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1. Inledning 
Matematik är en av våra äldsta vetenskaper och används dagligen (Skolverket, 2011a). 

Matematik är en mänsklig aktivitet, ett socialt fenomen och en rad olika metoder som 

dagligen används för att göra världen mer begriplig (Boaler, 2011). Kunskaper inom 

matematik bidrar till ökad möjlighet att påverka vårt samhälle. Alla elever har rätt att utveckla 

matematikkunskaper, något de behöver för att kunna förstå och granska information samt 

kunna kritiskt granska olika påståenden både i vardagen och i samhället (Skolverket, 2003). 

Ett av skolans uppdrag är att skapa goda samhälleliga och demokratiska medborgare 

(Skolverket, 2011a), det är således viktigt att väcka elevernas intresse och lust att lära 

matematik. Skolverkets (2003) rapport ”Lusten att lära – med fokus på matematik” visar att 

när eleverna kommer upp i årskurs 4-5 minskar intresset för matematik. Det blir en tydlig 

uppdelning av de elever som växer med de svårare uppgifterna och de elever som känner att 

de inte längre förstår (Skolverket, 2003). 

 

Enligt Skolverkets (2016) rapport, TIMSS 2015, har svenska elevers prestationer i matematik 

gått upp det senaste året, men de presterar fortfarande under genomsnittet i EU- och OECD-

länderna. I Sverige diskuteras hur matematikundervisningen ska bedrivas och vad den ska 

innehålla i relation till resultat från både TIMSS och PISA. Många elever kämpar med ämnet 

matematik och i förhållande till andra skolämnen är svårigheter inom matematik ett relativt 

outforskat område (Imsen, 2006). Enligt Skolverket (20l1a) ska all undervisning som bedrivs i 

skolan vara anpassad efter varje enskild individs förutsättningar och behov. Skolan ska ge alla 

elever förutsättning att utvecklas utifrån den egna förmågan. Alla individer behöver inte 

samma stimulering utan hur och vad man arbetar med behöver anpassas till varje enskild 

individ (Imsen, 2006). Mot bakgrund av detta är det viktigt att såväl lärarstudenter som 

yrkesverksamma lärare har kunskap om hur olika sätt att organisera undervisningen i 

matematik påverkar elevers prestation. 

 

Vi är två lärarstudenter som studerar vid Linköpings universitet (Bilaga 1+2). Då vi varit ute 

på praktik har vi upplevt stor kunskapsspridning i klassrummet när det kommer till 

matematik. De lärare vi har stött på vittnar om att det är utmanande att undervisa i grupper 

med stor kunskapsspridning och att det inte är en självklarhet vilken undervisningsform som 

passar bäst. Imsen (1999) pratar om differentiering vilket innebär positiv särbehandling, att 

olika grupper får olika uppgifter. Differentiering är ett ideal men något som i praktiken är 
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svårt att genomföra (Imsen, 1999). Denna litteraturstudie ger såväl lärarstudenter som 

yrkesverksamma lärare möjlighet att få en djupare förståelse för hur inkluderad undervisning 

och nivågrupperad undervisning kan påverka en elevgrupp. 
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna litteraturstudie är att analysera och granska forskning rörande olika sätt att 

organisera undervisningen i matematik och hur det påverkar elevernas lärande inom 

matematik. Utgångspunkten för denna litteraturstudie ligger på elever i årskurs F-3 då det är 

den grupp vi kommer undervisa i efter avslutad utbildning. Det vi valt att studera närmare är 

inkludering och nivågruppering i matematikundervisningen. Vi vill med det här arbetet 

jämföra för- och nackdelar med de två sätt att organisera undervisningen på och se hur det 

påverkar elevers lärande i matematik. Vi vill även se om det finns andra faktorer som 

påverkar eleverna då man organiserar matematikundervisningen på detta sätt.  

 

Följande frågeställningar ligger till grund för detta konsumtionsarbete: 

• Hur påverkar inkluderad undervisning elevers lärande i matematik? 

• Hur påverkar nivågrupperad undervisning elevers lärande i matematik?  

• Genom att organisera matematikundervisningen utifrån inkludering och 

nivågruppering finns det andra faktorer som påverkar elevers lärande? 
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3. Bakgrund 
I detta avsnitt presenteras inledningsvis några centrala begrepp som är av relevans för denna 

litteraturstudie. Dessa begrepp är; inkludering, nivågruppering, motivation, självförtroende 

och självkänsla. Därefter kommer en sammanfattning om vad läroplanen säger. 

Avslutningsvis presenteras den sociokulturella teorin vilken kopplas till de aspekter av 

matematikundervisningen som lyfts fram i denna litteraturstudie.	

 

3.1 Inkludering	

Inkludering (inclusion) innebär att eleverna är i klassrummet både genom att fysiskt vara där 

men också genom aktivt deltagande i undervisningen (Olsson, Samuelsson & Thyselius, 

2013). Lantz och Roos (2013) talar om att inkludering kan ses på tre olika sätt, socialt, 

didaktiskt och spatialt. Att vara socialt inkluderad betyder att eleven är socialt delaktig i ett 

sammanhang tillsammans med elever och lärare. När de talar om att vara didaktisk inkluderad 

handlar det om i vilken utsträckning eleven kan ta sig an de uppgifter som finns. 

Avslutningsvis talar Lantz och Roos (2013) om att vara spatialt inkluderad vilket handlar om 

att fysiskt vara med i klassrummet samt att delta i undervisningen, det vi tidigare nämnde som 

endast inkludering. Vidare i detta arbete kommer vi även att benämna inkluderade grupper 

synonymt med heterogena grupper då det var vanligt förekommande i det forskningsmaterial 

vi tog del av. 	

	

Enligt Nilholm och Göransson (2015) har de flesta västerländska skolsystem länge inkluderat 

alla elever oavsett eventuella svårigheter. Under 1960-talet ökade kravet på att alla elever i så 

stor utsträckning som möjligt skulle delta och finnas med i den ordinarie undervisningen 

vilket startade en diskussion om hur undervisning kan bedrivas (Nilholm & Göransson, 2015). 

Inkludering används som en utvecklingsprocess i läroplanens mål, det handlar om att alla 

elever har rätt till deltagande i en gemensam utbildning (Emanuelsson, 2007). Idag används 

begreppet inkludering internationellt för att beteckna forskning inom specialpedagogik och 

har nått stor spridning. Samtidigt påpekar Nilholm och Göransson (2015) att det finns många 

som har åsikter om och argument mot inkludering och menar att det behövs två skilda system 

i skolan till exempel särskolor och ordinarie skolor. Vidare när vi använder begreppet 

inkludering menar vi alla delar det vill säga social, didaktisk och spatial inkludering. 
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3.2 Nivågruppering 

Nivågruppering (ability grouping) innebär att eleverna delas in i olika grupper baserat på 

tidigare prestationer inom ett specifikt ämne, utgångspunkten är att eleverna har olika 

prestationsförmåga (Boaler, 2011). Ulrika Lundqvist enhetschef på Skolverket menar att 

nivågrupperingar skulle kunna ses som ett sätt att individanpassa undervisningen så länge 

grupperna inte är statiska (Almer, 2013, november). Nivågruppering är en organisatorisk 

uppdelning av elever under en kortare och längre tid (Hellström, 1987). Vidare när vi 

använder begreppet nivågrupperingar syftar vi till nivågrupperingar baserade på elevernas 

generella kunskaper inom matematik och där grupperna är mer eller mindre statiska. Vi 

kommer även att använda oss av begreppet homogena grupper synonymt med nivågrupperade 

grupper då de begreppen användes synonymt i det forskningsmaterial vi tog del av. 

 

Giota och Emanuelsson (2011) menar att nivågrupperingar inom matematik är något som 

blivit vanligare och på fristående skolor används det i större utsträckning än vad det gör på 

kommunala skolor (Giota & Emanuelsson, 2011). Hur elevsammansättningar kan se ut är 

något som ofta diskuteras inom skolans värld och det är vanligt att denna typ av diskussion 

sker i samband med att man diskuterar en klass kunskapsskillnader inom ett ämne (Giota & 

Emanuelsson, 2011). Ett sätt att förändra elevsammansättningen kan då vara att nivågruppera 

eleverna efter prestation.  

 

3.3 Motivation 

Inkludering och nivågruppering är exempel på olika sätt att organisera undervisningen, vilket 

kan påverka en individs motivation på olika sätt. Motivation definieras vanligtvis som ett inre 

tillstånd som väcker, styr och upprätthåller beteenden (Woolfolk, Huges & Walkup, 2014). 

Imsen (2006) menar att motivation är det som framkallar aktivitet hos människan, det driver 

aktiviteten framåt och ger den ett syfte. Motivation spelar en stor roll i att förstå en individs 

beteende. Vidare menar Imsen (2006) att begreppet motivation ofta används i negativa 

sammanhang. Elever som är okoncentrerade och ofokuserade benämns ofta som de som har 

brist på motivation. Vidare är ett av lärarens viktigaste uppdrag är att motivera eleverna, 

motivation och motiverade elever leder till bättre inlärning (Woolfolk m.fl., 2014). Ett 

exempel är att läraren ger uppgifter som för eleven är meningsfulla så ökar motivationen och 

möjligheten till att eleven utvecklar sitt lärande i matematik.  



	

6	
	

3.4 Självförtroende och självkänsla 

Självförtroende och självkänsla är två begrepp som man ofta blandar ihop (Mangell, 

20141014). Självförtroende baseras på vad man kan inom ett visst område och kan därför se 

olika ut beroende på vilket område man rör sig inom. Man kan även beskriva självförtroende 

som något som finns i hjärnan. Självkänsla beskrivs som den inställning vi har till oss själva 

och beskrivs som något placerat i hjärtat (Mangell, 20141014). Både självförtroende och 

självkänsla är nära sammankopplat med motivation (Imsen, 1999). Vidare menar Woolfolk 

m.fl. (2014) att självkänsla är kopplat till prestationer i skolan och att självkänslan påverkar 

lärandet. Självkänslan utvecklas från att vi är små och bygger på vad vi presterar inom ett 

ämne. Vi jämför även vår prestation mellan vad vi kan inom ett ämne med vad vi kan inom ett 

annat (Woolfolk m.fl. 2014). När elever nivågrupperas kan olika föreställningar om grupperna 

skapas, när elever nivågrupperas skapas snabbt öknamn för grupperna av eleverna. Detta 

vittnar om att eleverna är väl medvetna om vilken grupp som är den högpresterande och 

vilken som är den lågpresterande (Lindgren, 2010, april). Av detta drar vi slutsatsen att 

elevers självkänsla och självförtroende påverkas av olika gruppkonstellationer och det i sin tur 

kan påverka lärandet. Till exempel så kan en elev i en lågpresterad grupp få ett försämrat 

självförtroende och på så sätt ska föreställningar om att hen inte behöver försöka för ”jag är 

ändå i sämsta gruppen” det här är för svårt för mig.  

 

3.5 Läroplanen 2011 

Som tidigare nämnts har svenska skolor arbetat mot att inkludera alla elever under längre tid 

(Nilholm & Göransson, 2015). I den läroplan som gäller idag så beskrivs vad som ska läras ut 

i matematik men inte hur läraren ska undervisa i matematik, det är alltså upp till läraren själv 

att organisera undervisningen. Det är således möjligt att kombinera samt välja mellan 

inkludering och nivågruppering i undervisningen. Enligt Skolverket (2011a) ska 

undervisningen i skolan främja alla elevers utveckling. ”Undervisningen ska anpassas till 

varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 

kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.” (Skolverket, 2011a s.8). Vidare beskrivs att skolan har ansvar för att alla elever 

ska nå målen för respektive ämne. Mot bakgrund av detta kan undervisningen således inte 

utformas på samma sätt för alla individer. Skolverket (2011b) tydliggör i 

kommentarmaterialet för matematik att det är viktigt att eleverna känner tilltro till den egna 

förmågan, ta till olika metoder för att lösa en uppgift samt att kunna reflektera över resultatet, 
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både tillsammans med andra och vid enskilt arbete. De menar att det är något som genererar 

nya kunskaper och skapar en tilltro till det egna tänkandet vilket är en viktig del i elevens 

fortsatta kunskapsutveckling i matematik.  

 

3.6 Teoretiskt perspektiv 

Den sociokulturella teorin ger utrymme för både nivågrupperad undervisning och inkluderad 

undervisning då fokus ligger på individen, och det viktigaste är att individen befinner sig i den 

proximala utvecklingszonen. Den sociokulturella teorin grundad av Vygotskij hävdar att 

människans viktigaste redskap för att tillägna sig olika kunskaper är språket (Imsen, 2006). I 

en komplex situation är det viktigt att behärska språket för att kunna strukturera arbetet och 

olika tankeprocesser. Vygotskij beskriver även att kunskapsutveckling sker först tillsammans 

med andra vars kunskaper är större för att sedan övergå till individuell kunskap. Inom den 

sociokulturella teorin talar man om motivation som något skapat ur sociala sammanhang. 

Eleven behöver få känna delaktighet i en grupp och att de som arbetar i skolan har en positiv 

och motiverande syn på lärande. Den syn på lärande som skolan och de som verkar där har 

påverkar eleverna och deras motivation positivt eller negativt. Vidare bör uppgifterna som 

eleverna möter i skolan ha en mening (Woolkfolk m.fl., 2014) och undervisningen bör 

kopplas samman med verkligheten, den kan inte vara begränsad av endast teorier. Det är även 

viktigt att undervisningsmiljön tillåter diskussion och samtal mellan olika individer i en 

grupp. Inom den sociokulturella teorin är det lärarens roll att stötta eleverna så att de är i nivå 

med vad Vygotskij kallar den proximala utvecklingszonen, en nivå där eleven befinner sig 

mellan vad hen klarar att göra på egen hand och vad hen klarar att göra med hjälp (Imsen, 

2006). Den proximala utvecklingszonen kan även uppstå i samspel med andra elever och 

behöver således inte bara uppstå mellan lärare och elev. Till exempel är nivågrupperad 

undervisning där läraren har instruktioner i helklass eller att arbeta med problemlösning i en 

inkluderad klass bara två olika sätt att nå elevens proximala utvecklingszon. Vid 

nivågruppering kan ZPD uppnås mellan lärare och elev, det är dock viktigt att läraren är väl 

medveten om elevernas kunskap och kan tänka sig in i hur eleverna tänker för att nå den 

proximala utvecklingszonen och ett anpassat lärande (Imsen, 2006). Vid inkluderad 

undervisning kan ZPD uppnås mellan lärare och elev samt mellan elev och elev. Vidare är det 

viktigt att alla elever befinner sig inom den proximala utvecklingszonen, annars finns risken 

att eleverna blir uttråkade eller frustrerade (Woolfolk m.fl., 2014). Det viktigaste är att 

anpassa undervisningen efter varje enskild individ så att alla har möjlighet att befinna sig i 
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den proximala utvecklingszonen, att arbeta individuellt, i mindre grupper eller i helklass är 

således en sekundär fråga (Imsen, 2006). Det är dock viktigt att läraren noggrant planerar 

undervisningen och eventuella gruppkonstellationer (Woolfolk m.fl., 2014).  

4. Metod	
I det här avsnittet beskrivs det tillvägagångsätt som använts för sökning och urval av artiklar 

och en tabellöversikt över de utvalda artiklarna. Avsnittet avslutas med en metoddiskussion 

där vi beskriver begränsningar och förutsättningar för resultat -och diskussionsavsnitten.  

 

4.1 Litteratursökning	

Litteraturstudier syftar till att konsumera texter inom ett specifikt område och med ett 

specifikt syfte för att besvara en av författaren bestämd frågeställning. Det är författarens 

frågeställning som avgör vilka delar av litteraturen som återges (Hartman, 2003). Detta arbete 

klassas som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att litteraturstudien baseras på redan 

dokumenterad och publicerad forskning och frågorna ställs till texten (Eriksson Barajas, 

Forsberg  & Wengström, 2013). Vidare menar Eriksson Barajas m.fl. (2013) att en 

systematisk litteraturstudie ska innehålla en tydlig beskrivning av de kriterier och metoder 

som använts vid sökning och urval av artiklar. Vidare ska även den sökstrategi som använts 

presenteras samt en sammanställning av de artiklar som ingår i studien. 	

	

Vi har använt oss av både manuell och databassökningar för att hitta relevanta artiklar. 

Manuell sökning innebär att man till exempel studerar referenslistan till en intressant artikel 

inom aktuellt område Eriksson Barajas m.fl. (2013). Vår manuella sökning innebär även att vi 

har haft mailkontakt med universitetsadjunkten Helena Roos, vid Linnéuniversitetet som 

forskar på inkludering i matematik där vi frågade efter tips på relevant litteratur och 

forskning. Databassökning innebär att man använder sig av olika databaser för att hitta aktuell 

litteratur (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Databassökningar gjordes i databaserna: ERIC 

”Educational Resources Information Center”, en databas som täcker pedagogik och 

psykologi. I UniSearch som är Linköpings universitets biblioteks söktjänst som sam söker i 

flera olika databaser samt Google Scholar som är en webbsöksmotor som innehåller litteratur 

i olika publikationsformer. Vid våra sökningar har vi använt oss av trunkering (") vilket 

innebär att hela frasen (ex. "elementary school") finns i sökresultatet. Vidare har vi använt oss 

av asterisk (*) vilket förlänger sökordet och ger flera möjliga avslut (ex. math* ger bland 

annat mathematic, mathematics). Genom att använda dessa sökredskap vidgas 
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sökmöjligheterna och ökar antalet artikelträffar. 	

 

4.2 Urval 

Urvalsprocessen i denna litteraturstudie inspireras av en modell som presenteras i Eriksson 

Barajas m.fl. (2013). Där vi valde att använda oss av steg ett, två, fem och sex. Steg ett i 

denna modell är att identifiera fokusområde sedan utarbeta specifika sökord (Eriksson Barajas 

m.fl, 2013). De sökord som arbetades fram och användes vid sökning i ovanstående databaser 

baserade sig på litteraturstudiens frågeställningar och specificerades efter utarbetningen av 

avsnittet bakgrund. De sökord som utarbetades var; nivågruppering, inkludering, grundskola, 

undervisning och matematik. För att även kunna inkludera internationell forskning arbetades 

följande synonymer ut på engelska; ability grouping, inclusion/mixed ability grouping, 

elementary school, eduaction och mathematics.  

 

Steg två handlar om att bestämma kriterier för den litteratur som inkluderas (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013). För att identifiera relevant material för litteraturstudien kopplat till det tänkta 

frågeställningarna gjordes följande avgränsningar. Det finns en relativt liten mängd forskning 

gjord på inkludering och nivågruppering i matematik rörande årskurs F-3. Mot bakgrund av 

detta vidgades sökfältet och även årskurs 4-9 inkluderades i sökningen. Eriksson Barajas m.fl. 

(2013) menar att forskning är i ständig utveckling, därför gjordes en avgränsning gällande 

årtal av inkluderade artiklar. Utöver det avgränsades sökningen till artiklar som blivit 

granskade av minst två oberoende experter vilket på engelska benämns som peer reviewed. 

Avgränsningen gjordes för att höja kvaliteten på studien. Avslutningsvis gjordes en 

avgränsning vad gäller språk där endast artiklar i fulltext skrivna på engelska eller svenska 

inkluderades. Detta på grund av bristande kunskaper inom andra språk.  

 

Steg fem innebär att relevant litteratur väljs ut genom att läsa titlar och sammanfattningar 

(abstract) (Eriksson Barajas m.fl., 2013). Efter att ha läst titlar inkluderades ett 40-tal artiklar 

som var kopplade till frågeställningarna och fokusområdet. Därefter gick vi vidare till att läsa 

abstract, efter detta återstod ett 20-tal artiklar. Artiklar exkluderades då de inte stämde 

överens med de avgränsningar som gjorts gällande artikelns ålder samt att de inte matchade 

frågeställningarnas syfte. Många av artiklarna som exkluderades svarade även på frågan hur, 

alltså vilken pedagogik man bör använda i exempelvis ett inkluderat klassrum. För att 

identifiera artiklar som svarar mot frågeställningarna behövde de innehålla både inkluderad 
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undervisning och nivågrupperad undervisning då sökningar på endast inkluderad 

undervisning eller nivågrupperad undervisning svarade mot hur undervisning på dessa sätt 

bedrivs.  

 

Steg sex innebär att den hittills inkluderade forskningen granskas i fulltext och att hela 

innehållet bedöms (Erikssson Barajas m.fl., 2013). Forskningsmaterial exkluderades främst då 

resultatet inte svarade mot frågeställningarna eller behandlade nivågruppering och inkludering 

inom andra ämnesområden. Det var även två artiklar som inte fanns tillgängliga för 

fulltextläsning och exkluderades på grund av detta. Därefter återstod sju texter vilka kommer 

ligga till grund för denna litteraturstudie. I nedanstående avsnitt presenteras en tabell av de 

inkluderade forskningsmaterialet. 
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4.3 Artikelsammanfattning 
	
Författare 
 

Titel Land Databas Sökord Metod 

Boaler, J 	
2008 
 

Promoting ’relational 
equity’ and high 
mathematics 
achievement trough an 
innovative mixed-
ability approach	
 

UK Manuell  Observation 

Boaler, J. 
Wiliam, D & 
Brown, M 	
2000 

Students’ Experiences 
of ability grouping-
disaffection, 
polarisation and the 
construction of failure	
 

UK Google 
Scholar 

Ability grouping 
vs mixed ability, 
elementary 
school, 
mathematic 

Observationer, 
Intervjuer och 
frågeformulär 

Linchevski, L 
& Kutscher,B 	
1998 
 

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

Israel Manuell  Test, 
experiment och 
frågeformulär 

MacIntyre, H 
& Ireson, J 	
2002 

Within-class ability 
grouping: placement of 
pupils in groups and 
self-concept 

UK UniSearch “Math*education”
, inclusion*, 
“ability 
grouping”, 
“elementary 
school” 

Standardiserade 
prov 

Macqueen, S 	
2011 
 

Academic outcomes 
from between-class 
achievement grouping: 
The Australian primary 
context	
 

Australien UniSearch Math*, 
inclusion*, 
“ability grouping” 

Surveystudie 
med 
Standardiserade 
prov 

Rieger, K 
2007 

The Effects of Ability 
Grouping Versus 
Mixed Ability 
Grouping on Fourth 
Grade Mathematics 
Achievement	
 

USA Unisearch Math*, ability-
grouping, mixed 
ability-grouping 

Kvasi-studie 
med för -och 
eftertest 

Solomon, Y 
2007 

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

UK UniSearch Math* “ability 
group” 

Intervjuer  
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4.4 Metoddiskussion 

Artiklar som skulle inkluderas i denna litteraturstudie behövde vara peer reviewed vilket gav 

få träffar som svarade mot hur inkluderad undervisning och nivågrupperad undervisning 

påverkar elevers lärande i matematik. De flesta artiklar svarade mer mot frågan hur lärare bör 

undervisa i en inkluderad grupp alternativt nivågrupperad grupp för att lyckas bedriva 

undervisning på ett gynnsamt sätt och stämde därför inte överens med våra frågeställningar 

och exkluderades.  

	

Utifrån de sökord som arbetades fram exkluderades artiklar med specialpedagogisk 

inriktning. Artiklar som behandlar elever med särskilda svårigheter i matematik och som 

eventuellt skulle kräva specialinsatser är således inte med i studien. Vårt fokus har legat på 

nivågruppering och inkludering i ordinarie matematikundervisning. De urvalskriterier som 

utarbetades medförde även att eventuell svensk forskning inte matchade fokusområdet. 

Artiklarna som inkluderats i studien är således skrivna utifrån ett internationellt perspektiv 

vilket gör att det inte direkt kan överföras på en svensk kontext, då andra länders 

föreställningar om hur undervisningen bör organiseras skiljer sig från den svenska och de 

följer andra styrdokument.  

 

Vidare innehåller denna litteraturstudie en övervägande mängd forskning kring elever som 

befinner sig i mellanstadie- och högstadieåldern. Detta på grund av att forskningen kring hur 

inkludering och nivågruppering påverkar lärandet i de lägre åldrarna visade sig vara 

marginell. Mot bakgrund av detta kommer vi inte med säkerhet kunna säga hur det skulle se 

ut i en lågstadiekontext.  

 

Avslutningsvis bör man vara restriktiv med generaliseringar och applicering av resultatet då 

denna studie är gjord på en liten mängd vetenskapliga artiklar. 
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5. Resultat 
I det här avsnittet sammanfattas forskningsmaterialet som återstod efter den urvalsprocess 

som beskrivits i metodavsnittet. Då vi analyserat materialet framkom två teman vilka 

resultatet kommer presenteras utifrån. Inledningsvis presenteras resultatet utifrån attityder och 

känslor inom matematik därefter fokuserar vi på kunskaper i matematik. Båda dessa teman 

svarar mot både inkluderad och nivågrupperad undervisning. 

 

5.1 Inkluderad undervisning 

I detta avsnitt presenteras de delar av forskningsmaterialet som vi har tagit del av som 

fokuserar på inkluderad undervisning. De kommer att presenteras utifrån de två teman som 

framkom vid analyseringen av forskningsmaterialet vilka är: Känslor och attityder inom 

matematik samt kunskaper i matematik. 

  

5.1.1 Attityder och känslor inom matematik 

Boaler (2008) har gjort en fyraårig studie som bygger på observationer, intervjuer och 

frågeformulär. Syftet är att ta reda på hur olika sätt att organisera undervisningen påverkar 

elevernas förståelse för matematik. I studien deltar elever och lärare från tre olika 

högstadieskolor. Två av skolorna i studien arbetar med nivågrupperad undervisning inom 

matematik och en skola arbetar med inkluderad undervisning i matematik. Skolan som arbetar 

med inkluderad undervisning arbetar i stor utsträckning med problemlösning. Det visade sig 

att de elever som undervisades i inkluderade klassrum tyckte att matematik var roligare än de 

elever som undervisades nivågrupperat. Lärarens positiva attityd visade sig påverka elevernas 

prestationer positivt, genom att arbeta med gruppen för att skapa respekt och förståelse mellan 

eleverna och deras olika kunskaper stärktes deras lärande. 

 

Vidare har Linchevski och Kutscher (1998) har sammanställt en rapport utifrån tre studier på 

12 skolor, eleverna som deltar är mellan 10-14 år (junior high school). De har undersökt 

effekterna av att undervisa inkluderat alternativt nivågrupperat och hur det påverkar elevernas 

lärande i matematik samt lärares attityder till inkluderad undervisning. Studierna bygger på ett 

projekt, TAP (Together and Apart). Syftet med projektet är att hålla samman en klass som en 

lärande enhet. Del ett och två är kopplade till kunskaper inom matematik och presenteras 

under nästa rubrik. Del tre av studien handlar om hur undervisning i inkluderade klasser 

påverkar lärares attityder. Resultatet av del tre visar att lärarna hade en förutbestämd tanke 
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hur det är att undervisa i inkluderade grupper samt låg, mellan och högpresterande grupper 

vid nivågrupperad undervisning. Genom projektet har lärarna som vanligtvis undervisar 

nivågrupperat utvecklat en mer positiv attityd gentemot inkluderad undervisning och de 

kommer även fram till att det stärker svaga elevers självkänsla och motivation. 

 

5.1.2 Kunskaper i matematik 

Boaler, Wiliam och Brown (2000) har genomfört en fyra år lång studie som undersökt elevers 

attityder och prestationer i matematik. Detta är resultatet efter två år. Studien har gjorts på sex 

skolor i London, en av dem är en skola bara för flickor och de andra fem är blandade mellan 

pojkar och flickor. Alla sex skolor har under det första året (år sju) inkluderad 

matematikundervisning, därefter går fyra av dem över till nivågrupperad undervisning medan 

två av dem fortfarande har inkluderad undervisning fram till år nio. Studien bygger på över 

120 timmars observation, elever fick i slutet av år åtta samt år nio svara på ett frågeformulär 

och det gjordes intervjuer med 72 elever. I studien kommer Boaler m.fl. (2000) fram till att de 

två skolorna som fortsatte att använda inkluderad undervisning kunde läraren tillgodose 

elevernas behov trots att deras kunskaper ibland varierade kraftigt. Eleverna fick i större 

utsträckning arbeta i sin egen takt och med olika nivåer på böcker och arbetsblad. Vilket 

resulterade i positiva effekter gällande elevernas lärande.  

 

Macqueen’s (2011) har genomfört en studie fokuserat på hur nivågruppering och inkludering 

påverkar kunskapsutvecklingen inom flera olika ämnen. Vi har valt att ta fasta på den del som 

berör matematik. Studien är gjord på flera låg och mellanstadieskolor i New South Wales, 

Australien där eleverna är mellan fem och tolv år gamla. Skolorna har delats in i två grupper, 

hälften av skolorna har arbetat med nivågrupperad undervisning och andra hälften har arbetat 

med inkluderad undervisning. Dessa två grupper har sedan delats in i fyra mindre grupper 

vardera. Genom att samla in och analysera test oberoende av varandra utifrån årskurs, kön, 

nivågrupperad eller inkluderad undervisning har man kommit fram till följande. Att arbeta 

nivågrupperat eller inkluderat visade sig påverka elevernas prestation i matematik ytterst lite. 

Den grupp som arbetade med inkluderad undervisning presterade lite bättre men det var ingen 

signifikant skillnad. Utifrån studien drar hon slutsatsen att det är mer fördelaktigt för elever 

att undervisas i en inkluderad klass där de kan lära av varandra och få möjligheter till bredare 

variation av strategier.  
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Boaler (2008) för ett liknande resonemang där hon kommer fram till att de som arbetat med 

inkluderad undervisning i matematik visade sig ha utvecklats betydligt bättre än de som 

arbetat nivågrupperat i matematik. Genom att arbeta med heterogena grupper och att läraren 

skapar goda lärmiljöer breddades elevernas kunskaper i matematik. Vidare menar Boaler 

(2008) att grupperingar av elever inte bör baseras på elevernas resultat från olika test utan 

genom att arbeta tillsammans med andra utvecklas allas kunskap genom den givna 

kunskapsspridningen. 

 

Linchevski och Kutscher (1998) har i del ett och två av sin rapport undersökt om det är främst 

inkluderad undervisning eller nivågrupperad undervisning som leder till högre prestationer i 

matematik för högpresterande, lågpresterande och mellanpresterande elever. Deras resultat 

visar att i klasser som använder inkludering som undervisningsform är kunskapsspridningen 

mindre än i klasser som använder nivågruppering som undervisningsform. Genom att 

undervisa i inkluderade klasser minskar kunskapsspridningen mellan eleverna. Vidare menar 

Linchevski och Kutscher (1998) att undervisning i inkluderade klasser förbättrades lärandet 

främst för mellan och lågpresterande elever. För högpresterande elever var skillnaden 

obetydlig vid jämförelse av nivågrupperad undervisning och inkluderad undervisning. Av 

studien drar Linchevski och Kutscher (1998) slutsatsen att samtliga elever förbättrar sina 

prestationer i en inkluderad klass. Avslutningsvis indikerar de att det är möjligt för alla elever 

att lära sig matematik i en inkluderad klass.  

 

5.2 Nivågrupperad undervisning 

I detta avsnitt presenteras de delar av forskningsmaterialet som vi har tagit del av som 

fokuserar på nivågrupperad undervisning. De kommer att presenteras utifrån de två teman 

som framkom vid analyseringen av forskningsmaterialet vilka är: Känslor och attityder inom 

matematik samt kunskaper i matematik. 

 

5.2.1 Attityder och känslor inom matematik 

MacIntyre och Ireson (2002) har genomfört en studie i två delar på 145 elever i låg -och 

mellanstadiet. Genom intervjuer och standardiserade test undersöktes huruvida 

nivågrupperingar inom en klass speglar elevers faktiska kunskaper i matematik och hur det 

påverkar elevernas självkänsla. Utifrån studien visar det sig att vissa elever jämför sig med 

andra vilket kan påverka deras självkänsla, då det visade sig vara stora differenser i grupperna 
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och flera elever befinner sig i fel grupp kan detta få negativa konsekvenser för de elever som 

jämför sig med andra. Gruppkonstellationen visade sig således vara en viktig faktor när det 

gäller elevernas självkänsla och som i sin tur påverkar elevernas prestation i matematik. 

Elever i högpresterande grupper hade betydligt högre självkänsla än de elever som befann sig 

i lågpresterande grupper. Genom att nivågruppera eleverna tydliggör läraren skillnaderna 

mellan grupperna vilket i sin tur påverkar elevernas självkänsla, MacIntyre och Ireson (2002) 

menar att det finns fördelar i att tona ner skillnaderna mellan grupperna då 

gruppkonstellationen påverkar självkänslan vilket i sin tur påverkar elevernas prestation. 

 

Boaler (2008) belyser det faktum att de skolor i studien som arbetar nivågrupperat använder 

sig av mer traditionell undervisning där läraren presenterar det som ska läras och eleverna 

arbetar individuellt med kortare uppgifter. Elever i de här klasserna såg lärandet som något 

individuellt och började ofta tvivla på sin matematiska förmåga då eleverna mätte sina 

prestationer mot andra elevers prestationer. 

 

Vidare har Boaler m.fl. (2000) i sin studie kommit fram till att lärarens förväntningar 

förändrades när de undervisade elever i en högpresterande grupp och undervisningen höll ofta 

ett högt tempo där eleverna inte förväntades behöva lika mycket hjälp, tid till att tänka eller få 

tid till att göra misstag. Det visade sig även att dessa elever är de som är mest missnöjda med 

undervisningen, dessa elever ansåg även att det var viktigare att komma ihåg än att skapa en 

djupare förståelse och tänka själv. I de lågpresterande grupperna visade sig läraren ha 

föreställningar om att eleverna är identiska vad det gäller kunskap, lärostil och vilken takt de 

arbetar. Utifrån intervjuer får Boaler m.fl. (2000) fram att 15 % av elever i nivågrupperade 

klasser tycker att matematik är ”bra” eller ”ok” jämfört med i 34% av de elever som befann 

sig i inkluderade klasser. 

 

Solomon (2007) genomförde en intervjustudie på elever i nordvästra England. Eleverna som 

deltog i studien var mellan 13 och 15 år. Syftet var att genom intervjuer bland annat ta reda på 

elevernas erfarenhet av nivågrupperingar, ansträngning och förmåga samt erfarenheter av att 

lära sig matematik. Resultatet visade att elever som nivågrupperats i hög- och lågpresterande 

grupper hade olika erfarenheter i matematik vad gäller undervisningen och lärandet. I både 

hög och lågpresterande grupperna fanns föreställningar om att alla individer inte kan lära sig 

lika mycket eller är lika bra i matematik, att vissa bara har det. Solomon (2007) menar att för 

att stärka självkänslan och självförtroendet samt få eleverna att känna sig delaktiga i 
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matematikundervisningen behöver eleverna ges möjlighet att arbeta i mindre grupper där 

eleverna har varierande kunskap samt att ha möjlighet att bygga upp relationer med sin lärare. 

Kunskapsutveckling i matematik och känslan av att vara delaktig i undervisningen är således 

en produkt av pedagogik och kontext. 

 

5.2.2 Kunskaper i matematik 

Gällande elevers prestationer i matematik kan Boaler m.fl. (2000) se att det blev tydliga 

negativa effekter gällande elevers lärande på de skolor där de gick från att undervisa 

inkluderat till att undervisa nivågrupperat mellan årskurs åtta och nio. Vid nivågruppering 

fick elever i de lågpresterande grupperna i stor utsträckning otillfredsställda uppgifter som 

ofta var för lätta och när de var klara fick de sitta av tiden. Lågpresterande elever hade redan 

från början en stämpel om att vara misslyckade, vilket resulterade i föreställningar om att de 

endast kunde arbeta med enklare uppgifter eller rent av kopiera från tavlan. Däremot i de 

högpresterande grupperna sågs eleverna som små-matematiker som kunde jobba med svåra 

uppgifter i ett högt tempo. Eleverna är således antingen konstruerade till att lyckas eller till att 

misslyckas vid nivågrupperad undervisning. 

 

Solomon (2007) menar precis som Boaler m.fl. (2000) att elever i högpresterande grupper 

arbetar i ett högre tempo än elever i de lågpresterande grupperna. Vidare menar Solomon 

(2007) att lärandet i de högpresterande grupperna kännetecknades av engagemang och genom 

att eleverna arbetade med problemlösning lärde de sig inte bara grunderna i matematik utan 

de fick en bredare och mer kreativ bild av ämnet. Eleverna i de högpresterande grupperna 

kände sig även mer delaktiga i matematikundervisningen jämfört med de elever som tillhörde 

de lågpresterande grupperna. Till skillnad från de högpresterande grupperna kännetecknades 

lärandet i de lågpresterande grupperna av faktainlärning och algoritmer och eleverna förstod 

inte heller syftet med att lära sig matematik. 

 

Vidare har MacIntyre och Ireson (2002) i sin studie med hjälp av de standardiserade test som 

gjorts kommit fram till att det fanns många elever som befann sig mellan de olika 

nivågrupperingarna. Det var stor skillnad mellan vilken kunskap i matematik eleven hade och 

vilken nivågruppering hen tillhörde. Det visade sig även att det gjorts få ändringar i 

grupperna, endast elva elever hade fått byta grupp under perioden september till mars. Detta 

trots att lärarna ansåg att elevernas kunskap kunde förändras. Lärare som har börjat arbeta 

med nivågrupperad undervisning ändrar således grupperna men bara till en viss gräns. Att 



	

18	
	

nivågruppera elever kan alltså till viss del begränsa deras lärande då studien visar att många 

elever är felplacerade eller utvecklas i ett annat tempo än resterande elever i den tilldelade 

gruppen. 

 

Maqueen (2011) menar att av alla gruppkonstellationer som deltog i studien (inkluderad 

undervisning och nivågrupperad undervisning där eleverna grupperas efter hög, mellan och 

lågpresterande) visade det sig dock att elever i de lågpresterande grupperna utvecklades 

mindre än någon annan grupp. Mot bakgrund av det här menar Macqueen (2011) att genom 

att nivågruppera elever i de tidiga skolåren finns det risk för att deras kunskapsutveckling i 

matematik hämmas. 

 

Rieger (2007) har genomfört en studie utifrån en kvasi-experimentell design. I studien deltog 

två skolor från Kalifornien där den ena fungerade som kontrollgrupp och den andra fungerade 

som experimentgrupp. Under de tre åren som studien gjordes deltog totalt 704 elever i årskurs 

fyra. Syftet med studien var att ta reda på hur elevernas prestationer i matematik påverkades 

av att vara nivågrupperade vid instruktioner och genomgångar. För att ta reda på skillnaderna 

användes standardiserade test, ett förtest och ett eftertest. Den ena skolan i studien fungerade 

som kontrollgrupp och arbetade inkluderat vid instruktioner i matematik. Den andra skolan 

fungerade som experimentgrupp och använde sig av nivågrupperad undervisning vid 

instruktioner i matematik. Resultatet visade att vid instruktioner och genomgångar är det 

fördelaktigt att använda nivågruppering som undervisningsform där eleverna grupperas 

utifrån utifrån den kunskap de har. Det visade sig framförallt vara fördelaktigt för hög och 

lågpresterande elever, de medelpresterande eleverna visade sig prestera likvärdigt oavsett hur 

undervisningen organiserades. I den skolan som fungerade som experimentgrupp och som 

använde nivågrupperad undervisning vid instruktioner presterade eleverna bättre på eftertestet 

än de elever som haft instruktioner i inkluderade klassrum på den skola som fungerade som 

kontrollgrupp.  
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6. Diskussion 
I detta avsnitt analyseras artiklarna utifrån det två första frågeställningar; Hur påverkar 

inkluderad undervisning elevers lärande i matematik och hur påverkar nivågrupperad 

undervisning elevers lärande i matematik. Den tredje frågeställningen; Genom att organisera 

matematikundervisningen utifrån inkludering och nivågruppering finns det andra faktorer som 

påverkar elevers lärande besvaras utifrån inkluderad undervisning och nivågrupperad 

undervisning då det ser olika ut beroende på hur man organiserar undervisningen. 

Diskussionen kopplas även samman med det teoretiska perspektivet som presenterats i 

bakgrundsavsnittet. Inledningsvis presenteras hur inkludering påverkar elevernas lärande och 

om det finns andra faktorer som samspelar med inkluderad undervisning och som påverkar 

eleverna. Därefter presenteras hur nivågrupperad undervisning påverkar elevernas lärande och 

om det finns andra faktorer som påverkar eleverna vid nivågrupperad undervisning. Avsnittet 

avslutas med en sammanfattning.  

	

6.1 Hur inkluderad undervisning påverkar elevers lärande samt vilka andra faktorer 

som påverkar elevers lärande i matematik 

Under 1960-talet ökade kravet på att inkludera alla elever i den ordinarie undervisningen 

(Nilholm & Göransson, 2015). Genom att inkludera alla elever i undervisningen menar 

Linchevski och Kutscher (1998) att kunskapsspridningen mellan elever jämnas ut. Linchevski 

och Kutcher (1998) och Macqueen (2012) beskriver att elevernas lärande får en positiv effekt 

i heterogena grupper. Elever ges genom detta möjlighet att lära av varandra och få en bredare 

kunskap inom matematik (Maqueen, 2012) vilket stämmer överens med den sociokulturella 

synen på lärande, där kunskapsutveckling sker tillsammans med andra lärare och elever 

(Imsen, 2006). Även Skolverket (2011b) påpekar vikten av att elever arbetar tillsammans i 

matematikundervisningen. Vidare menar Boaler m.fl. (2000) och Boaler (2008) att elever i 

heterogena klasser har en positivare inställning till matematikundervisning. Detta kan bero på 

att man i större utsträckning har arbetat med problemlösningsuppgifter (Boaler, 2008) och 

nivåanpassat arbetsmaterial (Boaler m.fl., 2000). Genom att noggrant planera undervisningen 

(Imsen, 2006) utifrån de olika individer som finns i en inkluderad klass skapas möjligheter för 

att eleverna ska kunna befinna sig i sin proximala utvecklingszonen. Genom att nivåanpassa 

arbetsmaterialet med till exempel olika arbetsblad och böcker (Boaler m.fl. 2000) ökar även 

möjligheten till att didaktiskt inkludera fler elever. Detta sätt att arbeta med en inkluderad 

klass stämmer överens med vad Imsen (1999) kallar positiv särbehandling; vilket innebär att 
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olika elever behöver olika uppgifter. Även Skolverket (2011a) framhåller att undervisningen i 

skolan ska anpassas till varje enskild individ, för att hen ska utvecklas så bra som möjligt. 

Majoriteten av det forskningsmaterial som inkluderades har använt olika typer av 

undervisning, de inkluderade klasserna och högpresterande grupperna vid nivågruppering har 

arbetat mer med problemlösning medan i lågpresterande grupperna vid nivågruppering har 

använt en mer styrd undervisning där läraren undervisar och eleverna tränar utifrån enklare 

uppgifter. Då undervisningsupplägget har sett olika ut för de olika grupperna går det inte att 

utesluta huruvida det är arbetssättet i sig eller gruppkonstellationen som påverkar elevernas 

lärande. 

 

Boaler (2008), Boaler m.fl. (2000) samt Linchevski och Kutscher (1998) ställer sig positiva 

till att inkludera alla elever i undervisningen. Framförallt Linchevski och Kutscher (1998) 

poängterar att alla elever förbättrar sina prestationer då de undervisas i en inkluderad klass. 

Rieger (2007) däremot menar att det är fördelaktigt att använda sig av nivågrupperad 

undervisning vid instruktioner och genomgångar, främst för högpresterande -och 

lågpresterande elever. Vid instruktioner och genomgångar påverkas inte medelpresterande 

elever av gruppkonstellation. Utifrån detta resonemang gör vi tolkningen att för hög och 

lågpresterande elever är instruktionen antingen för lätt eller för svår, de är således endast 

socialt alternativt spatialt inkluderade. De hög -och lågpresterande eleverna befinner sig 

således utanför den proximala utvecklingszonen vilket Woolfolk m.fl. (2014) menar kan leda 

till att eleverna blir uttråkade och frustrerade. Vidare framhåller Maqueen (2011) att det är en 

ytterst liten prestationsskillnad mellan elever som undervisats inkluderat och elever som 

undervisats nivågrupperat. Vilket skulle kunna bero på att arbetsformerna inom de olika 

gruppkonstellationerna ser olika ut. Trots detta menar Maqueen (2011) att det kan finnas en 

liten fördel i att arbeta inkluderat då eleverna kan lära av varandra och att framförallt 

lågpresterande elever tjänar på det. Precis som den sociokulturella teorin hävdar så sker 

lärande tillsammans med andra mer kunniga (Woolfolk m.fl., 2014). 

	

I det här arbetet har vi under tidens gång sett att i samtliga artiklar saknas en nyanserad bild 

av inkluderings begreppet. Inom begreppet inkludering ryms tre aspekter, socialt, didaktiskt 

och spatialt (Lantz & Roos, 2013). Alla dessa tre spelar tillsammans en viktig roll för 

elevernas lärande och då artiklarna inte tar hänsyn till dessa aspekter finns det risk för att 

framförallt den didaktiska inkluderingen faller bort. Detta resonemang styrks av Riegers 
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(2007) resultat där hon presenterar att under instruktioner i inkluderade klasser läggs nivån 

mellan hög och lågpresterande elever, vilket leder till att dessa grupper endast är socialt eller 

spatialt inkluderade. Då vi kan konstatera att artiklarna inte tar hänsyn till dessa tre aspekter 

av inkluderings begreppet är det svårt att dra någon direkt slutsats, då vi anser att det är en 

viktig faktor. För att kunna dra slutsatser av detta krävs forskning som tar hänsyn till den 

nyanserade bilden av inkluderings begreppet.  

 

6.2 Hur nivågrupperad undervisning påverkar elevers lärande samt vilka andra faktorer 

som påverkar elevers lärande i matematik 

Nivågrupperingar av elever inom matematik påverkar elevernas lärande och har blivit 

vanligare (Giota & Emanuelsson, 2011). Hur lärandet påverkas ser olika ut beroende på om 

eleven tillhör en hög-, låg- eller mellanpresterande grupp. Genom att använda sig av 

nivågrupperingar i matematikundervisningen menar MacIntyre och Ireson (2002) att 

skillnader mellan eleverna vilket påverkar elevernas självkänsla som i sin tur påverkar deras 

lärande, detta oberoende av vilken grupp eleven tillhör. Elever i högpresterande grupper har i 

större utsträckning bättre självkänsla inom matematik än de elever som tillhör de 

lågpresterande grupperna (MacIntyre & Ireson, 2002). När elever nivågrupperats skapar 

eleverna snabbt öknamn på grupperna, de är väl medvetna om vad det innebär att tillhör de 

olika grupperna och att deras kunskap ligger till grund för indelningen (Lindgren, 2010, april). 

Woolfolk m.fl. (2014) beskriver hur självkänslan bygger på vad vi presterar inom ett specifikt 

ämne. Då det kombineras med elevernas medvetenhet kring vad det innebär att tillhöra olika 

grupper kan självkänslan antingen stärkas eller försämras. Imsen (1999) beskriver att 

självkänsla är starkt kopplat till motivation något som i sin tur kan påverka lärandet positivt 

eller negativt. Utifrån detta resonemang drar vi slutsatsen att elever i högpresterande grupper 

är mer motiverade vilket leder till ökat lärande i matematik.  

	

Vidare visar den forskning vi tagit del av att det är stor skillnad i hur man arbetar med hög-, 

låg- och mellanpresterande grupper vid nivågrupperad undervisning. Boaler m.fl. (2000) samt 

Solomon (2007) beskriver hur högpresterande grupper arbetar i ett högre tempo än de 

lågpresterande grupperna. Det höga tempot visar sig ha blandade effekter, enligt Solomon 

(2007) känner eleverna i de högpresterande grupperna en större delaktighet i undervisningen 

vilket påverkar deras lärande på så sätt att de har en bredare och mer kreativ bild av ämnet 
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matematik. Boaler m.fl. (2000) visar på en annan sida, där känner eleverna i de 

högpresterande grupperna att de inte får hjälp, tid till att tänka eller göra misstag. Dessa elever 

ansåg att matematik gick ut på att komma ihåg snarare än att tänka själv, vilket kan resultera i 

negativa effekter på lärandet. En bakomliggande orsak till att resultatet ser ut som det gör 

skulle kunna vara lärarens attityd och förväntningar (Boaler m.fl., 2000) samt lärarens 

förmåga att skapa goda relationer till eleverna (Solomon, 2007). Enligt den sociokulturella 

teorin är det viktigt att läraren är medveten om elevernas kunskap för att kunna nå den 

proximala utvecklingszonen. Även lärarens attityd till gruppen påverkar hur eleverna tar till 

sig kunskap och motiverar sig (Woolfolk m.fl., 2014). 

	

I lågpresterande grupper menar Solomon (2007) att elever i stor utsträckning inte förstår 

syftet med matematik. Vidare beskriver även Boaler m.fl. (2000) hur elever i dessa grupper 

ofta arbetar med otillfredsställande uppgifter som gör eleverna omotiverade och kan på så sätt 

påverka elevernas lärande i matematik negativt. Enligt den sociokulturella teorin är det viktigt 

för motivationen att eleverna får arbeta med uppgifter som känns meningsfulla (Woolfolk 

m.fl., 2014) och att motivation stärks av ett intresse för den uppgift man ska genomföra 

(Imsen, 1999). Genom att eleverna inte förstår syftet med undervisningen samt att de tilldelas 

för enkla uppgifter gör vi antagandet om att elevernas motivation kan påverkas negativt vilket 

i sin tur kan ge negativa effekter på elevernas lärande i matematik. Vidare poängterar 

Macqueen (2011) att elevers prestationer inom matematik påverkas ytterst lite av att 

nivågrupperas. Alla grupper utvecklas positivt oavsett gruppkonstellation men de 

lågpresterande grupperna visar sig utvecklas minst, vilket kan leda till problem om eleverna 

nivågrupperas vid tidiga skolåren. Linchevski och Kutscher (1998) för ett liknande 

resonemang i sin studie där de beskriver att elever i låg -och mellanpresterande grupper 

påverkas negativare än högpresterande grupper vid nivågruppering. Elever i högpresterande 

grupper inte påverkas märkbart av olika gruppkonstellationer.  

	

Genom att nivågruppera elever hävdar Boaler m.fl. (2000) samt Linchevski och Kutscher 

(1998) att läraren har föreställningar om hur undervisningen ska bedrivas. I högpresterande 

grupper ses eleverna som små matematiker medan de i lågpresterande grupper ses som helt 

identiska, alla elever kan samma sak och lär sig på samma sätt (Boaler m.fl., 2000). Imsen 

(2006) menar att alla elever är olika och kräver olika stimulering, därför kan dessa 

förkonstruerade föreställningar hämma elevernas lärande. Enligt Skolverket (2011a) är det 
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skolans uppgift att se till att alla elever når målen i respektive ämne och att undervisningen 

inte kan konstrueras lika för alla individer. Genom att ha förbestämda föreställningar av de 

olika grupperna menar vi att det finns risk för att konstruera en undervisning där alla arbetar 

med samma uppgifter, vilket kan påverka elevernas lärande negativt. 	

 

MacIntyre och Ireson (2002), Boaler (2008), Boaler m.fl. (2000), Macqueen (2011) samt 

Linchevski och Kutscher (1998) ställer sig negativt till nivågrupperingar som baseras på 

prestation utifrån exempelvis ett förtest. Samtliga menar att eleverna hämmas i sin utveckling 

på ett eller annat sätt. Som vi nämnt tidigare menar Rieger (2007) att det finns stora fördelar 

med att nivågruppera elever vid instruktioner och genomgångar i matematik. Detta stämmer 

överens med den sociokulturella synen på lärande då läraren som håller i instruktionen är den 

mer kunniga och stöttar eleverna på en nivå som stämmer överens med individens proximala 

utvecklingszon. Alla individer behöver inte samma stimulering, utan vissa saker behöver 

anpassas efter varje individ (Imsen, 2006). Genom att nivågruppera elever vid instruktioner 

och genomgångar ökar möjligheter att didaktiskt inkludera eleverna. Didaktisk inkludering 

syftar till i vilken utsträckning eleven kan ta till sig uppgiften den ställs inför (Lantz & Roos, 

2013) och då eleverna i nivågrupperad undervisning har liknande förkunskaper drar vi 

slutsatsen att det kan vara lättare att både nå den proximala utvecklingszonen men också till 

viss del nå didaktisk inkludering.  

 

6.3 Avslutning 

I denna litteraturstudie undersöktes för – och nackdelar med nivågrupperad undervisning samt 

inkluderad undervisning och hur det påverkar elevernas lärande i matematik. Den forskning 

som ligger till grund för denna studie visar att i en inkluderad undervisning är 

kunskapsspridningen mellan eleverna inte lika stor som vid nivågrupperad undervisning och 

eleverna ges en ökad möjlighet att lära av varandra. Elever i dessa grupper har även visat sig 

ha en mer positiv inställning till matematikundervisningen. För majoriteten av eleverna är det 

fördelaktigt att undervisas i inkluderade klassrum och lågpresterande elever är de som finner 

störst fördel i denna typ av gruppkonstellation. Vidare har det vid introduktioner visat sig att 

inkludering inte nödvändigtvis är det bästa alternativet. Här kan det vara fördelaktigt att dela 

upp eleverna i nivågrupperingar, lärare får det på så sätt lättare att anpassa undervisningen till 



	

24	
	

varje enskild individ. Nivågruppering kan här ses som ett didaktiskt sätt att inkludera alla 

elever, något som kan vara svårt att uppnå i ett heterogent klassrum.  

 

Vidare har artiklarna visat att nivågrupperingar är positivt för högpresterande elever, detta är 

dock en grupp elever som inte påverkas märkbart av olika gruppkonstellationer. De låg –och 

mellanpresterande eleverna å andra sidan visar på negativa effekter vad gäller lärandet i 

matematik vid nivågrupperad undervisning. Den forskning vi har tagit del av visar även att 

lärare har väldigt olika föreställningar om hur kunskapen inom respektive nivågruppering ser 

ut. Detta resulterar i att undervisningen ser väldigt olika ut beroende på vilken nivågruppering 

en elev tillhör. Det har även visat sig att nivågruppering påverkar elevernas självkänsla, 

högpresterande elever har ofta högre självkänsla än lågpresterande elever inom matematik 

vilket kan påverka deras lärande på olika sätt.  

	

Resultaten har övervägande varit för inkludering och att det ger positiva effekter på lärandet, 

det framkommer dock inte vilken aspekt av inkluderings begreppet som påverkar då 

begreppet inte har specificerats i det forskningsmaterial vi har tagit del av. Utifrån de fynd vi 

gjorde angående inkluderings begreppet går det således inte att dra för stora slutsatser 

huruvida inkludering eller nivågruppering är det mest fördelaktiga sättet att organisera 

undervisningen på. Till exempel skulle nivågruppering i sin tur kunna ses som ett sätt att 

individanpassa undervisningen och didaktiskt inkludera eleverna. 

 

Sammanfattningsvis kan det tänkas vara viktigt som lärare för elever i yngre åldrar att man är 

restriktiv med nivågrupperingar då lärandet påverkas av många faktorer däribland lärarens 

attityd, elevernas självkänsla och gruppkonstellation. Det är viktigt att som lärare vara 

medveten om dessa faktorer vid gruppering av elever. Utifrån de fynd vi gjorde utöver våra 

frågeställningar gällande det faktum att inkluderings begreppet inte tydliggörs vore det 

intressant att i ett senare arbete fördjupa sig mer om de olika aspekterna av inkluderings 

begreppet och vilka av de tre (socialt, spatialt och didaktiskt) som får utrymme i inkluderad 

undervisning till exempel genom att observera elever i en ordinarie undervisningssituation.  
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8. Bilaga  

Bilaga 1-Sara Pettersson 

I denna litteraturstudie har jag sökt efter relevanta artiklar kopplat till våra frågeställningar. 

Jag har läst och annalysterat samtliga artiklar samt letat efter relevanta referenser till 

inledning –och bakgrundsavsnitten. Jag har i vissa avsnitt arbetat med grundtexten för att i 

andra avsnitt redigerat de avsnitt där Matilda skrivit grundtexten och på samma sätt har 

Matilda redigerat de avsnitt jag skrivit grundtexten till. Vi har under detta examensarbete haft 

ett nära samarbete och arbetat tillsammans med alla delar. Vi har båda lagt lika mycket tid 

och energi på detta arbete och ingen har gjort mer än den andra.  
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Bilaga 2-Matilda Lantz 

I det här arbetet har jag sökt, läst och analyserat alla artiklar samt letat relevanta referenser till 

texten i sin helhet. Vidare har Sara och jag haft ett nära samarbete där vi tillsammans har 

utformat alla delar i arbetet. Vissa delar av arbetet har jag lagt grunden i och andra delar har 

Sara lagt grunden i, vi har båda reviderat hela texten så att den är genomarbetad av oss båda. 

Vi har båda lagt ner lika mycket tid på arbetet. 

 


