 

självkänsla än de lågpresterande i kontrollgrupperna. De är dock tydliga med att påpeka att för 

lite forskning har skett kring nivåindelning inom idrott och hälsa varför deras studie inte går 

att generalisera för nuvarande forskningsläge.  

2.3 Teoretiskt perspektiv  

Denna studie utgår från Vygotskijs sociokulturella lärandeteorier om undervisning och hans 

syn på den närmaste proximala utvecklingszonen. Lundgren, Säljö och Liberg (2014, s. 305 

f.) redogör för hur Vygotskij såg människan som ständigt under utveckling och hur hon har 

möjligheter att appropriera kunskaper i olika situationer. Lärande och utveckling är därmed på 

sätt och vis människans naturliga tillstånd. Enligt Vygotskijs sätt att se på detta är vi 

människor, så fort vi behärskar ett begrepp eller en färdighet, mycket nära att också behärska 

någonting nytt. Utvecklingszonen är den zon där människor är känsliga för instruktion och 

förklaringar. Det är också här som en lärare, eller en mer kompetent kamrat, kan vägleda en 

individ i hur man använder ett kulturellt redskap. Den lärande är således inledningsvis 

beroende av stöd från någon som är mer kunnig. Denna person ska i sin tur kunna ställa rätt 

typ av frågor och ge vägledning framåt i inlärningsprocessen. Efterhand kan stödet avta för att 

sedermera helt upphöra då den lärande självmant behärskar färdigheten i fråga. Det är viktigt 

att den lärande själv måste ställas inför och förstå utmaningarna för att sedan ta sig vidare, den 

kunnige kan inte göra detta åt henne. Annars finns risken att läraren i praktiken gör hela 

arbetet medan eleven blir en passiv åskådare. Pedagogen måste i sin professionella kompetens 

därför besitta en känslighet för hur elevens utvecklingszon ser ut i relation till ett specifikt 

ämne. Därifrån måste pedagogen leda eleven vidare på ett sådant vis att denne successivt 

erhåller ett allt större eget ansvar för hur aktiviteten fortgår.  

  

Vidare framför Mestad och Kolstö (2014, s. 1057 f.) Vygotskijs idé om lärande i samspel med 

andra och språkets roll för lärandet. I relation till den vägledning som sker i utbytet lärare och 
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lärande, krävs en givande och tydlig kommunikation. I Mestad och Kolstös studie om 

Vygotskijs lärandeteorier angående praktiskt arbete understryks det faktum att 

kommunikationen är viktig i situationer där språket inte är det naturliga elementet. Vid första 

kontakt med en praktisk betingelse ter sig kommunikationen otillräcklig och oförståelig. 

Genom en vidareutveckling av språkfärdigheterna direkt kopplade till det praktiska 

genomförandet kan kommunikationen preciseras och således bli mer givande. Vygotskij 

menar att sociala interaktioner kan hjälpa människor att utveckla en djupare förståelse för 

olika situationer. Mestad och Kolstö (ibid, s. 1057 f.) går vidare i resonemanget och hävdar att 

diskussioner eller nedskrivna reflektioner leder till fördjupad kunskap och en utveckling inom 

kunskapsområdet för att på så vis utveckla språkfärdigheterna och i praktiska situationer 

kunna språksätta abstrakta tankar och observationer. Detta sociala samspel är centralt för 

Vygotskij och hans syn på lärande.  

  

Vygotskijs teorier om lärande är relevant för vår studie då vi undersöker idrottslärares 

inställning till gruppindelning inom ämnet och hur heterogena kontra homogena grupper kan 

främja lärandet för elever. Det sociala samspelet är en hörnsten för lärandet och 

gruppkonstellationer kan få en avgörande roll i kunskapsinhämtningen. För att en elev ska 

kunna befinna sig i den proximala utvecklingszonen behöver en pedagog ha klart för sig hur 

detta uppnås på bästa sätt.   

2.4 Syfte & frågeställningar  

Föreliggande studie ämnar redogöra för fem idrottslärares syn på elevindelning och 

nivåindelning. Studien är inriktad mot hur idrottslärare på fem gymnasie- och högstadieskolor 

i Stockholmsregionen resonerar kring detta i undervisningen.  

  

Studiens syfte leder till följande frågeställningar:  

• Utifrån vilka premisser arbetar berörda idrottslärare med elevindelning inom den 

befintliga klassen som undervisningen avser?   

• Hur resonerar de berörda idrottslärarna kring elevindelning och dess konsekvenser för 

lärandet?  

• Hur ser berörda idrottslärare på elevindelning baserad på färdighetsnivå?  
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3. Metod   
Studien genomförs med en kvalitativ ansats där vi genom tolkning söker förståelse för 

mänskligt varande och hur våra respondenter uppfattar vardagen. På så sätt samlar vi in 

beskrivande data genom intervjuer för att kunna besvara våra frågeställningar. Metoden som 

helhet producerar data och det viktiga i dessa data är känslor, upplevelser och erfarenheter. 

Till skillnad från en kvantitativ ansats som ofta handlar om teoriprövning utgår denna metod 

från data som insamlas i syfte att framkalla nya teorier och erfarenheter. (Hassmén & 

Hassmén 2008, s. 104 ff.)  

3.1 Urval  

Själva datainsamlingen genomfördes genom att vi kontaktade fem olika idrottslärare, samtliga 

yrkesverksamma i Stockholmsregionen. Urvalet var bekvämlighetsbaserat och avgränsat till 

just Stockholmsområdet vilket möjliggjorde personliga möten mellan oss och de berörda 

lärarna samtidigt som det var både enkelt, effektivt och ekonomiskt fördelaktigt ur vår 

synvinkel (Hassmén & Hassmén 2008, s. 109). Utöver detta var respondenterna helt 

slumpmässigt utvalda då vi skickade ut intervjuförfrågningar till ett stort antal lärare, 

hemmahörande på både grundskolan och i gymnasiet. Vi valde sedermera dem som först 

visade intresse för att delta i studien. Vi tog ingen hänsyn till vilken skola de olika lärarna var 

verksamma på, vilken utbildning de hade, hur gamla de var, vilket kön de hade eller hur länge 

de arbetat som lärare. Det enda som var relevant för vår undersökning var att lärarna de facto 

var anställda på en skola och undervisade i ämnet idrott och hälsa. På så sätt blev urvalet 

representativt sett till syftet med denna studie. Antalet respondenter i studien var avgränsat för 

vad som minst kan tänkas behövas för att undersöka våra frågeställningar samt för att nå 

förståelse för fenomenet (ibid, s. 108). Vi tog även hänsyn till omfattningen av detta 

självständiga arbete och den begränsade tidsåtgång som rådde.   

  

Kontakten med skolor runt om i Stockholmsområdet skedde med hjälp av mailkontakt. 

Stockholm stads hemsida erbjöd kontaktuppgifter till samtliga gymnasie- och högstadieskolor 

i området. En direktkontakt med skolornas idrottslärare kunde inte alltid upprättas dock då de 

kontaktuppgifter som fanns på en del skolor endast var skoladministrativa. Därför fick 

rektorer och administratörer många gånger agera medlare vid kontakt vilket ledde till att en 

del av våra förfrågningar försvann på vägen. Vidare var många idrottslärare knutna till 

betygstider och avslutande moment vid denna tid på terminen varför många svarade med att 
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deras tid inte räckte till för att ställa upp på vår intervju. Utfallet blev en lärare från högstadiet 

och fyra lärare från gymnasiet.  

3.2 Genomförande  

Vår metod bestod av relativt öppna intervjuer, semi-strukturerade i konstruktion, då ämnet vi 

behandlade tillät djupa resonemang och förklaringar. Till vår hjälp vid intervjuerna använde 

vi oss av en färdigskriven frågemall som var uppbyggd och strukturerad utifrån studiens 

frågeställningar (se bilaga 1). Vid de personliga mötena med respondenterna förklarade vi 

vilka vi var, vad studien gick ut på samt gick djupare in på de forskningsetiska principer som 

beskrivs i avsnitt 3.5. Därefter leddes mötet mot den specifika intervjun som spelades in med 

hjälp av en surfplatta med nedladdad inspelningsapplikation. Först ombads respondenterna att 

svara på en rad frågor av mer allmän karaktär, vilka berörde deras utbildnings- och 

yrkesbakgrund. Därefter följde, för undersökningen, mer relevanta intervjufrågor som 

behandlade elevindelning i allmänhet och lärarens syn på nivåbaserad elevindelning i 

synnerhet. Samtliga frågor var formulerade på ett sätt som krävde öppna och/eller 

uttömmande svar från respondenterna och beroende på vart samtalen tog vägen tillät vi oss 

själva att inflika egna följdfrågor för att erhålla ytterligare och mer nyanserad information. 

Utöver följdfrågorna användes en teknik som Fejes och Thornberg (2015, s. 166) kallar för 

probing, utforska eller undersöka på svenska, och då främst icke-verbala probing. Med 

probing menas att intervjuaren vill att respondenten utvecklar sitt svar och med icke-verbal 

probing sker detta med hjälp av ett intresserat korppsspråk, nickningar och bejakande i form 

av exempelvis “mm”. På så vis uppmuntrades respondenten att utveckla sitt svar. Det 

insamlade datamaterialet transkriberades parallellt med genomförandet av de fem 

intervjuerna.   

3.3 Databearbetning  

För att erhålla struktur i det insamlade datamaterialet användes en innehållsanalys. På så sätt 

blev det möjligt att analysera innehållet på ett systematiskt vis utifrån på förhand givna 

kategorier. De kategorier som vi utgick ifrån i denna innehållsanalys var våra frågeställningar 

(se avsnitt 2.4, Syfte & frågeställningar) och därigenom undersökte vi hur och i vilka 

sammanhang dessa ämnen skildrades. Problemformuleringarna och syftet för denna studie var 

också det som styrde innehållet i datamaterialet som sedermera analyserades. Intervjufrågorna 

var konstruerade på ett sätt som medförde att frågeställningarna blev besvarade av 
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respondenterna och därmed bestod det transkriberade datamaterialet av texter som var 

relevanta för vårt ämne. (Watt Boolsen 2007, s. 93 f.)  

  

Innehållsanalysen genomfördes på hela det insamlade materialet. Eftersom studien syftade till 

att redogöra för fem idrottslärares syn på elevindelning och nivåindelning och studiens 

material också bestod av fem olika intervjuer fanns inget utrymme att välja bort någonting ur 

detta. När transkriberingen av intervjumaterialet var genomförd skrevs samtliga sidor ut i 

dubbla exemplar och således genomfördes analysen manuellt för att vi skulle kunna få en så 

bra överblick som möjligt. Därefter kodades materialet genom noga överväganden och väl 

avvägda tolkningar. Kategorierna var givna på förhand och bestod av frågeställning 1. Utifrån 

vilka premisser arbetar berörda idrottslärare med elevindelning inom den befintliga klassen 

som undervisningen berör?, 2. Hur resonerar de berörda idrottslärarna kring elevindelning 

och dess konsekvenser för lärandet? och 3. Hur ser berörda idrottslärare på elevindelning 

baserad på färdighet? Därefter delades kategori 1 in i underkategorier i form av innehåll, 

kontroll och sociala aspekter där kontroll innehöll koderna styra och släppa medan 

underkategori sociala aspekter i sin tur rymde koderna trygghet, utveckling och inkludering. 

Vidare delades kategori 2 in i underkategorierna praktiskt och psykiskt där praktiskt innehöll 

koderna flyt samt kamratpåverkan och psykiskt innehöll trygghet, självkänsla och krav. 

Kategori 3 bestod av tre stycken underkategorier, nämligen attityd, användning och 

förekomst. Inom attityd återfanns koderna negativ samt positiv; inom användning fanns motiv 

och ansvar och inom underkategorin förekomst fanns koderna variation, mycket och lite.  

Detta kodningsschema finns illustrerat i form av tabell 1.  
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Tabell 1 – Kodningsschema för datamaterialets huvudkategorier, underkategorier och koder som framtagits genom 

studiens innehållsanalys.  

Huvudkategorier  Underkategorier  Koder  

Utifrån vilka premisser arbetar 

berörda idrottslärare med  

elevindelning inom den 

befintliga klassen som  

undervisningen berör?  

  

Innehåll    

Kontroll  

Styra 

Släppa  

Sociala aspekter  Trygghet  

Utveckling  

Hur resonerar de berörda 

idrottslärarna kring  

elevindelning och dess 

konsekvenser för lärandet?  

  

Praktiskt  
Flyt  

Kamratpåverkan/draghjälp  

Psykiskt  Trygg  

Självkänsla  

  

Hur ser berörda idrottslärare 

på elevindelning baserad på 

färdighet?  
  

Attityd  

Positiv 

Negativ  

Användning  

Motiv 

Ansvar  

Förekomst  

Mycket  

Lite  

Variation  

  

Vissa av fynden i materialet var ”tveksamma fall” där det var möjligt att koda samma mening 

på flera olika sätt. Vid påträffandet av sådana svårigheter beslutade vi att endast koder som vi 

båda två var överens om kunde ingå i den slutliga analysen, i enlighet med Watt Boolsen 

(2007, s. 94 f.). För att öka trovärdigheten av fynden i kodningsprocessen genomfördes även 

ett reliabilitetstest genom att flera genomgångar av materialet gjordes (ibid, s. 94 f.).   

3.4 Tillförlitlighetsfrågor  

Då syftet var att undersöka fem idrottslärares syn på elevindelning och nivåindelning samt hur 

lärarna resonerade kring didaktiska avvägningar kopplat till indelning av elever i 

undervisningen bedömdes frågemallen giltig och tillförlitlig. I skapandet av intervjufrågorna 
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gjordes en ständig återkoppling till forskningsfrågorna i syfte att dessa genomsyrade hela 

intervjun. På så vis avsåg vi uppnå en hög giltighet samt att studien kunde replikeras genom 

föreliggande metodbeskrivning och bifogad frågemall. Intervjuerna genomfördes enskilt med 

respondenterna i stängda lokaler för att på så vis utesluta distraktion och sämre 

ljudupptagning. I en utav intervjuerna krävde dock situationen att samtalet ägde rum i en 

större lokal där andra personer vistades. Då vi var två som genomförde studien fördes en 

ständig diskussion kring relevant information och vid tveksamma fall rådde konsensus mellan 

oss för att avgöra slutlig analys. Detta medförde hög noggrannhet i analysen. Eftersom vi, 

efter upprepade genomläsningar, fann likartade kvalitéer som ansågs relevanta för studien 

förekom hög grad av likhetsreliabilitet (Hassmén & Hassmén 2008, s. 135 f.). Denna form av 

genomläsning och analys betraktas som analytikertriangluering och kopplas samman med 

analysens pålitlighet (ibid, s. 157).   

  

Studien genomfördes på fem idrottslärare som valdes ut med hjälp av bekvämlighetsurval 

vilket medförde att resultatet inte gick att generalisera. Hassmén och Hassmén (2008, s. 143) 

förklarar att en studie som enbart kan uttala sig om det aktuella urvalet är att betrakta som låg 

extern validitet. För att denna studie ska uppnå hög extern validitet krävs ett större urval som 

är representativt för yrkeskåren alternativt en ansatsförändring mot kvantitativa enkäter. Då 

analysen av materialet genomfördes på ett gediget vis samt tolkningar av data gjordes med 

eftertanke och i samtycke mellan oss som forskar går trovärdigheten i studien att betrakta som 

hög (ibid, s. 155ff.).  

  

För studiens tillförlitlighet och noggrannhet, då respondenterna citerades i resultatet, gjordes 

en ordagrann transkribering varpå vi tog hänsyn till upprepningar och avbrott och markerade 

dessa med “...” alternativt “eh”, “ah” och “öhm”. Våra egna läten och bejakningar, den 

ickeverbala probingen, tog vi dock mindre hänsyn till i själva transkriberingen och markerade 

dem endast då de var avgörande för intervjuns fortskridande, detta i syfte att transkriberingen 

skulle bli mer lättläst.  

3.5 Etiska överväganden  

Då studien hanterar yrkesverksamma idrottslärare och deras syn på frågor som rör deras 

personliga åsikter ämnar vi inte behandla personuppgifter. Vi benämner inte heller de skolor 

de är verksamma på utan studien hänvisar till “skolor i Stockholmsområdet”.  
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Studien genomförs baserat på rådande forskningsetiska kodex som eftersträvar individskydd, 

samtycke och publiceringsansvar (Vetenskapsrådet 2011, s. 15 ff.). Deltagarna informeras om 

studiens syfte och tillvägagångssätt. Samtliga deltagare i studien har när som helst möjlighet 

att avbryta sin medverkan eller kräva att dennes svar tas bort ur materialet. Om 

respondenterna önskar tillhandahålls en kopia på vardera intervju i transkriberat format. 

Vidare får de även en kopia av slutgiltiga arbetet i god tid innan publikation för att godkänna 

presentationen. Genom hela arbetets gång är vi tydliga med att lämna ifrån oss korrekta 

kontaktuppgifter och uppmanar deltagarna att när som helst kunna höra av sig i händelse av 

frågor eller dylikt. Slutligen försäkrar vi deltagarna om att resultaten endast kommer att 

användas i forskningssyfte och inom ramen för vårt självständiga arbete.  

4. Resultat  

Studiens frågeställningar bildar de tre huvudkategorierna för resultatet. Detta avsnitt delas 

således in i dessa tre kategorier. Varje kategori bryts därefter ned till de mindre 

beståndsdelarna som beskrivs i metodavsnittet (avsnitt 3.2) och respondenternas uttalanden 

presenteras i direkt koppling till dessa. I resultatet benämns de fem idrottslärarna som lärare 

A, B, C, D och E utan bakomliggande värdering.   

4.1 Premisser för berörda idrottslärares arbete med elevindelning  

4.1.1 Innehåll  

Underkategorin ”innehåll” innefattar koder där de olika respondenterna resonerar kring att 

aktiviteterna under lektionstid är en premiss som inverkar på om elevindelning sker samt hur 

det går till. Lärare A redogör för att en och samma lektion kan innehålla en rad olika 

aktiviteter som äger rum samtidigt och att det därför blir nödvändigt att dela in klassen i 

mindre grupper. Lärare B resonerar i sin tur kring att elevindelning sker jätteolika beroende 

på aktiviteter också tänker jag och poängterar att aktiviteten också är avgörande för 

tryggheten bland eleverna och att det därför får betydelse för elevindelningen: Är det en 

aktivitet där inte tryggheten kommer påverka så mycket då är det ju lättare å blanda. Även 

lärare C är inne på att lektionsinnehållet är avgörande för att någon form av elevindelning sker 

och exemplifierar detta enligt följande:  
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...med friidrott där är massa möjligheter. I orientering har vi lätt bana, svår bana, 

kärnorientering, vi liksom ser till att alla har nånstans de kan lyckas då, det är viktigt. Och 

då kan man ju välja vilken nivå man jobbar på.  

  

Lärare D anger aktiviteten dans som ett lektionsinnehåll där elevindelning ofta sker: I tvåan är 

det ett projekt, fem och fem, egen musik, sätt ihop en dans, tre veckor har ni på er och 

exemplifierar ytterligare hur gymnastik erfordrar gruppindelning: Ibland när man har lite 

trampett och så där[…] då brukar jag köra halvklass där, kasta runt så att… de som gillar 

det här de får båda passen där va. Slutligen är också lärare E inne på att aktiviteten har 

betydelse för hur denne går tillväga med elevindelning under lektionstid. Lärare E beskriver 

också att både praktiska och teoretiska moment medför att elevindelning sker.  

4.1.2 Kontroll  

Underkategorin ”kontroll” inbegriper hur lärarna resonerar kring att deras egen kontroll över 

elevgruppen är en premiss för att elevindelning sker samt hur den går till. Lärare B vill ha 

kontroll över elevindelningarna beroende på elevsammansättningen i stort och styr då detta 

själv för att undvika att någon elev hamnar utanför:  

  

... är det nån grupp där jag vet att det är nån som är ganska utanför, då ger jag aldrig det 

som alternativ (dela in sig själva, förf. anm.) […] det brukar vara lite vad det är för klass 

och vad det är för grupper. Vet jag att någon är väldigt utanför så ser jag till att det aldrig 

ska hända, utan då är det jag som bestämmer. Och så får jag ta att det blir lite tjafs liksom.  

  

Även lärare C poängterar hur viktigt det är att ha kontroll över elevindelningsprocessen med 

tanke på hur gruppen som helhet ser ut. Lärare C är noga med att aldrig låta eleverna själva 

styra då läraren anser sig själv veta bäst vilka som passar ihop med varandra:   

  

Du ska aldrig låta eleverna välja själva eller nånting sånt, du ska alltid gå in och styra, du 

bestämmer vad som gäller för du vet, du har ju, du vet ju allt om den här gruppen, så är det 

[…] det kan vara det viktigaste man gör i skolan idag, nästan, gruppindelning, det måste 

jag säga […] du får aldrig låta eleverna ta det ansvaret från oss vuxna, det är vårt jobb.  

  

Samtidigt ser lärare C en poäng med styra elevindelningen för att sprida ut elevgruppens 

förkunskaper över flera mindre grupperingar och på så sätt ge elever med sämre färdigheter 

chansen att uppnå samma mål som de duktiga:  
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Då är det många som vill vara i en grupp, man är stark och vill dansa tillsammans för att det 

är jättekul, för att de är så jätteduktiga. Men då, då tänker jag mig om jag sätter såna 

grupper, då tänker jag på utvecklingen på de andra för att då kan det bli en grupp med bara 

elever som tycker det är tråkigt och svårt att dansa, då får inte de någon chans att nå målen 

på samma sätt.  

  

I detta tankesätt får lärare C medhåll från lärare D då denne i sin tur ser fördelar med att sprida 

ut både förkunskaper, färdigheter och fysiska attribut jämnt över olika gruppkonstellationer. 

Lärare D fortsätter sitt resonemang kring detta genom att exemplifiera hur fördelningen av 

kön är viktigt att främja vid en teambuildning-övning och att läraren i fråga då måste styra 

denna indelning: Så om det är någon form av teambuilding eller lekar mot varandra så här, 

så får man försöka se till att killarna fördelas någorlunda jämnt i alla fall så att inte tjejer…   

  

Lärare B är noga med att styra elevindelningen och gör det företrädelsevis med 

individernas olika behov i åtanke: … de här måste jag anpassa mig för, den här det går 

inte att den är med den, för de har inte förståelse för varandras behov eller beteenden eller 

så. Samtidigt ser samma lärare fördelar med att göra elevindelningen helt slumpmässigt, 

samtidigt som läraren behåller kontrollen över proceduren och denne exemplifierar det 

enligt följande:   

  

Jag kör lite pedantiskt, men jag kör bara alla ställer sig på den gröna linjen efter hur många 

timmar ni har sovit i natt, eller alla ställer sig på den gröna linjen efter längd, eller hur lång 

tid det tog för att resa till skolan.   

  

Även lärare C är inne på att elevindelningen gärna får ske slumpmässigt men att det 

många gånger kan bli nödvändigt att gå in och förändra grupperna beroende på 

lektionens utveckling och om det uppdagas att gruppkonstellationerna inte fungerar 

optimalt. I kontrast till detta ser lärare D fördelar med att tussa ihop elever som inte 

fungerar särskilt bra tillsammans: … men det där kan man göra lite grann om man vet att 

folk inte går ihop, då kan man ju avsiktligt tussa ihop dem nån gång. Samtidigt behåller 

läraren i fråga kontrollen över elevindelningen och styr denna process med elevernas 

olika behov i åtanke. Detta sker även i kontrast mot hur lärare E arbetar. E är noggrann 

med att sära på dem som inte fungerar:  
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Om vi har röriga elever ser jag till att dela på dem. Och har jag elever som kan saker då 

delar jag också på dem. Har jag elever som inte ska vara tillsammans för att de ja [inte] 

vill lyssna och sånt där, då delar jag också på dem.  

  

Lärare E betonar vikten av att det är läraren själv som styr elevindelningen och gör detta 

för att undvika kaos: … nu måste jag styra, helt och hållet, med fast hand, och gör du 

inte det då, ja då blir det kaos. Det går inte att lämna en sekund alltså, du måste vara på 

hela tiden. Dessutom betonar lärare E vikten av att kunna nå ut till samtliga elever och 

hur det ur den synvinkeln fordras att det är läraren själv som styr elevindelningen:   

  

Ja om det är klasser som inte fungerar till exempel, om vi ska ta en vanlig 

klassrumssituation och då klassen inte fungerar då måste jag försöka och, ja styra dem i 

mindre sammanhang så att jag kommer dem närmare liksom och kan fejsa dem och ge 

feedback och hjälpa dem.  

   

Lärare A är den enda av respondenterna som inte uttalar sig om att läraren själv vill försöka 

styra elevindelningen för att på så sätt behålla kontrollen över denna process. Istället ser lärare 

A fördelar med att kunna släppa denna kontroll till eleverna och följaktligen låta dem dela in 

sig själva i situationer där någon form av elevindelning är nödvändig. Även Lärare E ser 

fördelar med att kunna släppa kontrollen över detta för att på så sätt tillgodose fler elevers 

intressen:  

  

Sen kan det väl vara bra ibland om man får välja då, om man är intresserad av till 

exempel, säg volleyboll då, att de som vill göra det får göra det och då kanske det är de 

som har gjort det här mest också så, och de andra gör nåt annat.  

  

Samma lärare säger sig också kunna släppa kontrollen över elevindelningen med elevernas 

trygghet i åtanke och då menar läraren att eleverna känner sig tryggare om de får arbeta ihop 

med sina kompisar i vissa moment: Och sen när vi har dans, fast då får de dela in sig själva 

för att de ska välja sina kompisar och bli ja peppade av varandra och välja musik och sånt 

där.   

4.1.3 Sociala aspekter  

Inom underkategorin ”sociala aspekter” betonar lärare A, B och C ”tryggheten” i elevgruppen 

som en viktig premiss för elevindelning. Lärare A exemplifierar detta med att tryggheten blir 
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viktig vid muntliga diskussioner och att det därför blir en premiss för elevindelningen: Då har 

vi valt att de ska få vara i en trygghetszon så att säga, så de har fått välja grupper själva för 

sina muntliga diskussioner. Lärare B vill att alla elever ska kunna arbeta med varandra men 

betonar att den sociala tryggheten är en viktig premiss vid elevindelning:   

  

Tycker de ska lära sig att kunna vara med alla men också att man ska kunna känna sig, 

ja men liksom trygg på lektionen. Jag ska inte bli den som aldrig blir vald eller så, för 

det känns, känns så hemskt om nån elev blir utsatt för det.   

  

Lärare C är inne på samma spår och menar att just den sociala tryggheten är någonting som 

läraren tar i beaktning vid elevindelning:  

  

… se till att alla elever kommer med någon de kan jobba med och se till att kanske, på 

yngre åldrar att de har nån nära kanske, att man ser till vem är kompis med vem, att man har lite 

koll på vem som man känner sig trygg med i den gruppen man ska jobba i såklart.   

Lärare C vidareutvecklar sitt resonemang kring detta och redogör för hur viktig 

elevindelningen är för att eleverna ska känna sig trygga i undervisningssituationer:  

  

… jag tror ju på att jobba i mindre grupper […] Så ju mer gruppindelningar man kan 

jobba i och, och osynliggöra eleverna lite då, men synliga för mig men, förstår du? Det 

är viktigt, för det är ingen som tycker det är jättekul att vara sämst på att springa 

hinderbanan och hela klassen sitter och tittar på och väntar på att du ska bli klar.  

  

Förutom tryggheten i elevgruppen betonar också respondenterna ”social utveckling” som en 

viktig premiss vid elevindelning. Lärare A beskriver hur elevindelning kan ha en viktig 

funktion för gruppsammanhållningen i stort: Ja om man tar, tar vanliga grupper så kan det 

ju vara så att man vill dela in dem för att man ska få ihop gruppen över huvud taget. Läraren 

vidareutvecklar sitt resonemang och förklarar att själva elevindelningen kan få en 

teambuildingeffekt:   

  

Man vill inte att de ska jobba tillsammans i samma grupper hela tiden, det handlar om 

ren teambuilding så att säga […] Efter ett tag så går det över det här med att man vill 

jobba ihop i grupp i ettan då i på gymnasiet då, då är man ju väldigt tajt, man vill 

jobba hela tiden tillsammans med polarna men efter ett tag så faktiskt då att de mognar 

och de inser att nej men det här är ju inte min nivå, jag vill jobba där. Så att, då blir det 

ju automatiskt så att de jobbar med andra också som de kanske normalt kanske inte 

skulle jobba med och då får du ju en teambuildingeffekt också.  
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Lärare A ser fördelar med att elever kan arbeta med nya individer och detta är en faktor 

kopplat till social utveckling som läraren tar hänsyn till vid elevindelning:  

  

Sen gör vi ju givetvis så också att vi har kanske upplägg där nivåerna inte spelar så stor 

roll och då är det oftast så att vi delar in dem just för att grupperna ska svetsas samman 

[…] när jag gör de gruppindelningarna så handlar det framförallt om att svetsa ihop 

gruppen. Då vill jag helt enkelt bara de ska liksom jobba med nya individer… och det 

är ju stora fördelar med det också ibland för att helt plötsligt så måste de anpassa sig 

och de måste liksom prata med elever som de normalt inte eller kompisar som de 

kanske inte träffar annars.  

  

Att kunna samarbeta med nya och andra individer än sina bästa kompisar ser även lärare B, D 

och E som nödvändigt och därmed är detta en viktig premiss vid elevindelning. Lärare D 

spekulerar om hur elevindelningen kan medföra att eleverna breddar sin kontaktyta och 

därmed uppstår social utveckling: … då kan man ta till sig det och tussa ihop ni fem, 

volleyboll den planhalvan. Så man kan ju försöka bredda kontaktytan lite där va[…] det är ju 

tanken då att det ska vara lite bättre feeling emellan dem och så där. Lärare C betonar vikten 

av social utveckling och hur detta sker i förhållande till den grupp som en elev befinner sig i: 

Det viktiga är att se till att alla har någon och vågar att ta för sig och gör nånting och 

utvecklas i den gruppen man är i.  

4.2 Berörda idrottslärares resonemang kring elevindelning och dess 

konsekvenser för lärandet  

4.2.1 Praktiska konsekvenser för lärandet  

Frågeställning 2 delas in i två underkategorier varpå den första handlar om praktiska 

konsekvenser för lärandet. När lärarna resonerar kring detta berörs lektionens ”flyt”, som är 

en kod för den praktiska konsekvensen. Genom att dela in i mindre grupper går det att främja 

lektionens flyt, men då krävs en bra gruppkonstellation, något lärare E exemplifierar med 

nedanstående resonemang:  

  

… om det inte finns nån motivation i gruppen, då är det svårt att komma på saker att göra också 

och då dränerar ju den gruppen sig själv, då blir det ju ingenting, då måste man styra upp. Men 
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alltså, generellt sett är det väl bra att ha en bra blandning. Det säger ju all forskning också att om 

du ska lära dig nånting ska du ha bra konstellation i gruppen, lite av varje…  

  

Lärare A resonerar snarlikt E. Genom att utnyttja duktiga elever inom vissa områden. Då kan 

vi använda dem som ledare i på olika nivåer också och då får man också en 

teambuildingkänsla av det här. På det här sättet förs lektionen framåt av dessa ledare och 

läraren vågar släppa ansvaret då varje grupp består av elever som är kunniga inom området. 

Teambuildingkänslan i sig resulterar i en trygghet, något lärare B menar är viktigt för 

lektionens flyt och elevernas inlärning: Jag skulle säga att den optimala gruppen det är lite 

mindre grupper, nu är det trettiotvå stycken i grupperna, och ju fler det är ju mer otryggt tror 

jag att [det] blir.   

  

Nästa kod under den praktiska konsekvensen för lärandet är ”kamratpåverkan” och den 

”draghjälp” som en lärare kan utnyttja hos eleverna. Samtliga lärare i studien lyfter 

elevindelningens kamratpåverkan. Genom att dela in i grupper av varierande färdighet finns 

det också fördelar med att ha de som är väldigt duktiga kan stötta de som är har sämre 

färdigheter och så, menar lärare B. Lärare C samtycker med denna tankegång och framhäver 

att har man en grupp som har olika färdigheter, det tror jag är det viktigaste för då tror jag 

allesammans lyckas liksom, till och med de som är duktiga kan lära ut till de som är svagare. 

Lärare A vidareutvecklar detta och menar att de duktiga eleverna inte bara blir draghjälp, utan 

att de också kan agera pedagoger i syfte att lyfta de svagare:  

  

Men vi har även killar och tjejer som kanske, om man håller sig kvar då vid en sport då, 

som innebandy, som är väldigt duktiga på innebandy som ändå tar glädjebanan och 

agerar som pedagoger i stort sett. Så det är inte så att de väljer den för att gå dit och 

briljera, utan de väljer den för att de vill vara med och lära och visa de andra lite.  

  

Lärare D samtycker med detta och lyfter elevers möjlighet att inspirera andra och få med dem 

på tåget. D väger in elevernas förståelse för detta fenomen: Men de som är duktiga i till 

exempel bollspel[…] de förstår ju läget här, de är duktiga, de får visa upp sig och så här, så 

ska de ju samtidigt hjälpa till liksom och passa de här som inte är så duktiga så där. Lärare D 

för resonemanget vidare och påpekar att det är...  

  

...bra om de som är duktiga, de sprider ut sig lite va […] de delar upp sig och så gäller 

det att dressera upp de andra kamraterna så det är samstämmighet och så där, så det där 
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är bra om de inte har några förkunskaper på ett ställe och de andra inte va. Ungefär som 

när man spelar fotboll va, det är ju bra om fotbollsspelarna sprider ut sig lite.  

  

Just denna form av elevutnyttjande och kamratpåverkan lyfter även lärare E. De som är 

föreningsaktiva kan agera draghjälp i skolan: har du en handbollsspelare och så kommer de 

hit till skolan och spelar handboll […] då kan man ju utnyttja deras kunskaper, tanken är att 

de ska kunna lära de andra, ja. Lärare D framhäver möjligheten att jobba mycket med 

ledarskap och se och pröva, positivt hjälpa varann på olika sätt som en positiv konsekvens 

vid elevindelningar. Dessutom diskuterar lärare C att den kamratpåverkan en elevindelning 

medför är jätteviktigt i skolan, och säger till eleverna som misstycker med denna 

elevindelning att nu det viktiga här är nu att vi ska pröva delge och lära varann liksom. 

Samtidigt är C noggrann med att…  

  

… de liksom ska lära varann och ta del av varandras råd till varann på ett schysst sätt då 

så det inte blir en sån översittargrejer eller nånting. Det är viktigt att de kan komma med 

tips och råd och det pratar vi också mycket om att de skall på ett schysst sätt då. För att 

vi är ju, alla har vi olika förutsättningar på olika saker.   

4.2.2 Psykiska konsekvenser för lärandet  

Den andra underkategorin som relateras till elevindelningens effekter på lärandet berör det 

”psykiska” och ”mentala”. Den första koden till denna underkategori bearbetar vikten av 

trygghet inom gruppen för att lärande ska ske. I fyra av de fem intervjuerna framhävs 

tryggheten som en viktig del för gruppen och lärandet. Lärare D uttrycker att…  

  

… går man i klassen och man trivs och det funkar och man tycker det är kul, då lär man 

sig mer va än om man är osams och inte vill umgås med den där […] om man får klasser 

att trivas ihop, de här trivs fruktansvärt bra ihop, då blir ju inlärningsprocessen bättre, då 

vill ju alla hänga med va […] kan man få dem att funka ihop lite bättre kanske va, trivs 

de bättre så blir inlärningen, inlärningsklimatet blir bättre i alla ämnen.  

  

Detta uttalande får stöd av lärare C som menar att det spelar ingen roll om man inte känner 

sig trygg i gruppen eller har kompisar eller, så det måste man ha liksom, man måste ha det 

för att vidareutvecklas. För att våga ta tag, våga visa vad man kan liksom. Lärare E stödjer 

resonemanget om att våga och känna tryggheten och exemplifierar detta med:   
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… om vi har några starka grabbar i en klass som tar mycket plats och har god pondus i 

gruppen, så finns det nog många tjejer som inte är så bekväma med idrott som tycker det 

är jättejobbigt. För de får ingen plats, varken i rummet eller rent kunskapsmässigt, de 

vågar inte riktigt va.  

  

Det finns ju väldigt duktiga elever som fortfarande kan få svaga elever, om man ska använda 

ordet svaga, att känna sig trygga diskuterar lärare B och adderar att en grupp som är trygg i 

sig själva kommer mycket längre i lärandet med. Lärare E för resonemanget vidare och menar 

att nu är det bättre att de får vara med kompisarna så att de gör någonting och syftar till den 

ineffektivitet som uppstår då gruppkonstellationen inte införlivar någon trygghet.    

  

En annan kod som återfinns under den psykiska effekten för lärandet är ”självkänsla”. Felval 

eller dålig självkänsla leder till en osäkerhet som har direkt påverkan på lärandet. Detta 

exemplifieras genom lärare As uttalande nedan:   

  

De är lite osäkra när de kommer in men sen inser de ju att nej men vi diskuterar ju 

samma ämne så att det blir en otrolig effekt på lärandet, både när det blandar eller när vi jobbar 

tillsammans med kompisar så att säga. Så att det det. Variationen är väl nyckeln, att variera helt 

enkelt så att de inte bara splittras upp eller bara jobbar med sina kompisar utan hitta båda stilar 

tror jag är det absolut bästa.   

Genom att variera grupperna så att gruppkonstellationerna innefattar vänner skapar en 

säkerhet inom det specifika området och leder till att säkerheten överförs till nästa 

gruppkonstellation. Vidare kan en osäkerhet framkallas av rådande situationella krav. Lärare 

B är inne på ämnet och menar att så fort det blir en bedömning i det så blir det ju ännu mer 

problematiskt och det tror jag också kan påverka inlärning och grupprocesser och att vad 

som sker i en grupprocess. Bedömningen i sig är ett krav som leder till en osäkerhet vilket 

kan medföra att inlärningen försämras.   

4.3 Berörda idrottslärares syn på elevindelning baserad på 

färdighetsnivå  

4.3.1 Attityd gentemot nivåindelning  

Denna kategori rör de berörda idrottslärarnas syn på nivåindelning. Den första underkategorin 

till denna är ”attityd”. Hur ställer sig respondenterna till nivåindelning i allmänhet? Första 

koden kopplat till attityd är ”positiv inställning” till nivåindelning. Lärare A framhäver denna 
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elevindelningsform som något bra och att övning ger färdighet när det kommer till hur den tas 

emot och fungerar:   

  

… det är modernt, det funkar […] Det beror ju helt och hållet på elevunderlaget då och så 

hur mogna de är, men jag tror att det går att träna in det här. Är man tydlig i början och har 

en bra blick så kan man nog köra det på lågstadiet, högstadiet, överallt i princip. Och 

fördelen är givetvis då att alla får ut sitt max hela tiden, alla får köra på sin nivå.   

  

Lärare B är aningen mer försiktig men fortsätter på samma linje genom att uttrycka:  

  

Jag tror att kanske för de som är har höga färdigheter att liksom bli lite utmanade och 

sporrade av varandra att nå en ny nivå. Jag tror att de som har, om man skulle ha två 

grupper, de som har lägre färdighet känner sig mer trygga, ja känner sig mer trygga i 

undervisningen, tror jag.  

  

Just tryggheten som en nivåindelning medför anser även lärare A kunna främja lärandet och 

höja aktivitetsnivån på lektionerna:  

  

Ja men det är just det att oftast så upplever de en helt annan trygghet. Jag upplever att de får 

ju verkligen jobba mer också [...] Tjejerna och killarna som har hatat innebandy, de hade ju 

inte rört sig en meter om jag hade delat in dem i två lag, det hade ju inte funkat, de hade ju 

bara nej jag tycker att det här är pesttråkigt. Men när man nu gör den här nivåindelningen 

då rör de ju på sig, de springer ju och det är ju det man vill få ut.  

  

Lärare B tror också att snarare fler, jag tror att de som får vara i en grupp när det är lite 

lugnare och tryggare klimat känner sig stärkta i det och får s, och får ett stärkt 

självförtroende positivt och åsyftar den svaga gruppens inlärningsklimat och lägre tempo. 

Lärare D sätter detta i kontrast mot hur det skulle vara om två elever med olika färdigheter 

sätts i samma grupp och hänvisar till den svaga elevens självkänsla: …de tar en duktig elev 

och en dålig elev så det ska bli två hyggliga elever men så blir det ju inte. Den dåliga blir ju 

ännu sämre att se f*n hur duktig han är.   

  

Nästa kod under attityd är följaktligen ”negativ inställning” till nivåindelning. Här återfinns 

fyra av fem lärares tankar och åsikter. Gemensamt för deras tankegångar är att nivåindelning 

gynnar de starka eleverna snarare än samtliga och framförallt de svaga. Lärare C tror att…  
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... för de starka eleverna är det aldrig några problem med att hamna i samma grupp med 

bara starka elever, tror jag. Men det är inte bra för de som är svagare, det… då får man 

stämpel i pannan att ‘jag är med det här sopgänget’ så det är inte bra liksom, eller hur. Så 

det ska man inte göra alltså, det är jätteviktigt.  

  

Detta argument förs framåt ytterligare av lärare E som tror att självkänslan [påverkas] 

definitivt, den är ju livsfarlig för den åker ju redan ner i botten om de ser att, eh, gruppen där 

är mycket duktigare än vad jag är. Vidare anser lärare C att de duktiga förmodligen skulle 

prestera bra oavsett gruppkonstellation:   

  

Om du sätter fem duktiga elever till exempel på dans eftersom vi pratar om det, så är det 

såklart, det är klart man får en väldigt bra utveckling men de hade kanske nått dit ändå 

[...] för de starka eleverna så spelar det ingen större roll även om det blir en riktig show 

då de är tillsammans fem stycken som kan göra, dra iväg ordentligt och ah. Men i en 

annan grupp så blir det inte samma effekt…   

  

Flera lärare menar att ämnet inte skulle gynnas av att toppa lag eller grupper i syfte att nå 

högre inlärning, utan de menar att det är ett ämne för alla. Lärare E uttrycker sig:   

  

… jag försöker dela, ja vad heter det, kunskaperna och erfarenheterna så gott det går. För 

när man spelar bollspel till exempel, det är inte kul om ena laget är toppat och ena laget kan 

inte alls nånting och då är det ju väldigt tråkigt. Så sånt tänker man ju på, ja [...] Alltså 

egentligen tycker jag nog att man ska kunna funka i grupp var du än är, med alla. Så är det 

ju i samhället liksom.  

  

Denna tankegång får medhåll av både lärare C och D. Den förstnämnda ser inte så mycket 

fördelar med att vara en grupp med bara svaga elever och lärare D menar i sin tur att…  

  

… det är klart om man, man tar de har som har förkunskaper, det är klart att för dem skulle 

det inte vara något synd om, de skulle komma hur långt som helst va. Som sagt, det här 

ämnet är väl i första hand till för den svagare tredjedelen va. Så att de inte står där med 

mössan i handen och tänker ’f*n, aldrig mer gympa’.  

  

Lärare D ser även fördelar med att få eleverna att förstå att det är skolidrott och inte 

föreningsidrott:   
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Så om man delar upp de som är med i klubbar där och ni andra där det blir ju konstigt då, i 

alla fall i min värld [...] Nej men jag tror nog idrott där, det är fördel, lite förmån, de duktiga 

de hjälper till lite grann så, så där vill vi undvika nivågruppering, väldigt ofta i alla fall.   

4.3.2 Användning  

Underkategori 2 under ”lärarnas syn på nivåindelning” benämns ”användning” och delas i sig 

in i koderna ”motiv för användning” och ”ansvar”. Den förstnämnda avser, utifrån 

förekomsten av nivåindelningen, varför nivåindelning skulle kunna användas. Det första, och 

mest använda, motivet för användning av nivåindelning är att man kan se till elevernas 

utvecklingstakt och behov av stöd. Lärare B lyfter detta i sin intervju:   

  

Att man ibland gör man det för att också hjälpa de som har en hög färdighet och får 

utvecklas utifrån det och de, framförallt kanske de som har låg färdighet att inte känna sig 

stressade av de som har en hög färdighet, att de trycker på utan de snarare känner så här att 

nu fick jag tid på mig här och utvecklas och jag kunde ställa den här frågan utan att tycka 

att det var jobbigt och så.  

  

Lärare A är inne på samma linje och menar att nivåindelningen hjälper eleverna att få ut 

någonting av lektionerna:  

  

Och sen ibland så är det ju nivågruppering som är väldigt viktigt att alla får ut så mycket 

som möjligt av lektionens innehåll helt enkelt [...] oftast så använder vi ju nivågruppering 

så att alla får ut max av sin kompetens [...] oftast så känner de ju dessutom liksom att ja det 

här har gett mig nånting, det ger mig nånting, inte bara konditionsmässigt eller 

styrkemässigt utan det ger mig någonting att komma på lektionerna.  

  

Närvaro och motivation är således ytterligare motiv för användningen av nivåindelning. 

Lärare C tror att ibland kan man också göra en grupp där man är på samma nivå för då blir 

det extra roligt också[…] Så ibland kan det vara, kan det vara en grupp med bara seriösa 

elever som gör saker, bara för att de ska få motivationen vilket också lärare E vidrör. Lärare 

A avslutar sitt resonemang kring motivation och närvaro och menar:   

  

... alltså istället för att de blir passiva åskådare för att de inte får tiden eller för att de tycker 

att det är läskigt, de tycker att det är obehagligt så får de ju jobba även under lektionstid [...] 

jag tror att skulle, skulle vi få in det här med nivågrupperingar skulle definitivt närvaron på 

lektionerna öka, jag tror eleverna skulle uppskatta det mycket mer att gå till idrotten […] 
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Alltså man har de här små grupperna. De känner sig trygga där, jobba med hälsobiten som 

det primära, använd sporter och idrott nivågrupperat för att uppnå andra mål.   

  

Vidare anses framförallt de lågpresterande eleverna vara ett motiv för nivåindelning. Genom 

att se till deras behov och skapa trygghet i grupperna ökar lärandet. Lärare B diskuterar detta:  

  

Så nånstans så måste det finnas en pedagogisk tanke när jag väljer att nivåindela och det är 

ju för att öka deras kunskapsinhämtning och återigen för att de ska känna sig trygga, liksom 

i, så det är ju, jag tänker att det är därför man gör det. För att kunna hjälpa dem att så bra 

som möjligt nå sina mål.  

  

Detta resonemang får medhåll från lärare A som i sin tur resonerar:  

  

… ser man ju de här stackars eleverna som tycker att det här är pest. Som ställer sig i ett 

hörn, som är livrädda för bollen, det, det funkar ju liksom inte. Hela poängen är att de ska få 

en positiv upplevelse hela tiden och det är ju det de får [...] Det är första gången i sitt liv 

som många utav dem får hålla i en klubba och en boll utan att nån snor bollen efter två 

sekunder. Ingen gnäller på dem heller om de passar fel eller nåt liknande utan det det är, det 

är bara skratt och rörelse.  

  

Vidare menar lärare D att en nivåindelning ger mer lärartid till de svaga. Vid nivåindelning 

vågar lärare D släppa taget om de duktiga och ge mer av sin tid till de svaga:   

  

… ja konditionsmässigt eller vad det nu är alltså […] de som har färdigheter, ’jaja’, de kan 

grunderna, de vill köra igång med vad det nu är för nånting. Då behöver de ju mindre tid va. 

Då kan man ju stötta de där som är lite svagare, konditionssvaga, kan inte gymmet, osäker 

på bollspel och sådär.   

  

Å andra sidan finner lärare E motiv emot nivåindelning. E uttrycker en försiktighet gentemot 

detta:  

  

… men jag tror inte att jag alltid vill dela dem i kunskapsnivåer för då känner man sig 

utstött tror jag […] så jag tror inte liksom att jag skulle vilja dela in dem så där efter nivåer, 

att de själva känner att de är avvikande och så utan det är nog, jag strävar nog efter att ha en 

fungerande grupp istället.  
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Den andra koden under användning benämns ”ansvar”. Detta ansvar är i sig uppdelat i 

”elevansvar” och ”läraransvar”. Vid nivåindelning anser de berörda lärarna att det bästa sättet 

vid nivåindelning är att låta eleverna skatta sig själva och välja nivå utifrån lektionsinnehållet.  

Lärare A uttrycker:  

  

… de får ju välja helt själva. Vi, vi är ju väldigt tydliga med det i början med att nu går ni 

på gymnasiet, ni kommer vara tvungna att ansvara väldigt stor del själva över er egen insats 

så att säga […] de måste ju själva hitta var de ligger.   

  

Lärare D ser fördelen i att jobba i block då eleverna får god tid på sig att prova på aktiviteten 

och anpassa sig till lektionsinnehållet: … här försöker vi ha dem i block va, så att i tvåan har 

man samma block fast då kan vi ha lite progression alltså, så kan man köra lite mer på egen 

hand eller svårare eller medel.   

  

Vid elevansvar kan det många gånger bli felval beroende på kamratpåverkan eller dålig 

självinsikt. Några lärare menar då att de har ett ansvar i att berätta det för eleven så att 

nivåindelningen blir korrekt och fungerar bra. Ett felval exemplifieras av lärare A:  

  

… i början så är det ju givetvis så att många väljer ju grupper där de känner sig trygga, så 

då kan det ju vara så i början att de inte hittar riktigt riktigt rätt för att de vill hellre vara 

med kompisar än att jobba riktigt efter sin nivå.  

  

En lösning då är att försöka rätta till problemet och lärare B säger att ibland kan jag komma 

och säga så här: du, jag tror det kommer kunna passa bättre för dig att vara på andra sidan 

åt båda hållen och ofta så håller de ju med och tycker att det är rätt så skönt. Lärare A tycker 

likadant och ser då fördelen eftersom man jobbar i block då, då kan man ju gå och prata lite 

med den eleven liksom ska du inte ska du inte testa och köra lite tuffare den här veckan. Även 

lärare C anser en sådan lösning vara lämplig:  

  

… då får de då ta det ansvaret själva liksom och så, så kan jag säga till en elev då som jag 

ser kanske inte är på hög, är så duktig än men som kör med en kompis eller vill köra svår 

bana då kan jag styra och säga ”idag tycker jag du ska ta den här banan”, för jag vill gärna 

se att du klarar av den här och det kan, det har jag koll på liksom, mer eller mindre.   
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4.3.3 Förekomsten av nivåindelning  

Den sista underkategorin för denna huvudkategori är ”förekomsten av nivåindelning”. 

Samtliga lärare har hittills funnit motiv och argument för nivåindelning men en del säger sig 

använda metoden sparsamt:   

  

Nej det är väldigt sällan, men just specifikt, gymmet är specifikt för oss […] då kan de ju 

köra lite tidigare. Och de andra ska lära sig gymmet […] Det är nog det enda jag kommer 

på där att det är någon förkunskapsindelning.  

  

Även lärare E uttrycker en försiktighet i frågan: men här har vi så spretiga grupper va så att 

ja. Nej jag tror nog att det är bäst i den här skolan att hålla samman gänget, av många skäl.  

Lärare A ser däremot fördelar med att använda sig av nivåindelning i stor utsträckning:  

  

Däremot så har vi smygstartat det, för vi visste inte hur det skulle funka så då började vi 

inom vissa områden med nivågruppering och sen har det successivt liksom i princip blivit 

överallt då så att säga [...] nivågruppering när det gäller allt tycker jag är perfekt faktiskt.  

  

Lärare B å andra sidan tycker att en variation är det bästa och anser att lektionsinnehållet får 

avgöra indelningsmetod: jag tror fortfarande på blandningen, att det ska inte vara så varje 

lektion och fortfarande kopplat till aktiviteter och så där. Dessutom är ämnet väldigt brett 

varför lärare B ser att det är väldigt sällan man är bra på allting, man kanske är bra inom en 

nisch som ett motiv för varierad undervisning. Avslutningsvis medhåller även lärare C vid 

ovanstående tankar kring variation och säger sig använda nivågruppering, det kan det vara 

ibland.   

4.4 Resultatsammanfattning  

Lärare A anser att det blir nödvändigt att dela in en klass i mindre grupper beroende på 

lektionsinnehållet och ser fördelar med att släppa kontrollen över elevindelningsprocessen till 

eleverna. Vidare anser lärare A att tryggheten och den sociala utvecklingen i elevgruppen är 

en viktig premiss vid elevindelning. Lärare A menar att det finns fördelar med att låta duktiga 

elever agera ledare för sina klasskamrater. En annan aspekt som påverkar lärandet är enligt 

lärare A elevernas självkänsla och därmed får elevindelningen en viktig inverkan på denna. 

Lärare A har en positiv attityd till nivåindelning. Som motiv för detta ser läraren att samtliga 

elever får ut maximalt ur ett lektionsinnehåll samt att både närvaron och motivationen bland 
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eleverna ökar. Lärare A låter eleverna själva avgöra vilken nivå de befinner sig på och anser 

att nivåindelning som metod bör användas i så stor utsträckning som möjligt.  

  

Lärare B beskriver hur elevindelningen på dennes lektioner ser olika ut beroende på aktivitet 

och att denne vill ha kontrollen över elevindelningsprocessen. Trygghet för eleverna framstår 

som en viktig premiss vid elevindelning. Vidare betonar lärare B hur flytet under lektionstid 

blir avgörande för lärandet och att duktiga elever kan ge draghjälp och på så sätt främja 

lärandet. Lärare B ser både fördelar och nackdelar med att nivåindela eleverna efter deras 

färdigheter och låter ibland eleverna själva välja vilken nivå de befinner sig på, så länge de 

känner sig trygga. Slutligen anser lärare B att variation är det bästa och att lektionsinnehållet 

är avgörande för om nivåindelning är ett bra tillvägagångssätt eller inte.  

  

Lärare C anser att elevindelning är avhängigt dels lektionsinnehållet och dels hur gruppen 

fungerar. Läraren är tydlig med att det är dennes uppgift att dela in klassen i mindre grupper 

då det alltid finns elever som inte fungerar ihop samt att gruppens trygghet är av stor vikt för 

lärandet. Vidare betonar lärare C vikten av att sprida ut kunskaperna och ställer sig därför 

tveksam till nivåindelningens fördelar. Ett argument berör de högpresterande och att de 

förmodligen presterar oavsett gruppkonstellation, medan de lågpresterande missgynnas vid 

nivåindelning.  

  

Lärare D ser fördelar med att styra gruppindelningen i syfte att uppnå en teambuildingkänsla. 

Elever som inte fungerar bra ihop kan med fördel delas in i samma grupper för att uppnå 

detta. Dessutom kan elever agera förebilder och inspirera och leda andra varför en allmän 

spridning av färdigheter värderas högt. Tryggheten får aldrig svikta vid indelningar då den är 

vägledande i inlärningssituationer. Samtidigt skiljer lärare D på skolidrott och föreningsidrott 

och vill därmed inte toppa grupper. Vid nivåindelning kommer de toppade grupperna om 

möjligt ännu längre i sin färdighetsutveckling, men det är inte det viktigaste för lärare D.  

  

Lärare E exemplifierar utomhuslektionen och de teoretiska inslagen som anledningar till 

elevindelning under lektionstid. Dessutom är E noggrann med att sära på stökiga elever 

samtidigt som elevindelningar kan vara grunden för social utveckling. Vidare ser lärare E 

fördelar med att låta eleverna välja aktiviteter utifrån intresse i syfte att uppnå en hög 

aktivitetsnivå. Den positiva kamratpåverkan som uppstår vid elevindelning är också något 



 32 

som bör utnyttjas. En fördel med nivåindelning kan dock vara att möta grupper på rätt nivå, 

men i övrigt är lärare E en förespråkare av den heterogena gruppen.   

5. Analys  

I detta avsnitt analyseras resultatet utifrån de centrala begrepp som presenteras i avsnitt 2.1. 

Vidare används Vygotskijs sociokulturella lärandeperspektiv (se avsnitt 2.3) och framförallt 

den proximala utvecklingszonen för att teoretiskt förankra studiens resultat.   

5.1 Resultatanalys  

Flertalet respondenter poängterar att den elevindelning de använder sig av syftar till att möta 

den elevsammansättning som finns inom klassen. Inkludering är en strävan som betonas av 

många lärare. En majoritet menar att indelningsansvaret ligger på läraren då en exkludering är 

en risk vid elevansvar. Å andra sidan framförs argument såsom mogenhet. För den 

åldersgrupp som de berörda lärarna undervisar inom bör ett ansvar kunna läggas på eleverna 

då de antas vara tillräckligt mogna för att fatta sådana beslut. Med tanke på 

exkluderingsrisken av vissa individer förespråkas ändå lärarens ansvar i högre utsträckning 

bland respondenterna och de ser överlag fördelar med att styra klassrummet och gruppen som 

helhet.  

  

Den gruppdynamik som uppstår vid grupparbete och teamwork är även det något som berörs 

av idrottslärarna. En gruppsammansättning som leder till gott teamwork får 

gruppmedlemmarna att inse sina roller och skapa, alternativt ha, en gemensam målsättning. I 

resultatet för studien finns snarlika tankegångar beträffande nivåindelade grupper.  

Resonemangen går att härleda till att den homogena gruppen lättare drar åt samma riktning då 

det vid sådana konstellationer förekommer samstämmighet i fråga om studietakt, motivation 

och målsättning. Samtidigt menar en del lärare i studien att detta inte är skolans målsättning 

eller strävan. Skolan måste skiljas från föreningsidrotten och därmed bli ett ämne för alla. 

Skolämnet idrott och hälsa är ett kunskapsämne till skillnad från föreningsidrotten där allt 

som oftast prestationen står i centrum. I enlighet med styrdokumentens krav på inkludering 

och likvärdig utbildning för alla torde samtliga elever få ta del av samma innehåll och bli 

bedömda utifrån samma kriterier varför heterogena grupper kan tolkas vara att föredra. En 
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lärare i studien betonar just detta med att avsiktligt ”tussa ihop” och således skapa en 

heterogen grupp för att på så vis kunna erbjuda en likvärdighet i undervisningen.  

  

Hur lärandet maximeras råder det delade meningar kring. Samtliga lärare finner fog och motiv 

för en användning av nivåindelning. Respondenterna i studien menar att denna nivåindelning 

kan leda till en ökad inlärning då tempo och målsättningar kan anpassas efter de interna 

grupperna. Det råder dock en smärre konflikt mellan detta resonemang och ovanstående 

tankar kring inkludering. Å ena sidan tros nivåindelningen främja lärandet – främst för de 

högpresterande men också för de lågpresterande – och å andra sidan sker då en exkludering, 

något som är ett känsligt ämne för berörda idrottslärare – utom ett argument som menar att det 

är inkluderande i sig att se till elevernas färdigheter vid indelning då detta leder till att varje 

elev blir sedd samt att både tryggheten och aktivitetsnivån ökar. Följaktligen råder en viss 

oenighet på denna punkt bland lärarna i materialet och på sina håll går det att identifiera 

motsägelsefulla resonemang där en lärare ena stunden ställer sig kritisk till nivåindelning för 

att i nästa andetag bekräfta att detta faktiskt är någonting som vederbörande använder sig av i 

sin undervisning. Om detta beror på att någon eller några av lärarna vid intervjutillfället inte 

uppfattar distinktionen mellan elevindelning och nivåindelning låter vi vara osagt. Vår 

uppfattning är emellertid att respondenterna förstår våra intervjufrågor och därmed inte 

besväras av isärhållande av olika centrala begrepp.  

  

Just benämningarna låg-, medel- och högpresterande skiljer sig från hur forskare och de 

berörda idrottslärarna uttrycker sig. Idrottslärarna i denna studie benämner elever som 

”duktiga” och ”svaga”, ”dåliga”, ”trygga” och ”mindre trygga” och trots att samtliga lärare 

finner motiv för nivåindelning vill de inte att en differentiering ska ske av dessa elever då 

självkänsla och motivation tryter vid en sådan särskiljning. I enlighet med tidigare forskning 

tror många av de berörda idrottslärarna att en intern differentiering får negativa konsekvenser. 

Den differentiering eller nivåindelning som ändå tas upp av respondenterna i materialet sker i 

samtliga fall inom den befintliga klassen. Ingen av de berörda lärarna svarar att de utformar 

klassöverskridande grupper baserade på färdighetsnivå. Inte heller tycks någon av deras 

befintliga klasser på skolan vara konstruerade utifrån elevernas färdigheter och förkunskaper i 

främst idrott och hälsa. De övergripande elevgrupperna är snarare sammansatta utifrån 

aspekter såsom ålder, teoretisk eller praktisk studieväg eller behov av särskilt stöd i andra 

ämnen än idrott och hälsa.  
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Flera av respondenterna i materialet är inne på att den kamratpåverkan som uppstår i 

heterogena grupper har stor betydelse för den enskilde individens lärande. De menar att 

draghjälp från en klasskamrat som befinner sig längre fram kompetensmässigt inom ett 

specifikt område bidrar till att svagare elever i dennes omgivning utvecklas. Detta tankesätt 

överensstämmer med Vygotskijs teorier om hur en lärare, eller en mer kompetent kamrat, kan 

vägleda en lärande i utvecklingen. När respondenterna talar om draghjälp från klasskamrater 

går det att tolka som att de kompetensmässigt något mindre utvecklade individerna befinner 

sig i den proximala utvecklingszonen och således är mer känsliga för instruktion och 

förklaringar (Lundgren m.fl. 2014, s. 305f.). I resultatet framgår det också att flera av 

respondenterna lägger vikt vid att flytet under en undervisningssituation får inverkan på 

kunskapsinhämtningen och lärandet bland eleverna. Även detta vidrör den proximala 

utvecklingszonen och hur en pedagog bör besitta en känslighet för hur denne ska kunna ge rätt 

vägledning genom inlärningsprocessen. Detta flyt har direkt inverkan på lektionsinnehållet 

och hur mycket som är möjligt att förmedla. Respondenterna i studien diskuterar detta utifrån 

den varierade gruppkonstellationens betydelse för lärandet. Samtliga utav dessa lärare ser 

stora fördelar med att utnyttja denna lärandeteori. Antingen kan de duktiga agera draghjälp 

genom att bara finnas och vara inspiratörer, alternativt direkt förmedla kunskap vidare och 

leda en mindre grupp mot de kunskapsmål som satts upp.  

  

I en inlärningssituation där en individ agerar draghjälp sker en överföring av kunskap. 

Överföringen sker till stor del genom kommunikation och enligt Vygotskij sitter förmågan att 

förmedla korrekt information i en individs erfarenhet. Lärarna i studien hänvisar flertalet 

gånger till de duktiga eleverna som ”pedagoger” eller ”ledare”. Detta är enbart möjligt tack 

vare den erfarenhet de högpresterande eleverna besitter. Ett resonemang som framkommer i 

resultatet är att det inte får bli en ”översittargrej”, utan att denna förmedling måste skötas på 

ett schyst sätt. Detta kan kopplas till den känslighet som nämns tidigare. Det är upp till läraren 

att bedöma dessa situationer och använda eleverna på ett pedagogiskt och produktivt sätt. I 

resultatet berörs även att elever i denna ålder är känsliga för den kamratpåverkan som uppstår. 

Om kamratpåverkan kan fungera som draghjälp går det också att resonera kring nackdelar 

kopplat till detta. Idrott och hälsa är ett känsligt och ”synligt ämne” och det är viktigt att 

”osynliggöra” eleverna som en respondent uttrycker sig. Grupparbeten hjälper elever att 

”försvinna” från den direkta kamratbedömningen vilket har en påverkan på tryggheten.  
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Utöver att kommunikationen kan förmedlas på ett välformulerat vis kan de duktiga införliva 

en trygghet i gruppen till skillnad från den osäkerhet en svag grupp kan medföra. Den sociala 

tryggheten bland eleverna framstår också som någonting centralt för elevernas lärande. Denna 

trygghet går att uppnå på olika sätt, men flera av respondenterna är tydliga med att detta är 

någonting som de aktivt tänker på för att främja elevernas lärande. Att respondenternas elever 

befinner sig i en trygghetszon blir alltså avgörande för deras lärande. Även om ingen 

respondent uttryckligen nämner den proximala utvecklingszonen i samband med detta vill vi 

ändå kunna dra paralleller där emellan då flera av intervjusvaren behandlar att omgivningen 

och sammanhanget får stor inverkan på lärandet.  

  

Vidare menar Vygotskij att den handledning som sker mellan kunnig och lärande bör avta 

efterhand ju längre den lärande kommer i sin utveckling, vilket är i linje med de 

respondentsvar som menar att de högpresterande och duktiga eleverna fungerar mer 

självständigt. Detta resonemang går att tolka som att lärarna i studien anser att de duktiga 

eleverna behöver mindre handledning. På så vis kan lärarna rikta fokus mot de svagare 

eleverna som är i större behov av handledning och vägledning, vilket är i enlighet med 

Vygotskijs tankar. Många av de argument som återfinns i resultatet kopplat till en styrd 

elevindelning kretsar kring de stökiga gruppernas behov av styrning. De riktas således inte 

alltid mot den färdighetsmässiga indelningen. Den känslighet som Vygotskij anser att en 

pedagog bör inneha är utifrån dessa tankegångar viktig i syfte att uppnå en god 

undervisningsstruktur och lämplig handledning och vägledning.   

6. Diskussion  

Detta avsnitt bearbetar resultatet i relation till tidigare forskning gällande problemområdet.  

Vidare diskuteras hur fynden förhåller sig till varandra samt hur vi tolkar respondentsvaren.  

Dessutom ges förslag på vidare forskning och avslutningsvis förs en metoddiskussion.   

6.1 Resultatdiskussion  

Oakes (1986) menar att nivåindelning klassvis kan leda till att elevers självförtroende sjunker 

och att deras ambitioner försämras. Hon resonerar vidare om att detta kan medföra en negativ 

inställning till skolan som helhet för elever placerade i en klass avsedd för individer med lägre 

färdighet, något som de kan bära med sig genom hela skolgången. Resultatet i vår studie visar 
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att ingen av respondenterna arbetar på en skola där denna typ av nivåindelning förekommer. 

Om och när nivåindelning sker är det inom den befintliga klassen och således någonting som 

de berörda idrottslärarna har kontroll över. Denna form av nivåindelning överensstämmer 

därmed med hur Slavin (1988) och Ireson m.fl. (2001) beskriver en variant av denna metod.  

Klassen i sig är heterogen och indelad efter andra premisser än färdighetsnivå, men inom 

specifika moment i undervisningen bedömer läraren att det blir nödvändigt med någon form 

av färdighetsbaserad indelning då detta anses fungera främjande för lärandet. Att 

nivåindelning klassvis inte förekommer bland respondentsvaren i resultatet för denna studie 

överensstämmer med Hanushek och Wössmann (2006) resonemang om att detta inte är lika 

vanligt förekommande i Sverige som i andra länder.   

  

Fyra av fem lärare i resultatet för denna studie ser negativa aspekter med nivåindelning inom 

idrott och hälsa. Den femte respondenten är den som uttryckligen använder sig mest av 

nivåindelning i sin undervisning och yttrar således inga farhågor med denna indelningsmetod. 

Resterande lärare berör emellertid problematik kring detta i form av att redan 

kompetensmässigt svaga elever missgynnas av nivåindelade klassrum, medan de starka klarar 

sig bra oavsett gruppkonstellation. Detta resonemang överensstämmer med tidigare forskning 

(Campbell 2014; Hornby & Witte 2014; Håkansson & Sundberg 2012) om nivåindelning som 

vittnar om att denna indelningsform i regel gynnar de kompetens-/färdighetsmässigt starka 

eleverna medan de låg- och medelpresterande eleverna blir lidande av detsamma. Håkansson 

och Sundbergs (2012) resonemang om att högpresterande elever gör bra ifrån sig oavsett 

gruppering går att tydligt urskilja även bland respondenternas svar i resultatet och detta ser vi 

följaktligen som ett argument mot nivåindelning även om utfallet, i form av att ett antal 

individer tillåts en högre utveckling, i sig är positivt.   

  

Ytterligare motiv för att nivåindelning är någonting negativt presenteras i form av att de sämre 

eleverna erhåller sänkt självkänsla om de blir placerade i en grupp tillsammans och därmed 

blir ”stämplade” som just lågpresterande. Även för detta resonemang finner vi stöd i tidigare 

forskning då Håkansson och Sundberg (2012, s. 100 f.) menar att en differentiering av elever 

ofta medför en stigmatiseringseffekt i form av negativ självvärdering och lägre motivation hos 

redan lågpresterande elever. Flera av svaren i denna studies resultat tyder på att 

respondenterna aktivt vill undvika denna stigmatiseringseffekt och därför arbetar med 

inkludering av samtliga elever i så hög utsträckning som möjligt. I studiens resultat finns dock 

även resonemang som går att härleda till nivåindelningens positiva effekter på självkänslan. 
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Det framkommer att nivåindelning kan leda till god självkänsla då de svagpresterande får 

samla på sig bra självförtroende utan vare sig tidspress eller kamrateffekter, vilket i sin tur 

kan leda till att framtida situationer påverkas positivt då samtliga elever har byggt upp ett 

starkt självförtroende. Den variation av elevindelningsmetoder som förespråkas i resultatet  

kan alltså visa sig påverka eleverna positivt. Att använda sig av både nivåindelning och 

heterogena gruppkonstellationer kan öka lärandet då självförtroende anammas vid homogena 

indelningar vilket överförs till andra varianter av indelningar.   

  

Det framgår även av resultatet att lärandet för gruppen som helhet blir lidande om 

idrottsundervisningen övergår till att efterlikna föreningsidrotten i större utsträckning. Flera 

av svaren som presenteras i resultatet hänvisar till att skolidrotten är till för alla och inte 

främst de föreningsaktiva ungdomarna som redan besitter goda färdigheter för ämnet. Lärare 

D ger till och med uttryck för att ämnet i första hand är till för ”den svagare tredjedelen”. 

Detta går att tolka som att det är idrottslärarens uppgift att se till så att de barn och ungdomar 

som inte erhåller tillräckligt med motion på fritiden ska erbjudas chans att göra det på 

idrottstimmarna i skolan, medan föreningsaktiva individer klarar sig bra likväl och därför inte 

behöver få sina behov och önskemål tillgodosedda i samma utsträckning i skolan. För att få de 

inaktiva ungdomarna att röra på sig menar lärare A att en nivåindelning främjar just 

aktivitetsnivån på lektionstid. Den svagare gruppen tillåts utnyttja lektionen i högre 

utsträckning vilket leder till ökad motivation och närvaro. Denna syn på ämnet går hand i 

hand med pågående diskussioner om att se idrott och hälsa antingen som ett kunskapsämne 

eller som ett aktivitetsämne och tangerar snarare den senare utav de två synerna. Lärandet 

tappar fokus och det är aktiviteten som är det viktiga enligt detta resonemang.   

  

I kontrast till ovanstående argument om nivåindelningens positiva inverkan på de vardagligt 

inaktiva ungdomarna framkommer det i studiens resultat att idrottsundervisningen blir 

”mindre rolig” om en grupp är ”toppad” samtidigt som en annan inte är det och att eleverna 

bör kunna ”fungera” med alla andra individer inom klassen, inte bara de som är på samma 

eller liknande färdighetsnivå. Lärare E för resonemanget vidare och poängterar att eleverna 

ska fungera i samhället som sådant likväl som i undervisningen. En nivåindelning 

representerar en avvikande samhällsstruktur och är således någonting som inte är 

eftersträvansvärt i skolsammanhang. Detta är i linje med Oakes (1986) teorier om att det finns 

en förlegad inställning om att heterogena grupper medför att mindre begåvade elever kommer 

att utsättas för både känslomässig och läranderelaterad skada vid konkurrens och ständig 
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jämförelse med klasskamrater med högre färdighetsnivå. Så även om just konkurrens bland 

individer och grupper är vanligt förekommande i samhället idag ser inte Oakes några problem 

med att skolan fungerar som en samhällsspegling i det avseendet. Flera av respondentsvaren i 

vårt resultat går att tolka som liknande inställningar till detta.  

  

Flera av lärarna framhäver att kamratpåverkan i form av draghjälp är gynnsamt för både den 

enskilde individens och den kollektiva gruppens lärande. Denna draghjälp erhålls genom 

heterogena grupper där elever med högre färdighet fungerar som förebilder eller ledare för 

”sämre elever” och därmed uppnås ett högre lärande för samtliga. Denna inställning till och 

motiv för heterogena grupper går att tolka som ett motstånd mot homogena grupper och att 

nivåindelning som elevindelningsmetod således är negativt för kunskapsinhämtningen och 

lärandet.  

  

De motiv som respondenterna nämner för användning av nivåindelning är också några av de 

motiv som forskare benämner som fördelar med denna typ av indelning. Studietakten kan 

anpassas, motivationen ökar och de högpresterande eleverna är i synnerhet de som gynnas 

mest. Hornby och Witte (2014) är bland dem som anger elevernas studiebehov som en 

anledning till nivåindelning. Med behov kan menas att eleverna behöver handledning, mer tid 

per uppgift eller socialt stöd i form av draghjälp från likasinnade. Just dessa behov är något 

även denna studie framhäver. Resultatet påvisar åsikter som poängterar att en nivåindelning 

främjar dessa behov. Läraren skapar mer tid åt den svaga gruppen då den högpresterande 

gruppen i högre utsträckning klarar av ett mer självständigt arbetssätt; läraren kan se till 

gruppens utvecklingspotential och möta eleverna på deras nivå; läraren kan utmana eleverna 

utan att utmana deras motivation eller inlärning. Detta står i direkt relation till den 

acceleration som diskuteras av Missett m.fl. (2014). Majoriteten av lärarna i föreliggande 

studie resonerar i enlighet med dessa forskare. Det diskuteras att de högpresterande tillåts 

utvecklas utan begränsningar men även de lågpresterande tros gynnas av en homogen grupp. 

De duktiga kan vara ett stressmoment för svaga och i en grupp av likasinnade kan 

utvecklingen ske i lämplig takt. Vid snabb utveckling kan rörelse mellan grupper ske vilket en 

del lärare i studien uppmuntrar. Samtidigt visar resultatet från studien att lärarna själva är 

försiktiga med att uttryckligen styra indelningen utan detta ligger oftast på elevernas eget 

ansvar.   
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Lektionens flyt är ytterligare ett ämne som berörs av både forskare och studiens respondenter. 

Genom nivåindelning främjas lektionsflytet samt att antalet aktiviteter och 

inlärningsmöjligheter ökar. Håkansson och Sundberg (2012) diskuterar den ökade 

flexibiliteten i samband med nivåindelning, något även studiens resultat vidrör. Om sedan en 

problematik kring den självvärdering som eleverna står inför vid indelning uppstår nämns att 

lärarna med fördel kan gå in och styra nivåindelningen om flytet drabbas. Detta kan ses som 

en variant av formativ bedömning, en dialog mellan lärare och elev. För att nivåindelningen 

ska fungera utan haveri krävs en tydlig och klar kommunikation samt en pedagog som får 

grupperna att fungera.  

  

Ytterligare ett intressant fynd från studien är att samtliga lärare finner fog för användning av 

nivåindelning men endast en minoritet uttrycker en positiv attityd gentemot densamma. Det 

framkommer välformulerade argument och motiv för användning av denna form av indelning 

men också flera argument som ställer sig negativt till den. En ironisk konflikt kan tyckas, men 

vi ställer oss inte helt oförstående till den. Skolan värnar om varje elev. Inkludering och en 

likvärdig utbildning är ett riktmärke för skolväsendet som helhet. En tolkning av 

nivåindelning verkar vara att den särskiljer elever på ett sätt som undervisningen inte borde. 

Samtidigt ser lärarna i studien, tillsammans med flertalet forskare, fördelarna med 

nivåindelning och dess effekt på lektionens flyt och lärarens handledning.   

  

Skolverket (2012) presenterar en rapport om en nedgång i resultat för de högpresterande 

eleverna i svensk skola. Går denna nedgång hand i hand med det generella synsätt som 

uppdagas i denna studie om att en elevindelning bör vara heterogen? Rent hypotetiskt menar 

lärarna i studien att de högpresterande eleverna skulle komma ”hur långt som helst” om de var 

i en grupp med andra högt begåvade. Detta skulle då kunna vara ett argument för att 

nivåindela och på så vis inte hindra de högpresterande. Den kostym de högpresterande tar på 

sig vid ledarroller och som draghjälp kanske rentav hindrar deras egen utveckling? Detta 

medför att man kanske måste sära på begreppen prestera och utvecklas. Det är möjligt att de 

högpresterande presterar oavsett gruppkonstellation, men om de utvecklas i samma takt 

oavsett gruppkonstellation är osäkert och tycks vara ifrågasatt av studiens respondenter.   

  

Det är emellertid generellt för denna studie att variation bör användas när det kommer till 

elevindelning i idrott och hälsa. Studiens resultat går att relatera till tidigare forskning. De 

argument som används för och emot nivåindelningen som metod framkommer även i denna 
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studie. Det paradoxala i sammanhanget är att enskilda lärare står med varsitt ben i båda 

lägren. Enbart en lärare i studien väljer uttryckligen sida - lärare A är starkt för nivåindelning 

- medan de andra vacklar fram och tillbaka och ser fördelar med både nivåindelning och den 

heterogena indelningen.   

  

Det råder även delade meningar kring den sociala utvecklingen som motiv för elevindelning. 

En lärare i studien anser som tidigare nämnts att idrott och hälsa i första hand är till för de 

något svagare eleverna i ämnet. Detta går att tolka som att de duktigare eleverna i sin tur får 

stå tillbaka och att deras lärande inte är prioriterat i samma utsträckning. Dessa elever finns 

istället tillgängliga för att lyfta sina kamrater och klassen som helhet, någonting som läraren 

motiverar med att ”teambuildingeffekten” förstärks. Å andra sidan vill lärare A poängtera att 

nivåindelning medför att samtliga elever i en heterogen klass får ut mer av ett specifikt 

aktivitetsområde inom ämnet. Detta leder till att lärandet ökar både på individnivå och för 

gruppen som helhet. Även denna lärare är inne på att det uppstår en positiv 

teambuildingeffekt om undervisningen fortlöper på det här sättet. Alltså förekommer det 

delade meningar om hur man på bästa sätt svetsar samman en grupp för bästa möjliga 

sammanhållning samtidigt som respondenterna är överens om att en trygg och väl 

sammanhållen klass är positivt för elevernas kunskapsinhämtning. Tryggheten leder i sig till 

att samtliga verktyg i verktygslådan, som Barker (2010) illustrativt hänvisar till, får sin 

funktion uppfylld och god sammanhållning erhålls.   

6.1 Vidare forskning  

Denna studies kvalitativa ansats och urval medför svårigheter att generalisera. Vidare 

forskning skulle kunna utveckla föreliggande studie till en kvantitativ undersökning där fokus 

ligger på i vilken utsträckning nivåindelning används och vilka motiv som ligger bakom valen 

av indelningsmetod. Genom att utvidga urvalet och göra det mer representativt för Sveriges 

idrottslärarkår kan generaliseringar göras i större utsträckning än vad denna studie kan. 

Studien kan utvecklas ytterligare och undersöka huruvida nivåindelning är positivt för 

lärandet eller inte. Denna undersökning skulle således få en mer experimentell karaktär där 

kontrollgrupp och experimentgrupp skulle kunna vara ett angreppssätt i syfte att jämföra och 

utvärdera nivåindelningens effekter på lärandet. I dagsläget finns gedigen samlad forskning 

kring nivåindelningens för- och nackdelar på ett internationellt plan, en sådan undersökning 

skulle utveckla forskningsläget gällande svenska skolan idag.  
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6.2 Metoddiskussion  

Urvalet är begränsat till ett fåtal lärare i Stockholmsregionen och därmed går inte resultaten 

att betrakta som generaliserbara för hela svenska skolans undervisning inom ämnet idrott och 

hälsa. Dessutom består urvalet av lärare från både högstadiet och gymnasiet vilket medför en 

oenhetlighet. Ett urval som begränsas till antingen högstadiet eller gymnasiet är ett alternativ 

för att öka reliabiliteten. För en utomstående går det att ifrågasätta transkriberingsprocessen 

och huruvida denna har genomförts på ett korrekt sätt. Som tidigare nämnts är inte alla 

bejakande ljud och ickeverbal respons utskriven i transkriberingen och detta kan bidra till 

lägre grad av autenticitet i materialet. Även om samtliga intervjuer är genomförda med 

samma struktur och följer samma frågemall varierar ändå längden på de olika intervjuerna. 

Beroende på respondenternas svar uppkommer olika spontana följdfrågor som i sin tur leder 

till att intervjuerna i viss mån får olika utfall. Detta kan påverka studiens reproducerbarhet då 

det eventuellt finns svårigheter att återupprepa exakt samma intervjusituationer.   

  

Vidare finns möjligheten att genomföra en meningsanalys på det insamlade materialet för att 

på så vis reda ut de underliggande meningarna bakom respondenternas uttalanden. Den 

innehållsanalys som genomförs i denna studie fokuserar på de begrepp och uttalanden i sig 

som yttras. En meningsanalys skulle kunna ge en ytterligare dimension i analysarbetet. 

Avslutningsvis bör nämnas att då vi aktivt söker svar på studiens frågeställningar riskerar 

innehållsanalysen få en subjektiv prägel.   
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Bilaga 1 - Intervjufrågor  

  

1. Hur gammal är du?           

2. Vad har du för utbildning?         

3. Aktuell läroplan under utbildningen?  

4. Hur länge har du varit verksam som lärare inom idrott och hälsa?     

5. Undervisar du i något ytterligare ämne?        

6. Brukar all idrottsundervisning ske klassvis på din skola?    

7. Brukar du dela in klassen i mindre grupper under lektionstid?   

8. I vilka situationer anser du detta vara nödvändigt?      

9. Vad är det som påverkar valet av indelningsmetod?      

10. Vad är det som påverkar vilken grupp en specifik elev hamnar i?    

11. Hur är din syn på att dela in klassen efter färdighet och prestationsförmåga?   

12. Vid gruppindelning, hur arbetar du för att alla individer ska nå samma kunskapsmål?   

13. Hur ser du på kamrateffekter och gruppkonstellationens betydelse för lärande?   

14. Vad får elevindelning baserat på färdighet för konsekvenser för lärandet?  

15. Händer det att du låter eleverna själva välja vilken nivå de befinner sig på inom det 

aktuella området som undervisningen berör? Och vad blir då konsekvenserna av detta?   

16. Vilka risker ser du med att göra en tydlig indelning baserad på färdighetsnivå? Vi 

tänker närmast på elevers självkänsla och kunskapsinhämtning.    

17. Vilka fördelar ser du med att göra en tydlig indelning baserad på färdighetsnivå?   

18. När det gäller elevindelning - har din inställning och tillvägagångssätt kopplat till detta 

förändrats genom din yrkesverksamma karriär? I så fall, hur och varför?   

19. Skulle du ändra något med befintliga grupper/klasser för att främja lärandet i idrott och 

hälsa?  
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Bilaga 2 – Litteratursökning  

Syfte och frågeställningar:   

Föreliggande studie ämnar redogöra för fem idrottslärares syn på elevindelning och 

nivåindelning. Med studien vill vi undersöka hur lärare på fem gymnasie- och högstadieskolor 

i Stockholmsregionen resonerar kring didaktiska avvägningar kopplat till indelning av elever i 

undervisningen. Syftet leder till följande frågeställningar:  

  

• Utifrån vilka premisser arbetar berörda idrottslärare med elevindelning inom den 

befintliga klassen som undervisningen avser?   

• Hur resonerar de berörda idrottslärarna kring elevindelning och dess konsekvenser för 

lärandet?  

• Hur ser berörda idrottslärare på elevindelning baserad på färdighetsnivå?  

  

Vilka sökord har du använt?  

Svenska: Nivåindelning, nivågruppering, idrott och hälsa, färdighetsnivå, elevindelning 
Engelska: Ability grouping, physical education, grouping  

  

Var har du sökt?  

GIH:s bibliotekskatalog, Google Scholar, Diva, Chalmers Library  

  

Sökningar som gav relevant resultat  

Ability grouping gav flest relevanta träffar på samtliga sökmotorer, ofta i kombination med 

physical education.   

  

Kommentarer  

Majoriteten utav studiens tidigare forskning är på engelska då de svenska sökorden inte kunde 

erbjuda lika högt träffantal. Utöver de sökord som är nämnda ovan har vi även sökt på 

fullständiga titlar vi funnit som referenser i vetenskapliga artiklar. Dessutom har vi funnit 

relevant litteratur på GIHs bibliotek.  

  


