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Sammanfattning  
Arbetet behandlar nivågruppering i matematik i grundskolan, en grupperingsform som är vanlig framförallt i 
matematik. Forskning ger inga tydliga svar på om nivågruppering är bra eller dåligt för elevernas prestationer.  Klart 
är dock att positiva resultat kan uppnås förutsatt att undervisningen anpassas efter elevernas kunskaper och 
erfarenheter.  Men det finns också ett flertal dokumenterade svårigheter och risker. Uppsatsen innehåller både 
forskning och debatt kring nivågruppering samt en egen intervjustudie. 
 
Syftet med uppsatsen är att besvara de tre frågeställningarna: Vad har lärare för erfarenheter av och attityder till 
nivågruppering? Hur ser lärare på kunskapsmässig heterogena grupper? samt  Hur beskriver lärarna att 
undervisningen bedrivs i de olika nivågrupperna?  
 
Materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sex matematiklärare för år 7 till år 9 på en skola i Östra 
Götaland. Av resultatet framgår att lärarna är positiva till nivågruppering; de uppger många fördelar med att 
undervisa homogena grupper, men ser även en del nackdelar, främst i långsamma grupper. Resultaten av 
nivågruppering är svårmätta, men de snabbaste och långsammaste grupperna anses gynnas mest. Nivågruppering är 
ett sätt att tackla problemen som uppstår i undervisningen av heterogena klasser, tycker lärarna. Undervisningen på 
den undersökta skolan anpassas efter elevernas lärhastighet. Den största skillnaden i undervisningen mellan 
nivågrupperna är tempot och svårighetsgraden av uppgifter, där långsamma grupper arbetar med grundläggande 
kunskaper medan snabba grupper ägnar sig mest åt fördjupning.   
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Sammanfattning  
Arbetet behandlar nivågruppering i matematik i grundskolan, en grupperingsform som är 

vanlig framförallt i matematik. Forskning ger inga tydliga svar på om nivågruppering är bra 

eller dåligt för elevernas prestationer.  Klart är dock att positiva resultat kan uppnås förutsatt 

att undervisningen anpassas efter elevernas kunskaper och erfarenheter.  Men det finns också 

ett flertal dokumenterade svårigheter och risker. Uppsatsen innehåller både forskning och 

debatt kring nivågruppering samt en egen intervjustudie. 

 

Syftet med uppsatsen är att besvara de tre frågeställningarna: Vad har lärare för erfarenheter 

av och attityder till nivågruppering? Hur ser lärare på kunskapsmässig heterogena grupper? 

samt  Hur beskriver lärarna att undervisningen bedrivs i de olika nivågrupperna?  

 

Materialet har samlats in genom kvalitativa intervjuer med sex matematiklärare för år 7 till år 

9 på en skola i Östra Götaland. Av resultatet framgår att lärarna är positiva till 

nivågruppering; de uppger många fördelar med att undervisa homogena grupper, men ser 

även en del nackdelar, främst i långsamma grupper. Resultaten av nivågruppering är 

svårmätta, men de snabbaste och långsammaste grupperna anses gynnas mest. 

Nivågruppering är ett sätt att tackla problemen som uppstår i undervisningen av heterogena 

klasser, tycker lärarna. Undervisningen på den undersökta skolan anpassas efter elevernas 

lärhastighet. Den största skillnaden i undervisningen mellan nivågrupperna är tempot och 

svårighetsgraden av uppgifter, där långsamma grupper arbetar med grundläggande kunskaper 

medan snabba grupper ägnar sig mest åt fördjupning.   
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1. Inledning 
Under min VFU på högstadiet pratade jag med flera lärare i olika ämnen och förstod då att 

många lärare ställer sig positiva till nivågruppering. Svårigheten att hantera en klass med stor 

elevvariation vad det gäller kunskaper är uppenbar. Från egen erfarenhet av 

matematikundervisning i en kunskapsmässigt heterogen grupp i år 5 vet jag att det är svårt att 

hinna med att hjälpa alla elever. Många lärare föredrar istället kunskapsmässigt homogena 

undervisningsgrupper. Nivågruppering innebär en ”homogenisering av undervisningsgrupper 

genom att elever, som har likartad prestationsförmåga eller lärhastighet grupperas 

tillsammans” (Stensmo 1997 s. 147). Ett syfte med nivågruppering är att undervisningen i de 

olika grupperna ska skilja sig åt (Wallby m. fl. 2001). Flera studier om nivågruppering har 

gjorts, men forskarnas resultat visar på olika effekter, en del positiva och en del negativa. 

Faktorer som till exempel undervisning och lärarnas attityd har stor betydelse för 

nivågrupperingens effekter (Wallby m. fl. 2001). Många forskare är dock överens om att det 

är undervisningen och inte grupperingen i sig som ger resultat. Engström (1996) hävdar att 

nivågruppering är ineffektivt och odemokratiskt. Nivågruppering kan inte motiveras utifrån 

forskningen eftersom ingen märkbar skillnad i resultat påvisats mellan homogena och 

heterogena grupper, menar Engström. Trots detta nivågrupperas hälften av alla landets 

niondeklassare (Skolverket 2007). Engström (1996) påpekar också att differentiering i form 

av nivågruppering tydligt uppdagar att forskning och skola verkar leva i skilda världar. Om 

forskning skulle leda skolans riktning skulle nivågruppering inte tillämpas, menar han. Klart 

är att: ”Forskningen ger inga enkla svar på frågan om nivågruppering är bra eller dåligt för 

elevers prestationer” (Lindgren 2007). Det är upp till varje enskild skola att bestämma om 

nivågruppering ska tillämpas; den enskilda skolan måste också ta ställning till om och hur 

forskningsresultaten kan relateras till just den skolan (Wallby m. fl. 2001). När det gäller 

gruppering av elever konstaterar Carlsson (1999): ”För det första krävs det nu att vi kritiskt 

funderar över hur vi ska gruppera eleverna och om man väljer att nivågruppera eleverna inser 

att eleverna inom varje grupp fortfarande är mycket olika” (s. 103). Nivågruppering är som 

synes ett komplext fenomen som kräver både pedagogiska och etiska ställningstaganden 

utifrån både lärares och elevers perspektiv. Som blivande matematiklärare är det intressant att 

veta vilka erfarenheter matematiklärare har av nivågruppering och kunskapsmässig 

heterogenitet. Det är även intressant att veta hur undervisningen bedrivs i de olika 

nivågrupperna. 
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1.1 Heterogenitet, ett hinder eller en tillgång i klassrummet? 
Wallby m. fl. (2001) hänvisar till Oakes (1985) som visat att ”lärare ideologiskt föredrar 

heterogena grupper, men i praktiken vill de helst undervisa grupper som uppfattas som 

homogena” (Wallby m. fl. 2001 s. 97). Nivågruppering verkar enligt Engström (1996) vara en 

självklarhet ”som mer bärs upp av fördomar och myter än forskning och erfarenhet” (s. 5). 

Det är dock undervisningen och inte grupperingen som är avgörande för resultatet (Wallby m. 

fl. 2001). Runesson (1996) påpekar i sin artikel Olikheter i klassen – tillgång eller problem? 

att: ”Sättet att organisera undervisningen säger emellertid inget om hur undervisningen är” (s. 

9). Det är istället lärarkompetensen som är den mest avgörande faktorn för elevers resultat i 

skolan (SOU 2004:97; Vernersson 2007). Runesson (1996) framhåller potentialen i 

heterogena grupper. Hon ser elevers olikheter som en tillgång och inte som ett hinder. 

”Olikheten i gruppen kan användas som ett redskap för att utveckla elevers tänkande… 

[olikheten] blir en tillgång som kan användas, inte ett problem som måste organiseras bort,” 

menar hon (s. 12). Hon hävdar vidare att det är viktigt att kritiskt granska undervisningen så 

att man inte använder sig av samma innehåll och metoder vid till exempel nivågruppering 

som om man inte grupperade. Hon varnar för faran att man som lärare för nivågrupperade 

elever inte ser att även en homogen grupp är heterogen i många avseenden. 

 

1.2 Gruppstorlekens betydelse   
En del lärare anser att stora klasser hindrar elevernas lärande, ett påstående som ej har 

påvisats genom forskning (Granström 2007). Granström (2007) konstaterar istället ”att 

klasstorleken har ingen eller marginell betydelse för elevernas lärande” (s. 28). Granström 

hänvisar även till Einarssons (2003) resultat att: ”en enskild elev i en klass med 29 elever har 

lika många kontakter med läraren under en lektion som en elev i en grupp med 19 elever. 

Lärarna lyckas således ge lika mycket uppmärksamhet åt den enskilde eleven i en stor klass 

som i en liten” (Granström 2007 s. 28). Stensmo (1997) redovisar å andra sidan internationell 

forskning som pekar på att vissa elevgrupper, till exempel ”utsatta elever som har lärproblem 

eller sociala svårigheter och/eller har en annan etnisk kulturbakgrund än vita 

genomsnittselever,” kan gynnas av små klasser (s. 141). Även om klasstorlek inte tycks 

påverka elevernas lärande så kan det däremot påverka lärarens arbetssituation negativt genom 

att de får en tyngre arbetsbörda (Granström 2007). 

 



 8

1.3 Dagens lagstiftning och rekommendationer för differentiering i skolan 
Nivågruppering som inre differentiering i grundskolan är inte förbjudet i Sverige. Så här 

skriver Skolverket (2008) om nivågruppering:  
 

                     Verksamheten i grundskolan ska organiseras så att eleverna i huvudsak har en 

sammanhållen och gemensam studiegång. Undervisningen ska anpassas efter elevernas 

behov och förutsättningar. Nivågruppering efter kunskaps-/prestationsmässiga 

förutsättningar i ett ämne under en begränsad tid kan vara motiverat utifrån ett 

pedagogiskt syfte om det inte leder till för lågt ställda förväntningar på eleverna. 

Elevernas resultat ska fortlöpande följas upp varvid organiseringen av undervisningen 

omprövas. Verksamheten bör bygga på en genomtänkt pedagogisk planering så att 

varje elev har möjlighet att nå målen för utbildningen och förverkliga sina möjligheter. 

Vid nivågruppering är det viktigt att eleverna har reell möjlighet att byta grupp under 

läsårets gång och att eleverna, oavsett vilken klass eller grupp de går i, har möjlighet att 

nå alla betygssteg. Skolan får således inte skapa till exempel en "G-grupp" där eleverna 

endast kan nå betyget Godkänt.  

 

Eleverna får alltså inte ”låsas fast” i en viss grupp utan att ha möjlighet att byta grupp och att 

nå alla betygssteg; eleverna ska också ställas inför rimliga krav. Skolan bör dessutom 

regelbundet utvärdera resultaten av nivågruppering, menar Skolverket (2008). 

 

EU-kommissionen (2006) anser däremot att skolor ska undvika att differentiera elever i alltför 

låga åldrar. I EU-kommissionens rapport från 2006 kan vi läsa följande utdrag: 
 

Early tracking has especially negative effects on the achievement levels of 

disadvantaged children. This is partly because it tends to channel them towards less 

prestigious forms of education and training. Postponing tracking until upper secondary 

level, combined with the possibility to transfer between school types, can reduce 

segregation and promote equity without diminishing efficiency. (s. 6)  

 

Vissa barn kan drabbas negativt om de differentieras på ett tidigt stadium i skolan enligt EU-

kommissionen. Skolor står uppenbart inför ett viktigt beslut när de ska bestämma vilken typ 

av gruppering de ska tillämpa på skolan. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 
Syftet med undersökningen är att ta del av matematiklärares erfarenheter och attityder till 

nivågruppering och elevvariation samt att ta reda på hur lärarna beskriver undervisningen i de 

olika nivågrupperna för att se om den skiljer sig åt. Mina frågeställningar lyder därför: 

 

1. Vad har lärare för erfarenheter av och attityd till nivågruppering i matematik? 

2. Hur ser lärare på kunskapsmässigt heterogena grupper? 

3. Hur beskriver lärarna att undervisningen bedrivs i de olika nivågrupperna? 

 

2. Centrala begrepp 

I detta avsnitt förklaras begreppen differentiering, heterogena och homogena grupper samt 

olika typer av grupperingar. 

 

2.1 Differentiering 
Nivågruppering är en form av differentiering. Nationalencyklopedin (NE) definierar 

differentiering på följande sätt:  
 

uppdelning, skapande eller uppkomst av skillnader (differenser) inom något som först 

varit enhetligt; term inom skolväsendet. Här avses åtgärder som vidtas av skolan för att 

dela upp en från början enhetlig utbildning i skilda om än inbördes beroende delar. 

Termen avser dels olika skolformer och inom dessa olika linjer, ämnen och kurser, dels 

elevernas fördelning på sådana åtskilda studievägar. Svensk skoldebatt har som regel 

gällt avvägningen mellan yttre och inre differentiering, ibland kallad organisatorisk 

resp. pedagogisk differentiering. Inomklassdifferentiering benämns ofta 

individualisering eller individualiserad undervisning.  
 

Ännu en definition av begreppet ges av Hellström (1987). Organisatorisk differentiering står 

där för:  
åtgärder som innebär att elever organisatoriskt åtskiljs för längre eller kortare tid (t.ex. i 

form av flexibel/nivågrupperad undervisning). Denna typ av åtgärder riktar sig främst 

mot undervisningens yttre organisation. Åtgärder av differentierande karaktär som 

vidtas inom ramen för en grupps eller klass’ arbete, har vi kallat pedagogisk 

differentiering [vilket fokuserar på] förhållanden som rör det inre arbetet, t ex val av 

arbetssätt, arbetsformer och innehåll. (s. 34-35)  
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Slutligen skriver Wallby m. fl. (2001) att: ”begreppet differentiering används för att beteckna 

att undervisningen utformas olika för olika elever” (s. 36). Vidare innebär organisatorisk 

differentiering att homogena grupper skapas för att ”individualisera på gruppnivå” medan 

pedagogisk differentiering kan ske inom klassen ”genom individualisering eller mer eller 

mindre tillfälliga smågruppsbildningar” (Wallby m. fl. 2001 s. 36). Enligt dessa författare 

avser yttre differentiering ”en gruppering som regleras av de nationella styrdokumenten… 

[och] inre differentiering… grupperingar för lärande som beslutats lokalt” (s. 36). Här ses 

dagens nivågruppering som en form av inre differentiering.  

 

Definitionerna tycks vara motsägelsefulla då nivågruppering enligt Hellström (1987) ses som 

organisatorisk differentiering och som inre differentiering av Wallby m. fl. (2001). 

Anledningen är att undervisningen i matematik och engelska tidigare, då Hellström skrev sin 

rapport, delades upp i särskild och allmän kurs, vilket var ett organisatoriskt beslut. Numera är 

nivågruppering inte reglerat i styrdokumenten, vilket gör det till en form av inre 

differentiering. Inre differentiering kan skapa mer homogena grupper eftersom kriterier såsom 

prestationsnivå används vid uppdelning av elever (Wallby m. fl. 2001).  

 

2.2 Heterogena och homogena grupper                   
Heterogen definieras som ”innehållande olikartade beståndsdelar, oenhetlig” (NE). En grupp 

elever kan vara heterogen på många olika sätt, till exempel i prestation, kunskap, lärhastighet, 

social kompetens och koncentrationsförmåga. I en klass kan det vara stor spridning och 

variation mellan elever i flera av dessa avseenden. Ett exempel på kunskapsmässig 

heterogenitet är att en elev har god förmåga att tänka abstrakt och att lösa svåra uppgifter i 

matematik medan en annan i samma grupp inte kan multiplikationstabellen. Lärare upplever 

många gånger heterogena grupper som problematiskt. Istället för heterogena grupper föredrar 

många lärare därför motsatsen, nämligen homogena undervisningsgrupper (Wallby m. fl. 

2001). Författarna listar de grundantaganden som ligger bakom denna önskan:  

 Elever lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som har liknande 

förkunskaper och förutsättningar. 

 Elever lär sig bäst om de undervisas tillsammans med andra som förväntas ha liknande 

studieframgång. 

 Elever mår bättre om de slipper jämföra sig med duktigare kamrater. 
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 Det går att finna en grupp elever som behöver samma sorts hjälp och det finns 

objektiva kriterier för att skapa homogena undervisningsgrupper. 

 Det är lättare att undervisa en homogen grupp (s. 65-69). 
 
Det finns inte belägg i forskning för alla dessa antaganden, något som jag återkommer till.  

 

2.3 Grupperingar  
Det finns många olika sätt att gruppera elever. Stensmo (1997) beskriver fyra typer av 

grupperingar för undervisning: helklassgruppering, nivågruppering, grupparbete och 

kooperativt lärande.   

Helklassgruppering: Enligt den Nationella utvärderingen som skolverket gjorde 1992 var 

arbete i helklassgrupperingar den vanligaste arbetsformen i svenska grundskolan (Stensmo, 

1997). Undervisningen präglas då ofta av så kallad katederundervisningen där läraren 

förmedlar information och eleverna lyssnar. Svenska forskare har visat att lärare gör anspråk 

på minst 2/3 av taltiden i klassrummet (Stensmo 1997). Den här formen av undervisning kan 

vara fördelaktig bland annat vid förmedling av information, för att väcka intresse inför ett nytt 

arbetsområde eller då stoffet är faktainriktat (Stensmo 1997). Inom helklassgruppering kan 

också andra arbetsformer förekomma, såsom enskilt arbete och diskussioner. Den senaste 

nationella utvärderingen som skolverket gjorde visar att den traditionella 

katederundervisningen minskat sedan 1992 och att enskilt arbete istället ökat (Skolverket 

2004). Arbetsformen skiljer sig beroende på skolämne. Vad det gäller matematik präglas 

undervisningen oftast av enskilt arbete med få lärarledda genomgångar och få diskussioner 

(Skolverket 2004). 

Nivågruppering: Nivågruppering gör undervisningsgrupperna mer homogena, något som 

antas göra det lättare för läraren att hitta rätt nivå och tempo för undervisningen. 

Grupperingen kan göras både mellan klasser och inom klasser i specifika ämnen.  

Grupparbete: Grupparbete innebär ofta problemlösning i små grupper där målet är av både 

social och kognitiv art. En förutsättning Stensmo (1997) redovisar är att uppgiften måste ha 

mer än ett svar och innehålla problem som kan lösas på fler än ett sätt. Granström (2007) 

kallar de mest givande gruppuppgifterna för konjunktiva uppgifter; det ”förutsätter allas 

deltagande för att uppgiften skall kunna lösas” (s. 22). Han skriver: ”Egentligen kan ett 

gemensamt sökande och ett gemensamt ansvar för lärandet endast ske i den konjunktiva 

formen av grupparbete” (s. 22). 
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Kooperativt lärande: ”Kooperativt lärande är en strukturerad form av smågruppsarbete där 

gruppens framgång i relation till en uppgift är beroende av de enskilda gruppmedlemmarnas 

samarbete och prestationer” (Stensmo 1997 s. 162). Elever med olika förutsättningar 

grupperas då tillsammans; det är viktigt att uppgiften utformas så att alla gruppmedlemmars 

bidrag behövs för att lösa uppgiften (Stensmo 1997; Wallby m. fl. 2001). Den här formen av 

arbete har främst sociala mål såsom acceptans för olika människor och förmåga att samarbeta. 

 

3. Litteraturgenomgång 
I följande avsnitt redovisas en del av den forskning som gjorts kring nivågruppering. Flera 

studier har gjorts, framförallt i USA och i Storbritannien, men nivågruppering har studerats 

och debatterats även i Sverige.   

 

3.1 Differentiering ur ett historiskt perspektiv  
Nivågruppering måste ses i ett perspektiv där man tar hänsyn till att skolan under lång tid var 

differentierad. Under drygt hundra år existerade det så kallade parallellskolesystemet, med ett 

statligt verk och en kommunal folkskola, något som Richardson (2004) benämner ”en delad 

värld” (s. 61). Marklund (1985) ger en tydlig bild av hur samhället såg på denna 

differentiering:  

 
Ända fram till vårt århundrade sågs det som självklart, att högre socialklassers barn och 

ungdomar skulle ha högre utbildning. Lika självklart var det, att folkskolan var skolan 

för lägre socialklassers barn, dvs majoriteten av de unga. Lika chanser för lika 

begåvade, oberoende av social bakgrund, var inte någon vare sig erkänd eller allmänt 

torgförd idé (s. 225).  

 

Det var alltså inte ovanligt att folkskolan sågs som en ”fattigskola” (Richardson 2004). Det 

var följaktligen i en strävan mot demokrati och jämlikhet som ett beslut om en enhetlig 

nioårig grundskola för alla togs 1962. En sammanhållen skola för alla ledde till en het debatt 

om differentieringsfrågan. Efter att ha varit uppdelade på två olika skolformer skulle eleverna 

alltså samlas i klasser och undervisas tillsammans. Ett resultat av differentieringsproblemet 

blev alternativkurserna som varade ända fram till den senaste läroplanen 1994. I matematik 

kunde eleverna välja mellan två alternativ, allmän eller särskild kurs; den senare var 

nödvändig för intagning till 3-årigt gymnasium fram till slutet av 1980-talet (Wallby m. fl. 

2001). Pojkar och elever ur de lägre socialklasserna valde i större utsträckning den allmänna 
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kursen (Wallby m. fl. 2001). Alternativkurserna var ”endast ett förslag. Nästan insmugna i 

anvisningstexten och där överskuggade av huvudregeln om differentiering genom grundkurs 

och överkurs inom klassens ram måste de ha träffat djupt kända önskemål och behov ute i 

skolorna mitt i prick” (Marklund 1985 s. 145). Ute på skolorna uppstod på så sätt en 

organisatorisk differentiering, där elever genom eget val (eller felval) delades upp i ett eller 

flera ämnen. I förarbetet till Lgr 80 föreslog Skolöverstyrelsen att alternativkurserna skulle 

avskaffas (Hellström 1987). Förslaget mötte starkt motstånd av lärarorganisationerna, vilket 

gjorde att alternativkurserna behölls, dock bara som en not till timplanen (Hellström 1987). 

Alternativkurserna var varken definierade eller beskrivna i kursplanen; detta är högst 

anmärkningsvärt menar Hellström, som förklarar fenomenet ”med hänvisning till stark 

tradition” (1987 s. 18). Lärarna vet vad kurserna innebär och läromedlen definierar ändå 

kursen hävdar Hellström. Hellström konstaterar vidare att ”alternativkurserna innebär en form 

av fast nivågruppering, något som annars är klart förbjudet enligt läroplanen” (s. 16). 

Differentieringsfrågan har länge varit aktuell och är fortfarande aktuell. Efter att 

alternativkurserna avskaffades har den till synes eviga debatten om differentiering fortsatt. 

Carlsson (1999) konstaterar att: ”På frågan hur man skulle kunna individualisera inom den 

heterogena klassen fick man inget som helst svar. Det svaret har man väntat på i snart 40 år nu 

och vi kanske får fortsätta att vänta” (s. 99). 

 

3.2 Utvecklingstendenser i matematikundervisning och elevers prestationer 
I en artikel i Nämnaren 1999 citerar Synnöve Carlsson ett utdrag ur en text av Gunnar 

Bergendahl (1982) där matematikundervisningen omskrivs:  
 

Enskild räkning tycks vara ett dominerande inslag… Ty det tysta räknandet handlar 

mest om den formaliserade kunskapen, om isbergets synliga del … Men allt det 

andra… det kan bara utvecklas i levande gemenskap. Matematik är en kunskap som 

måste talas, kännas, göras… Därför är varje totalindividualiserad skola dömd att 

misslyckas: den dödar kunskapen som till sin natur inte bara är enskild utan också 

kollektiv. (Bergendahl 1982 s.10 citerad av Carlsson 1999 s. 100)  

 

Enskild räkning var alltså den vanligaste undervisningsformen i början av 1980-talet. Lite har 

förändrats fram till idag. Skolverkets (2004) rapport Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003 visar att den absolut vanligaste arbetsformen i matematik är just tyst räkning, vilket 

innebär att eleverna själva sitter och arbetar i läroboken; detta trots Läro- och kursplanens 
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ökade betoning av kommunikation (Skolverket 2004). ”Istället framträder bilden av en allt 

mer individualiserad undervisning där eleverna arbetar isolerat både från läraren och från de 

övriga studiekamraterna. Enskilt arbete har blivit vanligare sedan 1992 och de gemensamma 

genomgångarna under lärarens ledning har minskat” (Skolverket 2004 s. 53). Utifrån 

rapporten kan konstateras att matematikresultaten för femte- och niondeklasser har försämrats 

mellan 1992 och 2003; ”andelen svagpresterande elever har ökat och andelen högpresterande 

minskat” (Skolverket 2004 s. 53).  

 

En delegation tillsattes 2003 på uppdrag av regeringen med syfte att förändra attityder till och 

öka intresset för matematikämnet samt att utveckla matematikundervisningen. Dess syfte var 

också att öka intresset för fortsatta studier inom matematik, naturvetenskap och teknik (SOU 

2004:97). Delegationen skulle utarbeta en handlingsplan med förslag på åtgärder. 

Delegationen menar att ”situationen för svensk matematikutbildning är allvarlig” (s. 170) och 

att insatser måste göras. Det alltmer vanligare arbetssättet att eleverna själva räknar ur 

läroboken ser delegationen som en skadlig trend. Arbetssättet benämns individualisering men 

är i praktiken raka motsatsen eftersom eleverna jobbar med samma material, hävdar 

delegationen. Det är egentligen bara hastighetsindividualiserat, eleverna jobbar i sin egen takt, 

vilket leder till att det blir svårt att ha gemensamma genomgångar och diskussioner, menar 

delegationen. Istället för detta läroboksberoende anser de att undervisningen måste varieras 

för att nå alla elever. Läroboken bör endast användas som stöd för att nå uppställda mål. 

Genomgångar, diskussioner, laborativ matematik och problemlösning samt kommunikation 

inom matematikämnet är viktiga inslag i en varierad undervisning. Lärarnas starka fokusering 

på uppnåendemålen för år 9, som lärare uppger styr undervisningen, kan leda till en ensidig 

undervisning som inriktar sig på att få eleverna godkända på prov som anses svara mot 

uppnåendemålen. En följd kan bli enkel färdighetsträning och för låga förväntningar på 

eleverna (SOU 2004:97). Delegationen påtalar också bedömningsproblematiken. ”Nästan 

hälften av de elever som inte når upp till godkändnivån skolår 9 på det nationella provet får 

ändå G som slutbetyg,” konstaterar delegationen (s. 143). Det betyder att dessa elever får 

bekymmer när de börjar gymnasiet eftersom de inte har tillräckliga kunskaper för att klara 

gymnasiets A-kurs i matematik. Av de elever som har svårigheter med matematik är elever 

med invandrarbakgrund överrepresenterade (SOU 2004:97). En annan viktig aspekt 

delegationen tar upp är lärarens kompetens: ”Svensk och internationell forskning visar att 

lärarens kompetens är den enskilda faktor som betyder mest för den studerandes framgång, 

inte minst i matematik,” skriver delegationen (s. 92).  
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Debatten har pågått länge och pågår fortfarande när det gäller elevernas prestationer i 

matematik. Skolverket skriver om försämrade matematikresultat och i SOU 2004:97 läser vi 

att situationen för svensk matematikutbildning är allvarlig. Ett omfattande forskningsprojekt, 

Medelsta-matematik, med undersökningar av elevernas prestationer i matematik på 

grundskolan från 1977, 1986 och 2002 i en medelsvensk kommun bekräftar dock inte de 

försämrade resultaten (Engström och Magne 2003). Resultaten från undersökningarna i 

Medelsta kan inte utan vidare generaliseras utan måste ses som ett försök att beskriva 

situationen i en kommun som ändå anses ganska representativ för övriga kommuner i landet. 

Testinstrumentet, Medelsta-diagnoserna, har använts för alla tre undersökningar på alla elever 

från år 1 till år 9 i Medelsta kommun. Engström och Magne (2003) konstaterar att: ”Medelsta-

resultaten ger inte starkt stöd åt den åsikten att kunskapsnivån har sjunkit i vårt land… Vi 

finner heller inga belägg för att de svaga eleverna blivit vare sig fler eller svagare i matematik 

nu än 1977” (s. 133). Om situationen är densamma för landets övriga grundskoleelever är 

oklart, men möjligheten finns att kunskapsnivån faktiskt inte har försämrats; därmed inte sagt 

att den förbättrats. 

 
3.3 Olika grupperingars effekter 
I Sverige genomfördes på 1980-talet GEM-projektet (Grupperingsfrågor i Engelska och 

Matematik) på uppdrag av Skolöverstyrelsen. Det var ett forskningsprojekt vars uppgift var 

att undersöka vilka grupperingar som skulle uppstå om alternativkurssystemet med allmän 

och särskild kurs i matematik och engelska avskaffades. Projektet skulle också resultera i en 

utvärdering av vilka grupperingar som skulle ge de bästa resultaten. I projektet medverkade 

cirka 20 av Sveriges högstadieskolor. Resultatet av projektet visade att den vanligaste 

grupperingsformen var nivågruppering i någon form. Endast två av alla medverkande skolor 

organiserade undervisningen i heterogena klasser, med en sammanhållen undervisning för 

alla. I grupperingsfrågan måste man ta hänsyn till lärarna och alla ramfaktorer som rör 

undervisningen (Hellström 1987). ”En viktig utgångspunkt är här de svårigheter som man 

som lärare upplever i undervisningen av en mycket heterogen elevgrupp,” skriver Hellström 

(1987 s. 76). Med traditionella genomgångar av stoff blir det omöjligt att kommunicera med 

alla elever på för dem rätt nivå. När detta problem åtgärdas med enskilt arbete i boken 

uppstår, enligt Hellström, istället problemet att läraren inte hinner med att hjälpa alla elever. 

Påföljden kan då bli lotsning, att läraren lotsar eleven till rätt svar för att påskynda processen. 

Ännu en följd av att inte förstå är att ”ägna stor uppmärksamhet åt icke-lärande i form av 

ointresse, passivitet eller direkt störande verksamheter,” fortsätter Hellström (1987 s. 78). I 
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detta mörker ser många skolor nivågruppering som en lösning. Hellström ger två förklaringar 

till att organisatoriskt förändra undervisningen: ”att reducera ett pedagogiskt problem – i detta 

fall svårigheten att hantera elevers olikheter… [och] att man vill skapa nödvändiga yttre 

förutsättningar för en kvalitativt annorlunda undervisning” (s. 78-79). Men vad resultaten av 

GEM - projektet visar är ”att skillnader i undervisningen inom olika nivågrupper främst är av 

kvantitativ natur (olika proportioner av samma ingredienser)” (Hellström 1987 s. 81). En 

slutsats som dras av projektet är att matematikkunskaperna inte nödvändigtvis påverkas av 

organisationstypen för undervisningen. Forskarna i projektet finner alltså inte belägg för att 

grupperingen i sig förbättrar matematikresultaten. Projektledningens rekommendation 

angående gruppering är att gradvis slopa alternativkurssystemet och att under en femårsperiod 

prova heterogena grupper innehållande högst 20 elever (Hellström 1987).   

 

3.4 Möjligheter med nivågruppering 
Två möjligheter med nivågruppering som bekräftats av forskning beskrivs av Wallby m. fl. 

(2001), som gjort en kunskapsöversikt av elevgrupperingar med fokus på 

matematikundervisning. Majoriteten av studierna av nivågruppering som genomförts är 

gjorda i USA och Storbritannien, och det är också en del av den forskningen som författarna 

har analyserat. En möjlighet med nivågruppering är att eleverna kan utvecklas positivt om de 

får en anpassad undervisning genom nivågruppering. Förväntningarna på eleverna ska då vara 

tillräckligt höga och undervisningen ska utgå från deras kunskaper och erfarenheter. En 

anpassad undervisning är till och med en förutsättning för att positiva prestationseffekter ska 

uppnås (Wallby m. fl. 2001). Den andra möjligheten gäller duktiga elever som genom 

nivågruppering kan få en utökad studiekurs. Dessa elever kan gynnas av att undervisas i en 

nivågrupperad grupp eftersom de får möjlighet att avancera inom kursen på ett sätt som 

annars kanske inte vore möjligt. 

 

3.5 Risker och svårigheter med nivågruppering 
Det finns ett antal dokumenterade risker och svårigheter med nivågruppering (Wallby m. fl. 

2001). I boken Elevgrupperingar – en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisning 

sammanfattar Wallby m. fl. dessa så här: 

 Svårigheter att avgöra vilken grupp eleven bör gå i. 

 Nivågruppering riskerar att ”diskriminera” elever som av olika skäl inte uppfattas som 

skolanpassade. 
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 Svårigheter att flytta mellan grupperna. 

 ”Inlåsning”, d.v.s. möjligheterna att välja senare begränsas. 

 Undervisningen utgår från att gruppen är homogen, fastän även en nivågrupperad 

grupp är heterogen till en viss grad. 

 Eleverna i de ”sämst presterande grupperna” ställs inför alltför låga krav. 

 Påtaglig stress i de duktigare grupperna. 

 Elevernas självkänsla och självbild kan påverkas negativt (Wallby m. fl. 2001 s. 14). 

 

Ännu en risk är att svaga elever hamnar i samma grupp som stökiga elever som kanske inte är 

svaga (Lindgren 2007). Elever med motivations- och koncentrationssvårigheter men utan 

inlärningssvårigheter försvårar då situationen för elever som faktiskt har 

inlärningssvårigheter. 

 

Förutom organisatoriska svårigheter med att till exempel välja och byta grupp, är effekterna 

av prestationsmässigt och socialt slag. En studie från Israel visar att medel- och 

lågpresterande elever når bättre resultat i heterogena klasser än eleverna som undervisats i 

homogena klasser (Wallby m. fl. 2001). En annan, longitudinell studie gjord av Loveless 

(1998) som nämns av Wallby m. fl. (2001) visar också att lågpresterande elever presterar 

bättre i heterogena grupper medan högpresterande elever presterar bättre i homogena grupper. 

En slutsats som dras av Gamoran & Page (1992) är att: ”nivågruppering är skadligt för 

missgynnade grupper eftersom gapet mellan de bästa och de sämsta tenderar att öka”  (Wallby 

m. fl. 2001 s. 91). Andra forskare (Linchevski & Kutcher 1998) menar att elever som ligger 

mellan två olika nivåer presterar bättre om de placeras i en duktigare grupp jämfört med om 

de placeras i en sämre grupp (Wallby m. fl. 2001). 

 

Nivågruppering kan för svagpresterande också negativt påverka attityder till skolan. Wallby 

m. fl. (2001) menar att ”en placering… [kan] befästa elevens position och förmåga” både av 

läraren och av eleven själv (s. 93). Elevers benämningar på olika nivågrupper exemplifierar 

detta fenomen. Även om skolor ger grupperna neutrala namn så hittar eleverna på andra 

såsom ’cp-gruppen’ kontra ’snillena’ (Lindgren 2007). Det kan innebära att elever i de 

svagpresterande grupperna identifierar sig med att vara sämst vilket kan leda till att de ger 

upp. Det är inte bara eleverna själva som har låga förväntningar på sig, det kan även lärarna 

ha på sina elever i de svagpresterande grupperna. Wallby m. fl. (2001) nämner en studie gjord 

av Gregory (1984), som visar att lärarnas beteende skiljer sig beroende på vilken nivågrupp de 
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undervisar i. I studien fick de duktiga grupperna mer lärartid och beröm av lärarna. 

Internationell forskning visar också att de grupper som är minst motiverade ofta får lärare som 

är minst kvalificerade (Wallby m. fl. 2001). Det har dock inte bevisats i Sverige. Ännu en risk 

Wallby m. fl. (2001) tar upp är att elever, både i de svagpresterande och högpresterande 

grupperna, känner en påtaglig stress. 

 

3.6 Lärares föreställningar om elevvariation och nivågruppering 
En av de studier som gjorts i Sverige kring nivågruppering är Peter Nyströms (2003) studie 

om gymnasielärares föreställningar om elevers olikheter och nivågruppering. Hans studie 

bygger på intervjuer med sex matematiklärare på ett gymnasium där elever grupperas enligt 

både yttre differentiering (enligt programval) och inre differentiering (nivågruppering inom 

klasserna). Nyström redovisar sina resultat av studien under tre rubriker: elevvariation, 

möjligheter och svårigheter och skillnader mellan grupperna. Elevvariation innebar för 

lärarna elevers variation i förkunskaper, studieambitioner, motivation, intresse och flit. 

Majoriteten av de intervjuade lärarna såg elevvariation som ett hinder. De största 

möjligheterna med nivågruppering fanns i de duktiga grupperna där möjligheten till att lära 

sig mer och till att stimuleras framhävdes. Lärarna såg också nivågruppering som 

kostnadseffektivt och som en lösning till den stora elevvariationen. När det gällde skillnader 

mellan grupperna var skillnaden störst i förmåga att följa genomgångar. De svaga krävde mer 

enskilda genomgångar och hade ett svagare intresse än elever i duktiga grupper. 

Engagemanget och aktiviteten skilde sig också. De svaga hade mindre ork och ägnade sig åt 

andra aktiviteter utanför matematiken. Lärarna rapporterade även att ordningsproblem var 

vanligare i de svaga grupperna och att lärstilarna skilde sig mellan grupperna. Lärarna ansåg 

att det är viktigt att ha hög lärartäthet i de svagare grupperna och att prata matematik med alla 

elever. ”Enligt lärarna blir eleverna inte fostrade av en gruppering utan förstärker bara bilden 

av sig själva,” skriver Nyström (s. 238). 

 

Ännu en undersökning av lärares erfarenheter och attityder till nivågruppering utfördes av 

Skolverket 2006. Av rapporten som baseras på enkäter framgår att 90 procent av de lärare 

som jobbar nivågrupperat tycker att grupperingen underlättar undervisningen (Skolverket 

2007). Vidare uppger drygt åtta av tio lärare att de tror att elevernas olika behov tillgodoses 

bättre genom nivågruppering. Nästan 80 procent anser att eleverna lär sig bättre med 

nivåindelning medan 14 procent inte tycker det. En fjärdedel ser en risk i att elever fastnar på 
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en viss nivå och inte fortsätter att utvecklas i enlighet med sin förmåga, medan 60 procent av 

lärarna anser risken minimal. Lärare som undervisar i nivågrupper är överlag mer positivt 

inställda till att nivågruppera. I enlighet med Skolverkets rekommendationer uppger drygt 80 

procent av lärarna att nivåindelningarna följs upp och omprövas. Dock svarar 16 procent att 

de inte gör det (Skolverket 2007).  

 

3.7 Elevers attityder till nivågruppering  
I Skolverkets rapport (2007) uppger eleverna att matematik är det ämne som är vanligast att 

de nivågrupperas i. Eleverna är, enligt enkätundersökningen, positiva till nivågruppering. I 

rapporten kan vi läsa: ”Av de elever som läser nivåindelat i matematik bedömer nio av tio att 

det fungerar mycket eller ganska bra för dem” (s. 37).  Vidare står:  
 

En majoritet (57 procent) anger att de lär sig bäst tillsammans med elever som kan 

ungefär lika mycket som de själva. 33 procent föredrar grupper med elever som kan lite 

mer. 6 procent av eleverna svarar att de lär sig bäst tillsammans med elever som kan 

lite mindre än dem själva. Det finns inga svarsskillnader mellan könen, föräldrarnas 

utbildningsnivå eller om eleven går i grund- eller gymnasieskolan. Däremot anger 

elever med utländsk bakgrund (44 procent) i högre utsträckning än de med svensk 

bakgrund (32 procent) att de lär sig bäst tillsammans med elever som kan lite mer än de 

själva. (s. 38) 

 

4. Metod  
I det följande avsnittet kommer jag att beskriva datainsamlingsmetoden. Dessutom beskriver 

och diskuterar jag urval, bortfall, genomförande av datainsamling, analysmetod, 

forskningsetik och förförståelse. Slutligen förklaras hur nivågrupperingen ser ut på den 

undersökta skolan. 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
Det finns tydliga skillnader mellan kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Väljer 

forskaren en kvantitativ ansats försöker hon att finna numeriska samband mellan olika 

variabler och att besvara frågorna ”hur mycket” eller ”hur många” (Hartman 1998). I en 

kvalitativ undersökning å andra sidan försöker forskaren ”nå förståelse för livsvärlden hos en 

individ eller en grupp individer” (Hartman 1998 s. 273). I min undersökning ville jag bland 
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annat försöka förstå hur matematiklärare upplever nivågruppering och heterogenitet. Därför 

valde jag en kvalitativ ansats för min undersökning. 

 

För att besvara mina frågeställningar valde jag att göra kvalitativa intervjuer med sex 

matematiklärare för år 7 till 9 på skola X i östra Götaland. ”Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt om det intervjun 

behandlar” (Johansson och Svedner 2001 s. 25). Jag använde mig av semistrukturerade 

intervjuer, vilket innebär att intervjuaren har ett frågeschema med teman som ska beröras; 

ordningsföljden på frågorna kan variera. Intervjuaren har till skillnad från strukturerade 

intervjuer möjlighet att följa upp intervjupersonens svar (Bryman 2002). I mina intervjuer 

ville jag få intervjupersonerna att tala om sina erfarenheter och upplevelser av nivågruppering 

i matematik. Eftersom jag ville undvika att binda mig vid fasta svarsalternativ valde jag bort 

strukturerade intervjuer och enkäter. Det skulle ha varit alltför begränsande att inte få följa 

upp viktiga svar. ”En skicklig intervjuare kan följa upp idéer, sondera svar och gå in på motiv 

och känslor på ett sätt som är omöjligt i en enkät,” menar Bell (2000 s. 119). Just möjligheten 

att följa upp intervjupersonens svar ansåg jag vara mycket viktigt i min undersökning. En 

nackdel med intervjumetoden är den stora risken för skevheter (Bell 2000). När det gäller 

skevhet måste forskaren vara medveten om intervjuareffekten, vilket innebär att ”faktorer som 

rör intervjuaren (och respondenten) kan påverka de svar som människor lämnar på frågorna” 

(Bryman 2002 s. 146). Som intervjuare är det svårt att vara helt neutral i intervjusituationen. 

Det hände exempelvis under intervjuerna att jag nickade igenkännande när en informant sa: 

”Du har jobbat som lärare, du vet hur det är.” Därför kan jag inte utesluta att svaren till viss 

del påverkats av intervjuareffekten. 

 

4.2 Val av skola och informanter 
Under min pilotstudie intervjuade jag lärare från den ena av två skolor i området. För detta 

arbete valde jag den andra skolan för att inte påverkas av min förförståelse. För att få kontakt 

med matematiklärare på den aktuella skolan ringde jag till rektorn för år 7-9 och berättade om 

mitt arbete. Rektorn, som verkade positiv till genomförandet av intervjuerna, bad om en 

skriftlig, kort redogörelse av mitt arbete och dess syfte. Jag skickade detta i ett e-post 

meddelande, som vidarebeordrades av rektorn till en av matematiklärarna, Astrid,  på skolan. 

Hon lovade i sin tur att ett flertal matematiklärare från olika nivågrupper skulle låta sig 

intervjuas. Urvalet kan således kallas ett bekvämlighetsurval (Bryman 2002); personerna var 
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lättillgängliga och villiga att ställa upp på en bandad intervju. De sex matematiklärarna, som 

jag valt att kalla Astrid, Bertil, Carin, David, Erika och Fredrik, jobbar alla i år 7-9 på skola 

X. De har arbetat på skolan alltifrån ett till sexton år och de flesta undervisar förutom 

matematik även i något eller några av NO-ämnena. Lärarna täcker upp alla slags grupper i 

nivågrupperingen (långsamma, snabba och mellangrupper) och alla årskurser (år 7,8 och 9). 

Nedan följer en kort presentation av de sex intervjuade matematiklärarna och vilka grupper de 

har: 

 

Astrid har sju års erfarenhet varav nästan fem år på skola X. Hon undervisar en långsam 

grupp på 13 elever i år 8, men har tidigare jobbat med alla olika nivåer i matematik på skolan. 

Astrid tycker det är viktigt att skapa en god kontakt med eleverna genom dialog med dem. 

Hon bjuder på sig själv men ställer samtidigt krav på eleverna. 
Bertil har arbetat i elva år som lärare och har varit på skola X hela den tiden. Bertil har tre 

matematikgrupper: en långsam mellangrupp i år 7, en snabb grupp i år 9 samt en mellansnabb 

grupp i år 9. Bertil engagerar sig främst genom ämnet. 
Carin har jobbat som lärare i sju år, varav sex år på skola X. Carin har en liten långsam 

mattegrupp i år 7.  Delar av gruppen kommer från den allra svagaste gruppen som plockas ut 

direkt. Hon försöker skapa ett bra förtroende mellan sig och eleverna.  

David har jobbat som lärare på skola X i drygt 2 år. Han beskriver sig som en lärare som 

fortfarande prövar sig fram en del. Han har två egna matematikgrupper och är resurs i en 

annan grupp. David har en mellanstark grupp i år 7 på 27 elever och en långsam grupp på tio 

elever i år 8. 

Erika har arbetat som lärare på skolan i ett och ett halvt år och ett år på andra skolor. Hon har  

fyra grupper i matematik: en långsam i år 7 på 20 elever, en mellan(snabb) grupp i år 8 på 27 

elever som använder röd bok samt två mellansnabba grupper i år 9. Erika ser sig själv som 

tålmodig och ej som alltför disciplinerande.  
Fredrik har 25 års erfarenhet, varav 16 år på skola X. Han undervisar tre matematikgrupper: 

en mellansnabb i år 7 på 26 elever, en snabb grupp i år 8 på 31 elever och en långsam i år 9 på 

19 elever. Fredrik strävar efter att vara så tydlig som möjligt gentemot sina elever.  

 

4.2.1 Bortfall 

Jag fick intervjua sex matematiklärare på skola X; de ställde upp på relativ kort varsel med 

lärare från olika nivågrupper för att få så stor variation som möjligt i det insamlade materialet. 

En lärare som skulle ha ställt upp på en intervju var dock frånvarande under den vecka som 
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intervjuerna planerats in. Läraren undervisar i en specialgrupp, den allra långsammaste 

gruppen. Det skulle ha varit intressant att veta hur undervisningen bedrivs i en sådan grupp, 

men tidspress tillät inte att intervjun kunde göras vid ett senare tillfälle.  

 

4.3 Genomförande av datainsamling 
Alla intervjuer gjordes på skola X i ett vid intervjutillfället ledigt rum. Jag hade ett på förhand 

skrivet frågeschema, en så kallad intervjuguide (se Bilaga 1). Det bestod av teman med öppna 

frågor, men också av mer specifika följdfrågor. Under intervjuerna försökte jag inleda varje 

tema med ganska öppna frågor för att se vilken riktning lärarna skulle ta. Beroende på hur 

lärarna svarade på mina inledande frågor för varje tema gick jag vidare genom att antingen 

ställa relevanta uppföljningsfrågor, som inte fanns med på min intervjuguide, eller så använde 

jag mina på förhand nedskrivna följdfrågor. Jag antecknade vissa svar under intervjuns gång 

för att senare under intervjun kunna följa upp intressanta svar. Det var en teknik som visade 

sig vara mycket användbar eftersom jag ofta upprepade svar som givits för att vidareutveckla 

svar inom vissa områden. ”Själva öppenheten och flexibiliteten hos intervjun, med dess 

många avgöranden på platsen - till exempel om man ska följa upp nya uppslagsändar i en 

intervjusituation eller om man ska hålla sig till intervjuguiden - ställer stränga krav på 

intervjuarens förberedelser och kompetens” (Kvale 1997 s. 82). För mig var det viktigt att 

vara väl förberedd och inläst på mina frågor. Att bandspelaren fungerade kontrollerade jag 

också inför varje intervju. Trots detta slutade bandspelaren att fungera under intervjun med 

David, vilket gjorde att bandupptagningen blev kortare än för de andra intervjupersonerna. 

Intervjuerna varade mellan 40 och 60 minuter. Alla intervjuer bandades; direkt efter varje 

intervju transkriberade jag dem. Bortsett från att jag utelämnande hummanden så skrev jag ut 

alla intervjuer ordagrant.  

 

4.4 Analysmetod 
Jag har gjort en kvalitativ innehållsanalys av mina data, vilket ”är en strategi för sökandet 

efter teman i de data man har som är central för de kodningsmetoder som används vid 

analysen av kvalitativa data” (Bryman 2002 s. 368). Efter att ha transkriberat alla sex 

intervjuerna började jag med meningskoncentrering (Kvale 1997). Jag tog alltså ut de 

väsentligaste delarna i varje utskrift och förkortade dessa delar till koncisa meningar. Jag 

skrev sedan dessa koncisa meningar i punktfrom för att göra materialet mera överskådligt. Jag 

valde även ut lämpliga citat ur utskrifterna som sedan kunde användas för att förtydliga 
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budskapet. Därefter samlade jag materialet från alla sex utskrifter under respektive 

frågeställning och sammanställde det.  

 

4.5 Forskningsetiska frågor 
Vetenskapsrådets (2008) fyra krav inom forskningsetik, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet, har efterföljts i min undersökning. Innan 

intervjun började informerade jag om mitt syfte, hur lång tid intervjun beräknas ta, att 

deltagande i intervjun är frivilligt och om rätten att avbryta intervjun, i enlighet med 

informationskravet. Dessutom diskuterades svårigheten att göra intervjupersonerna helt 

anonyma på grund av att intervjupersonerna kan kännas igen av kolleger genom citat och 

personbeskrivning, något som deltagarna var införstådda med; detta enligt kravet på 

konfidentialitet. Informationskravet följdes på så sätt att deltagarna samtyckte till intervjun 

och gav sin tillåtelse att citera ur intervjuerna. Jag talade även om att uppgifter från min 

undersökning endast kommer att användas i mitt examensarbete, för att uppfylla 

nyttjandekravet.  

  

4.6 Reflektion över urval och metod 
Innan intervjuerna genomfördes hade jag ingen erfarenhet av arbetet på skola X. Min 

pilotstudie gjorde jag däremot på en skola där jag kände till lärarna och deras sätt att 

organisera undervisningen. Då kände jag att min förförståelse faktiskt påverkade sättet att 

ställa frågor, och att uppfatta och tolka svar. Intervjuareffekten blev därmed antagligen ganska 

stor. Det kunde jag nu undvika på grund av valet av skola. Jag tycker att det var en fördel att 

inte känna intervjupersonerna eller veta hur nivågrupperingen ser ut och hur undervisningen 

bedrivs. På så sätt hade jag inga förutfattade meningar som annars hade kunnat påverka 

resultatet. Anledningen till att jag inte intervjuade lärare från olika skolor var att 

nivågruppering kan se så annorlunda ut beroende på vilka kriterier som följs vid indelning av 

nivågrupper. Det hade varit alltför svårt att jämföra lärarnas svar från olika skolor. Med tanke 

på materialet som intervjustudien gav var metoden väl vald. Jag hade möjlighet att få svar 

förtydligade om så behövdes. Att aktivt medverka i själva datainsamlingen, som man gör i en 

intervjustudie, ger mer insikt och större möjlighet att under tiden analysera och reflektera över 

resultaten. Den möjligheten uteblir vid en enkätstudie eftersom man då får det ifyllda 

materialet i handen utan att ha varit med under tiden. Risken för feltolkningar vid 

analysarbetet blir då antagligen större. Det hade varit intressant att komplettera intervjuerna 
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med observationer av undervisningen i olika nivågrupper då det gett ytterligare djup i studien. 

Det hade dock krävt ett alltför omfattande arbete.  

 

4.7 Förklaring av skolans gruppindelning och gruppbenämning  
Det finns sex olika nivåer på grupperna i matematik i år 7-9 på skola X. Lärarna benämner 

grupperna specialgrupp, långsamma, snabba, och mellangrupper. Inom kategorierna 

långsamma grupper och mellangrupper finns dock ännu ett par nivåer, till exempel långsam 

respektive snabb mellangrupp, men det är lärarnas benämningar som kommer att användas 

hädanefter. Namnen på grupperna  har att göra med hur mycket tid som läggs på att förstå 

grunderna, där långsamma grupper lägger mest tid på att lära sig grunderna. Indelningen 

baseras främst på kunskaper. De snabba grupperna, där målet är att alla ska få betyget VG 

eller MVG, är ofta ganska stora, alltifrån 22 till 31 elever. Det stora elevantalet upplevs inte 

som något problem eftersom dessa elever ofta är mycket motiverade och självgående. De 

långsamma grupperna däremot består av färre elever. Antalet grupper som görs beror på hur 

många lärare som finns att tillgå. När en lärare har flera matematikgrupper försöker skolan att 

sprida dem så att de undervisar olika nivågrupper. Det betyder att en lärare med tre grupper 

bör ha en långsam, en snabb och en mellangrupp. I långsamma grupper strävar lärarna mot att 

alla ska få ett godkänt betyg.  

 

Nästan direkt på höstterminen gör eleverna i år 7 ett diagnostiskt prov, vilket resulterar i att 

fyra till fem elever, som visar mycket stora brister, blir uttagna till en grupp som hädanefter 

får specialundervisning (kallad specialgrupp). De förblir ofta i den gruppen gå grund av att de 

inte sällan har extrema läs- och skrivsvårigheter. Övriga elever i år 7 undervisas i sina klasser 

fram till mitten av höstterminen, då indelningen till de olika nivågrupperna sker. En halv 

termin behövs, anser lärarna, för att ge alla elever chansen att visa vad de kan. Med ett 

matematikprov och lärarens observationer av eleven som underlag ger läraren sin 

rekommendation till eleven och föräldrarna om vilken grupp han eller hon anser eleven bör 

placeras i. Eleverna hamnar i den mån det är möjligt i en grupp med elever från sin egen 

klass. Vid indelningen tas även hänsyn till att inte alltför många elever med 

koncentrationssvårigheter hamnar i samma grupp. Lärarens rekommendation av grupp skickas 

ut till föräldrarna så de får vara med att bestämma vilken nivågrupp som deras barn ska gå i. 

Det är elevens och föräldrarnas vilja som väger tyngst. Om föräldrarna vill att deras barn ska 
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gå i en snabbare grupp än den som rekommenderats får eleven pröva att gå i den snabbare 

gruppen. Alla elever i år 7 har samma bok oavsett vilken grupp de är i.  

 

I år 8 däremot används två olika läroböcker i matematik, en röd och en grön, där grön används 

i de långsamma grupperna och den röda i de snabba och mellansnabba grupperna. Den gröna 

boken behandlar främst avsnitt som gör att eleven bara kan nå ett godkänt betyg. Den röda 

innehåller avsnitt med uppgifter och fördjupning som möjliggör att eleven kan få något av de 

högre betygen. Inför år 8 får alla elever välja vilken bok de vill jobba i. Läraren ger även nu 

en rekommendation till eleven om vilken bok denne bör välja, men det är ändå elevens val av 

bok som styr grupperingen. Stommen från år 7 brukar dock fortsätta i samma grupper med 

samma lärare.  

 

4.7.1 Byte av grupp 

Lärarna uppger att det är enkelt att byta grupp och att bytet kan ske när som helst under 

terminen. Men för att försöka undvika att elever byter från grön till röd bok får elever som 

ligger på gränsen börja i en snabbare grupp; därför är det vanligare att elever flyttar ner en 

grupp än att de byter till en snabbare grupp. Vid byte till långsam grupp måste föräldrarna 

involveras eftersom grön bok utestänger chansen till högre betyg än Godkänd. Lärarna 

försöker undvika att eleverna väljer efter lärare eller efter vilka kompisar de vill vara med.  

 

5. Resultat  
Resultatet har sammanställts under tre rubriker: Lärarnas erfarenheter av och attityder till 

nivågruppering, lärarnas syn på kunskapsmässigt heterogena grupper samt lärarnas 

beskrivning av undervisningen i de olika nivågrupperna. Dessa rubriker motsvarar mina tre 

frågeställningar.  

 

5.1 Lärarnas erfarenheter av och attityder till nivågruppering  
Under denna rubrik redovisas lärarnas erfarenheter av nivågruppering, fördelar, nackdelar och 

slutligen nivågrupperingens påverkan av elevernas kunskapsresultat. 

 

5.1.1 Lärarnas erfarenheter av nivågruppering 

De sex intervjuade lärarnas erfarenhet av nivågruppering varierar från cirka 2 år till 25 år. 

Fredrik som har längst erfarenhet av läraryrket men även av nivågruppering säger: 
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Jag hade nog mest erfarenhet av alla av nivågruppering när jag kom hit. Då när allmän 

och särskild kurs försvann här, så var jag nog lite drivande [för nivågruppering] där. 

Och det var ju inget problem att få med sig de andra. (F: 1) 

 

Några av lärarna har även erfarenhet av att undervisa i hel klass, men dessa lärare tycker det 

är svårt med elever som ligger på olika nivå. De tycker istället att det är enklare att undervisa 

när de har eleverna på ungefär samma kunskapsnivå. Två av lärarna har alltid arbetat 

nivågrupperat, viket gör att de inte har något annat att jämföra med. Alla lärarna är positiva 

till nivågruppering och tycker att det oftast fungerar bra. Carin uttrycker: 

 
Jag tycker det är positivt för jag upplever att jag kan hjälpa eleverna bättre. Om de är 

på ungefär samma uppgifter så kan de också hjälpa varandra. Och man kan göra 

praktiska uppgifter som de får lösa tillsammans. Det skulle jag ju inte kunna om de var 

på olika kapitel, då blir det kanske lite svårare. (C: 1) 

 

Astrid som har jobbat cirka fem år på skolan säger: 

 

                     Uppfattningen har stärkts mer och mer hur bra jag tycker att [nivågruppering] är. (A:1) 

 

Även föräldrar och elever verkar oftast vara positiva till nivågruppering enligt lärarna: 
 

Föräldrar, de som har sagt någonting, har nog tyckt det är positivt för att man kan ta det 

efter elevens förmåga då istället för att skapa något slags likriktning för en hel grupp 

istället. (C: 2) 

 

Min tolkning av ovanstående citat är att uppfattningen att nivågruppering fungerar bra är stark 

bland matematiklärarna.  

 

5.1.2 Fördelar med nivågruppering 

Lärarna ser många fördelar med att nivågruppera i matematik. En del av fördelarna gäller alla 

elever oavsett nivågrupp, medan andra fördelar endast avser en speciell nivågrupp. Först 

redovisar jag fördelarna som gäller alla grupper och därefter dem som gynnar eleverna i 

långsamma respektive snabba grupper.  
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Fördelar som avser alla nivågrupper 

En fördel som nämns av flertalet lärare är att uppgifter, genomgångar och undervisningen i 

stort kan anpassas efter elevernas kunskapsnivå respektive lärhastighet, vilket möjliggör att 

eleverna lättare kan förstå innehållet och att de kan fördjupa sig i det som intresserar dem. 

David menar: 
 

                      De som har svårt kan koncentrera sig på målen för G, och de som är väldigt duktiga 

och har lätt i ämnet behöver man inte ägna så mycket tid vid G-nivån utan man kan gå 

vidare till svårare saker. (D: 1) 

 

Carin tror att matematik på så sätt kan bli en mer positiv upplevelse. Hon säger: 

 
…jag tror att eleverna liksom får en mer positiv upplevelse av ämnet med nivågrupper 

när de får uppgifter som är mer anpassade på deras nivå, om det nu ska vara utmaning 

eller om det är grundläggande. Det är ju helt olika. Jag tror det blir mer positivt. (C: 3) 

 

En annan fördel med att de flesta i gruppen är på ungefär samma nivå är att eleverna kan 

hjälpa varandra. Fredrik säger: 
 

Det gör ju att man oftast kan ha sammanhållna grupper som inte spretar åt alla håll, och 

eleverna ligger på ungefär samma nivå. Då kan de hjälpa varandra också. Vem som 

helst kan ju hjälpa vem som helst i gruppen. (F: 2) 

 

Dessutom tycker en del lärare att det är lättare att ha gemensamma genomgångar och att 

involvera alla elever i en gemensam diskussion eftersom de ligger på liknande nivå och jobbar 

med ungefär samma uppgifter. Vidare uppges att det är lättare att sätta ihop elever vid 

grupparbeten utan att elever känner sig utpekade som ’duktiga’ eller ’svaga.’ Bertil beskriver 

en annan fördel: 

 
Sen är det ju också en fördel när man ska låta eleverna redovisa för varandra. När de 

redovisar sina egna lösningar så kan jag föreställa mig att det skulle vara svårare om 

man hade starkare elever blandade med svagare. Just för att den svaga eleven känner 

att de andra skrattar åt en då. Det kommer aldrig upp här eftersom alla är ungefär lika 

duktiga då, matematiskt i alla fall. (B: 1) 
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Fördelar som avser långsamma grupper 

En aspekt av fördelarna för långsamma grupper gäller undervisningen och en annan gäller 

elevernas känslor och självbild. När det gäller undervisningen så tror lärarna att det 

långsamma tempot gynnar eleverna: 
         

Kunskaperna sitter bättre om de har fått ta det i en lugnare takt. (C: 4) 

 

Andra fördelar som nämns är att det är lättare för läraren att se varje elev och att hitta varje 

elevs nivå. Carin uttrycker sig så här: 
 

…du har större möjligheter att hjälpa dem, plocka upp dem där de befinner sig. (C: 5) 
 

Hon menar att eleverna inte försvinner i mängden som de kan göra i hel klass. En möjlighet 

som tas upp är möjligheten att anpassa gruppstorlekarna så att de elever som behöver mycket 

hjälp får det. Det är en följd av att de snabba grupperna görs stora. Följaktligen får elever i 

långsamma grupper mer lärartid per elev än elever i de snabbare grupperna. Det lilla 

elevantalet i de långsamma grupperna gör det också lättare att motivera eleverna, tycker en 

lärare.   

 

Den andra aspekten handlar om elevernas självkänsla. En fördel som nämns för de 

långsamma grupperna är att elever vågar gå fram till tavlan och lösa uppgifter eftersom alla är 

på liknande kunskapsnivå.  

 
Ja, när det gäller just det att komma fram så tror jag inte det är många som skulle våga 

om det vore 20-25 stycken. Det kan nog hjälpa att det är nivågruppering att de känner 

att de är på ungefär samma nivå. (C: 6) 

 

Eleverna behöver heller inte skämmas inför duktigare elever om de inte förstår, utan de vågar 

ställa frågor. Det långsammare tempot gör dessutom att eleverna känner att de hänger med 

bättre.  

 
Man får mer tid att jobba med det som eleverna… den nivån eleverna ligger på. Man 

får om man har liten grupp, så har man större möjligheter att hjälpa dem. Just att man 

kan lägga sig på en viss nivå och jobba med det så att de flesta förstår och hänger med 

… om eleverna känner att de hänger med bättre så mår de  nog bättre också. (A: 2) 
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Eleverna i en långsam grupp slipper också känna sig stressade av andra elever som ligger 

mycket längre fram hela tiden, som det ofta blir i hel klass, påtalar en lärare. Det kan 

exempelvis innebära att en dyslektiker som kanske inte har svårt för själva matematiken, men 

som behöver mer lugn och ro för att kunna fokusera på att läsa, lär sig bättre i en liten grupp 

jämfört med att sitta i hel klass.  

 

Fördelar som avser snabba grupper 

Det finns fördelar även för elever i de snabba grupperna. En är att eleverna får möjlighet till 

utmaningar och fördjupning.  

 
                      Tänker man en snabb grupp då har man möjlighet att fördjupa sig lite mer. Man står 

inte och nöter bara på det som de flesta redan kan, utan då kan man fördjupa sig så att 

de eleverna tycker det är lite mer spännande också. (A: 3) 

 

Eleverna får alltså chans till en utökad kurs, något som kanske inte vore möjligt i hel klass. 

Erika ser en fördel i elevernas höga motivationsnivå: 
                       

 Fördelen för de duktiga är ju då att det blir lugnare i den gruppen oftast, med de 

duktiga eleverna, eftersom de är mer motiverade. (E: 1) 

 

En annan fördel med nivågruppering som nämns är att fler duktiga elever får chans att 

utveckla sin potential. Bertil säger: 

 
De får höra andra duktiga elevers tankar och [kan] spinna vidare på dem i sina 

lösningar och egna resonemang. De sporrar varandra också i och med att de är 

motiverade. (B: 2) 

 

Elevgrupper som gynnas av nivågruppering 

På frågan om de tror att några elever eller elevgrupper gynnas mer än andra av att 

nivågrupperas svarar en del av lärarna att det främst är de duktiga och de svagaste eleverna 

som gynnas av nivågruppering. Bertil säger följande: 
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Jag tror nog att de riktigt duktiga gynnas av det. Jag är tveksam till att de mellansvaga 

som jag har nu i 7:an verkligen gynnas av det. Jag tror att de riktigt svaga gynnas av 

det också, framförallt de här fem tio svagaste eleverna på skolan. Sen finns det ju den 

här gruppen som jag har, lite mellansvag då, det blir en sådan negativ attityd. ’Matte är 

tråkigt.’ Och sprider den sig så blir det förödande istället. Det blir ingen tillgång då 

utan det blir attitydproblem. Man vill ju tro att det ska gynna de svagare men jag är 

tveksam till det. (B: 3) 

 

En lärare tror ingen gynnas mer än andra, men heller inte att någon missgynnas. I 

mellangrupperna ser flertalet lärare däremot inga självklara fördelar, förutom den anpassade 

undervisningen.  

 

5.1.3 Nackdelar, risker och svårigheter med nivågruppering 

Lärarna påtalar flera nackdelar som kan drabba elever vid gruppbyten, men även andra 

problem som kan uppstå i de olika nivågrupperna. Risker och svårigheter med nivågruppering 

nämns också av lärarna.  

 

Nackdelar vid gruppbyten  

Flera nackdelar lärarna påtalar gäller byten mellan grupper. Problem kan exempelvis uppstå 

när en elev i en långsam grupp, som använder den gröna boken, vill byta till en snabbare 

grupp som använder den röda boken. Eftersom den röda boken innehåller moment som inte 

tas upp i den gröna boken har elever i långsamma grupper inte inhämtat kunskaper inom dessa 

moment.  David förklarar: 

  
                      Det finns ju alltid en och annan som känner att de vill satsa på VG som går i en grupp 

där man har grön bok som bara tar upp G-målen. Och det blir ju ganska tufft för dem 

då att ta igen det, uppnå de målen. (D: 2) 

 

Bertil talar om att eleverna i långsamma grupper får chanser att lösa vissa VG-uppgifter men 

inte tillräckligt många för att de ska kunna bli bedömda att erhålla betyget Väl godkänd. För 

att komplettera de missade momenten kan eleverna få extra material att jobba med hemma. 

Bertil fortsätter: 
 

Men så duktiga är ju inte de eleverna som precis vill byta över till en starkare grupp så 

att de kan klara allt det här hemma själva. Utan i verkligheten blir det en fälla. (B: 4) 
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Man kan med andra ord säga att grön bok utestänger chansen att få högre betyg än Godkänd. 

En lösning på problemet, anser Bertil, är att inte ge läroboken en sådan styrande roll. En 

annan lösning som nämns är att låta elever som anses ha chans till ett högre betyg börja i en 

snabbare grupp för att behålla möjligheten att erhålla ett högre betyg. 

 

Lärarna tar upp ytterligare två nackdelar som rör byte av grupp. Den ena är att det kan vara 

jobbigt för eleverna att byta lärare. Fredrik menar: 

 
                      Det känner man ju själv ibland att de vill inte… det kan vara någon elev som inte vill 

byta för de är trygga med det arbetssättet jag har. (F: 3) 

 

Den andra är att en elev kan hamna i en grupp där han eller hon inte känner så många, vilket 

kan försvåra diskussioner; eleven kanske inte vågar säga något inför den nya gruppen. Ett 

gruppbyte kan alltså innebära att eleven förlorar lite av tryggheten i att gå i en grupp med 

samma elever och lärare som de gjort tidigare. Ett organisatoriskt problem som nämns är att 

det finns ett begränsat antal bänkar i klassrummet. Det kan ibland försvåra ett byte från en 

långsammare grupp till en snabbare. Det är lätt att byta mellan grupperna, men, menar Bertil: 
 

Det är ju bara delvis sant eftersom vi har ju bara 30 stolar i den duktigaste gruppen. Vi 

har en lärare på 30 där och är det fullt så är det ju. Vi kan inte ta in fler än 30 elever i 

ett klassrummet. Men det problemet brukar lösa sig automatiskt för en del elever inser 

att det här var för svårt att hänga med i det här tempot. (B: 5) 

 

Nackdelar för långsamma grupper 

Ett flertal nackdelar drabbar, enligt lärarna, eleverna i långsamma grupper. En nackdel är att 

det lätt blir en negativ attityd och negativ inställning till matematikämnet. Exempelvis har 

elever i långsamma grupper själva en tendens att benämna gruppen på ett negativt sätt, till 

exempel ’dålig grupp’ eller ’CP-grupp’. 

 
Man vill ju inte gärna gå i de där långsamma grupperna. Och alla är lika dåliga som 

man går med... Man vill ju inte gå i farmarlaget. Och ibland [säger eleverna] ’CP-

gruppen, den vill man ju inte gå i heller’. Det är ju en nerknuffning att bara gå i den här 

gruppen. Om så alla är lika omotiverade så blir det ju inte alls någon fördel att gå där. 

På grund av elevernas egen inställning till varför man går där. (E: 2) 
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Dessa elever ser sig ofta själva som lågpresterande och dåliga.  
 

Ja, nackdelen kan ju vara då att om man går i en långsam grupp att man känner sig 

stämplad möjligtvis då som att ’Vi är de dummaste. Vi är de svagaste i matte på 

skolan’. (F: 4) 

 

Fredrik fortsätter: 

 
Och det försöker jag ju vända på så tidigt som möjligt. Tala om för dem att så är inte 

fallet, utan vi jobbar bara i ett annat tempo. Vi tar det bara långsammare. Vi är inte 

dummare än någon annan… Vi hinner inte med allt utan det tar lite längre tid för oss 

att smälta det här och förstå. (F: 5) 

 

Läraren har alltså en mycket viktig uppgift att vända den negativa självbilden till en mer 

positiv, anser Fredrik. 

 

En annan nackdel för elever i långsamma grupper är den missade möjligheten att höra de 

duktiga elevernas redovisningar och att ta del av deras tankegångar. De får heller inte chansen 

att dras med av starkare motiverade elever i en nivågrupperad grupp, utan hamnar ofta 

tillsammans med många omotiverade och inte sällan stökiga elever. 
 

Det är ju där det är bekymmer för de svaga grupperna att det är många omotiverade 

elever och mycket stök. De allra svagaste grupperna är oftast ganska motiverade, men 

inte svaga mellangrupper. (E: 3) 

 

Nackdelar för mellangrupper och snabba grupper  

Ett dilemma som kan uppstå i vissa mellangrupper är att de kan bli kunskapsmässigt väldigt 

heterogena. Erika beskriver detta: 

 
Så vi ville ju dela på dem att jag skulle skicka mina bästa till [min kollega] och [min 

kollega] skulle skicka sina svagaste till mig då. Men då protesterade ju eleverna vilt om 

att de inte ville byta grupper. Så därför är inte den gruppen så nivågrupperad. Jag har 

en del som får kämpa sig över G och en del som är jätteduktiga. (E: 4) 

 

En nackdel för de snabba grupperna är att de ofta blir ganska stora i elevantal, allt för att få 

loss resurser till långsammare grupper.  
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                     Det satsas mycket på att alla ska bli godkända och då läggs det kanske orimligt mycket 

tid på att få ett litet gäng godkänt och väldigt lite lärarresurs på att få de som har starka 

G och VG över till VG och MVG…  Och det är ju en nackdel för dem. Det blir ju lite 

straff att man är duktig och ambitiös för att om man har 30 elever i en grupp får man 

knappt ingen lärartid alls. (E: 5) 

 

Risker med nivågruppering 

Lärarna ser också risker med att nivågruppera. Den ena är att lärare sätter nivån för lågt. Bertil 

förtydligar: 

 
Ja, just eftersom man är medveten om att nu har jag en grupp som förväntas vara på det 

här sättet så försöker man inte ge dem de utmaningar som några i gruppen kanske hade 

klarat av. (B: 6) 

 

En annan risk, som föräldrar någon gång har tagit upp, är att grupper blir statiska, alltså att 

elever blir kvar i en viss grupp under alla tre åren; det upplever dock inte lärarna som något 

problem eftersom det är lätt att byta mellan grupperna.  

 

Svårighet vid nivågruppering 

En svårighet med att göra nivågrupper är att göra grupperingen efter elevers matematiska 

förmåga och inte efter deras ambitionsnivå. Erika konstaterar att det oftast blir en grupp med 

många stökiga elever i samma grupp. Hon fortsätter: 

 
                      Svårigheten är ju det här att bena ut varför en elev är långsam. Är det för att han har 

matematiska problem eller är det för att han har problem att sitta på rumpan? Det är 

problem när man ska nivågruppera en grupp.  Man vill ju helst gruppera dem utifrån 

deras matematiska möjligheter och färdigheter och inte för hur mycket de presterar 

beroende om de sitter still eller inte. (E: 6) 

 

5.1.4 Nivågrupperingens påverkan av elevernas kunskapsresultat 

På frågan om vad lärarna har sett för resultat av nivågruppering varierar svaren. Astrid 

förklarar att resultaten hitintills i år i en långsam grupp i år 8 varit dåliga. Hon har sedan några 

veckor tillbaka därför bytt ut de traditionella genomgångarna och enskild räkning i boken mot 

fler laborativa lektioner. Astrid tror dock elevernas låga ambitionsnivå, snarare än 

undervisningen, orsakar de dåliga matematikresultaten: 
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… jag tror en stor del är att liksom de struntar i det och tänker att det inte är 

betygsättning än, utan de har den attityden. Så jag tror att om många av de här skulle 

läsa på lite mer och anstränga sig så skulle de klara av det här… när man börjar närma 

sig betygsättning så brukar resultaten bli fruktansvärt mycket bättre än vad de har varit 

på tidigare prov. (A: 4) 

 

Bertil tror att de tio duktigaste eleverna i varje årskurs är duktigare än vad de hade varit i hel 

klass. Däremot hade nog de svaga fått hjälp även utan nivågruppering, spekulerar Bertil. I en 

hel klass så tror han att man kanske hade fått en högre medelsnittsnivå på elevernas resultat än 

när de nivågrupperas. Men i en hel klass hinner de duktiga inte utveckla sin eget matematiska 

förmåga på grund  av att de kanske hjälper sina svagare kompisar, tror Bertil.  

 

Carin tycker sig se goda resultat av nivågruppering: 
 

För mig har resultaten av nivågruppering varit positiva… De grupperna som jag har 

haft i 7:an till 9:an, då har vi ändå kommit upp till en ganska bra nivå när de slutat 9:an. 
(C: 7) 

 

Det framkommer också att det är svårt att avgöra vad nivågruppering egentligen ger för 

resultat. Fredrik hoppas att det leder till att det ger färre elever som inte når godkänt betyg, 

men det är omöjligt att veta med säkerhet. 

 

5.1.5 Sammanfattning 

De intervjuade lärarna är positiva till nivågruppering. De uppger många fördelar, bland annat 

att eleverna kan få en anpassad undervisning efter deras kunskapsnivå och lärhastighet; detta 

kan leda till en mer positiv upplevelse. Elever i långsamma grupper mår bättre genom att 

slippa stressas och skämmas inför duktiga elever. De får mer lärartid och kan befästa 

kunskaper bättre med ett långsamt tempo. Elever i snabba grupper får en utökad, mer 

fördjupad kurs, vilket gör att de kan utveckla sin potential. Det blir även lättare att ha 

gemensamma genomgångar och diskussioner i en homogen grupp. Flera nackdelar nämns i 

samband med gruppbyten, där de två olika läroböckerna utgör ett stort problem. Negativitet 

och dålig självkänsla bland elever i långsamma grupper är en nackdel enligt lärarna. Även den 

uteblivna chansen att dras med av motiverade elever och istället hamna med omotiverade och 

stökiga elever påverkar dessa elever negativt. Risken med för låga förväntningar på eleverna 

och svårighet att gruppera efter elevernas förmåga nämns också av lärarna. 
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Nivågrupperingens effekter är svåra att utvärdera. Både goda och dåliga resultat redovisas av 

lärarna beroende på vilken grupp de har. I snabba och långsamma grupper rapporteras dock 

positiva resultat. 

 

5.2 Lärarnas syn på kunskapsmässigt heterogena grupper 
Lärarna beskriver i detta avsnitt många av de problem som de upplevt i heterogena klasser. 

De förklarar också hur nivågruppering kan tackla problemen med heterogenitet samt ger 

exempel på hur heterogenitet kan ses som en tillgång i klassrummet.   

 
Upplevda problem med undervisning i heterogena grupper 

De intervjuade matematiklärarna på skolan ser kunskapsmässig heterogenitet, som ofta är 

fallet i hela klasser, främst som ett problem. Anledningarna till att de inte vill ha undervisning 

i hel klass är många. Svårigheten att anpassa undervisningen är en anledning. Astrid som har 

erfarenhet av både nivågruppering och helklassundervisning berättar: 

 
Den helklassen jag hade, då hade vi några få stycken som låg på VG / MVG-nivå, ett 

gäng på G-nivå, och så hade jag ett gäng som hade ganska svårt för sig som behövde 

mycket hjälp och ville. Och så hade jag ett lika stort gäng som inte ville alls. Och då att 

försöka att blanda ihop det med 28 elever i ett klassrum och försöka under en lektion 

att nå fram till alla, det var väldigt omöjligt. Det kändes som att det inte fanns  någon 

bra nivå att lägga sig på. Och den mesta tiden gick åt att styra upp det och så där. Här 

vet man ju vilka förutsättningar man har. (A: 5) 

 

Astrid beskriver här svårigheten att hitta rätt nivå på undervisningen för eleverna och att nå 

fram till eleverna under en lektion. Även Erika har dålig erfarenhet av undervisning i helklass: 

 
Då har man nästan 30 elever där tio är svaga och tio är snabba. Och det är bara de i 

mitten som fick det rätt så bra. För tio stycken går det lite för snabbt och för tio stycken 

går det lite för långsamt. Och det går ju inte, man kan prata hur mycket som helst om 

individanpassning, är man själv lärare med 25 till 27 elever så  går det inte att 

individanpassa det. Inte vad det gäller genomgångar. (E: 7) 

 

Att en stor del av eleverna får undervisning på för dem fel nivå menar Erika är orättvist; det 

blir snarare att undervisningsnivån ligger för lågt än för högt, vilket missgynnar duktiga 

elever. Astrid jämför helklassundervisning med undervisning i nivågrupperade grupper:  
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…om man har en hel klass så är det ju oftast de allra duktigaste som blir lidande va för 

att man lägger sig på en ganska låg medelnivå så att de flesta ska kunna hänga med. 

Medan man i det här fallet kan man ju få fram en grupp, där de som verkligen kan och 

vill, får jobba med det som de tycker är intressant. (A: 6) 

 

För låg nivå för de duktiga eleverna kan göra att de tappar intresset, menar en av lärarna. 

Carin har också erfarenhet av helkklassundervisning: 

  
Det var svårt att organisera arbetet i klassrummet när alla elever var på olika ställen. 

Det var för mycket att hålla reda på. (C:8 ) 

 

Även Fredrik ser svårigheter med att undervisa i helklass: 
 

Har du en grupp på 25 elever där du har en spridning från de allra svagaste eleverna till 

spetseleverna, då måste du ju individualisera något enormt. Och det är rätt tufft att få 

det att funka. (F: 6) 

 

En annan anledning som nämns till att inte ha helklass är att det är mer utpekande för svaga 

elever om de inte hänger med, inte klarar proven och inte förstår. Vidare uppges att ett stort 

elevantal i kombination med stor spridning i kunskap och elever med koncentrationsproblem 

är ett mycket stort problem i helklass.  

 
                      Att ha en grupp med elever som har väldigt svårt för att nå Godkänd är väl inget 

jättestort problem, då vet man ändå det och kan liksom jobba utifrån det. Det är just när 

de tillsammans med de här som inte är intresserade då där man får lägga väldigt 

mycket tid på de eleverna som inte vill, på bekostnad av de som verkligen vill och 

försöker då. (A: 7) 

 

Lärarna tror att nivågruppering är ett sätt att tackla den stora kunskapsmässiga heterogeniteten 

eftersom elever som avviker för mycket kan skickas till en grupp som ligger närmare elevens 

egen nivå. Även om de flesta nivågrupperna är kunskapsmässigt ganska homogena så 

upplever flera lärare att nivågrupperna ändå är ganska heterogena med stor spridning bland 

eleverna, både i kunskaper och i andra avseenden. Carin beskriver detta fenomen: 
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Jag har ju tysta flickor som inte säger alls mycket, och sen har jag pratiga pojkar som… 

både det här med att prata rakt ut utan att ta hänsyn till att det faktiskt finns andra som 

också behöver hjälp. Och så har jag det här mitt emellan. Så att ja, det finns alla 

varianter. (C: 9) 

 

Exempel på heterogenitet som tillgång i klassrummet 

Heterogenitet kan ses både som en tillgång och som ett hinder. Lärarens inställning betyder 

mycket för om man ser det som en tillgång eller ett hinder tror en lärare. Lärarna uppger ett 

flertal exempel på hur heterogenitet även kan ses som en tillgång. Det kan vara en tillgång 

med heterogena grupper för att eleverna kan få förståelse för varandras svårigheter i ett ämne, 

menar en lärare. Carin ger ett annat exempel: 

 
Jag tror att det beror nog mycket på hur klassen fungerar som helhet. Är klassen väldigt 

samspelt så skulle nog kunskapsvariationen kunna vara en tillgång. Du kan använda 

den i grupparbeten och blanda eleverna så de kan lära sig av varandra. Men skulle inte 

det sociala samarbetet funka så skulle vi ju ändå få liksom den gruppen som kan allt, de 

som kan lite och de som kanske inte kommer någonstans men som vet. (C: 10) 

 

I grupparbeten kan det alltså vara en tillgång att man är på olika nivåer. David beskriver det så 

här: 

 
Jag tänker framförallt på i grupparbeten så kan det vara en tillgång att man är på olika 

nivåer. Man kan höja dem som presterar sämre… Men det kan ju ändå bli att det blir 

mer positiv inställning och koncentrerat arbete på lektionen som de kan ha nytta av 

som tycker det är svårt. (D: 3) 

 

Tillgången ses i att duktiga elever kan höja dem som presterar sämre och att eleverna kan lära 

av varandra. Starkare elever kan också bidra till att sätta stopp för att en negativ attityd sprids 

mellan eleverna. De duktiga eleverna är oftast motiverade och intresserade, vilket gör att de 

kan dra med sig även svagare elever. Astrid ger ett annat exempel på hur heterogenitet kan ses 

som en tillgång: 
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Ofta är det så att de som är lite stökiga, de är mer verbala och pratar gärna mer och då 

kan man plocka och få fram mer. Det kan ju vara de som är väldigt tysta och blyga som 

har svårt för sig och sitter i ett hörn där och då blir det ju inte lika mycket dialog. Kan 

man få fram lite grejer därifrån så kan det tillföra gruppen. Så det kan vara en tillgång. 
(A: 8) 

 

Ännu ett exempel på hur heterogenitet kan ses som en tillgång är när duktiga elever förklarar 

nya koncept eller problemlösningar för svagare elever. De duktiga får då chans att befästa 

kunskaper genom  att förklara för någon annan medan de svaga kan lära sig från sina 

kamrater.  

 

En lärare tror att lärare i nivågrupperingar oftare ser heterogenitet som ett hinder än som en 

tillgång. I nivågrupperade grupper förväntar sig lärarna att gruppen ska vara någorlunda 

homogen. Bertil uttrycker:  

 
Eftersom man är så inställd på att gruppen ska vara homogen då som man har planerat 

sin aktivitet utifrån att de är homogena… Man skulle säkert inte se det som ett problem 

om man hade vanlig helklassundervisning. Då skulle man ha varit inställd på att det ska 

finnas den här spridningen av kunskaper. Och då skulle man nog kunna organisera på 

ett annat sätt som drog nytta av det istället. (B: 7) 

 
 
5.2.1 Sammanfattning 

Lärarna ser stora svårigheter i att undervisa i heterogena klasser. Det är svårt att planera och 

att anpassa undervisningen till varje elevs kunskapsnivå samt att nå fram till alla elever. Det 

blir ofta för låg nivå på undervisning, vilket missgynnar duktiga elever. Elever med 

koncentrationsproblem, blandade med elever med matematiksvårigheter, är ett stort problem i 

hel klass. Nivågruppering ses därför som en lösning till problemen, även om nivågrupper inte 

alltid är homogena. Om heterogenitet ses som en tillgång eller ett hinder beror på lärarens 

inställning tror en del av lärarna. Lärarna ger flera exempel på när heterogenitet kan vara en 

tillgång i klassrummet; vid grupparbeten kan det vara en särskild tillgång eftersom eleverna 

kan lära av varandra. I nivågruppering upplever dock lärarna att heterogenitet är ett hinder. 
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5.3 Lärarnas beskrivning av undervisningen i de olika nivågrupperna 
När lärarna beskriver sin undervisning beskriver de även de olika gruppernas egenskaper, 

något som påverkar lärarnas sätt att undervisa. Jag redogör därför också för hur lärarna 

beskriver respektive nivågrupp. Resultatet redovisas för respektive nivågrupp. 

 

5.3.1 Långsamma grupper 

När det gäller de långsamma grupperna så jobbar eleverna främst med att uppnå målen för 

betyget Godkänd. De flesta hinner inte att komma in på VG-uppgifter på grund av det 

långsamma tempot. Eleverna behöver, enligt lärarna, lång tid på sig samt mycket repetition 

och nötande för att lära sig. Eleverna behöver även mycket grundläggande kunskaper, till 

exempel huvudräkning, menar en lärare. Några av lärarna upplever elever i långsamma 

grupper som omotiverade och stökiga. David förklarar: 
 

Eftersom det är en del som är omotiverade i långsamma grupper så kan det ju bli lite 

oroligt i såna grupper. Det är inte så bra för de som vill och kämpar men som tycker det 

är svårt. Så för dem kan det ju vara negativt. (D: 4) 

 

Detta kan i hög grad påverka undervisningen. Det förekommer också en negativ inställning till 

matematik och egen förmåga bland en del elever i långsamma grupper, menar lärarna. David 

säger: 
 

Tycker man att ett ämne är väldigt svårt så kan det ju lätt leda till att man blir negativ 

inställd till ämnet och att man inte jobbar så mycket som man borde. (D: 5) 

 

Eleverna behöver därför mycket stöttning för att upprätthålla en positivare inställning, 

konstaterar Fredrik: 

 
…i en långsam grupp så får du ju gå in och peppa mycket… här måste man vara lite 

mer ’gå-påig’ och stötta dem. (F: 7) 

 

Undervisningen i långsamma grupper 

Undervisningen i långsamma grupper varierar från grupp till grupp. I två av de sex 

långsamma grupper som lärarna beskriver förekommer laborationer. I det ena fallet har 

läraren nyligen börjat använda sig av mycket laborationer istället för gemensamma 
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genomgångar och räkning i boken, eftersom detta sätt att undervisa har givit dåliga resultat; 

hon inleder varje nytt avsnitt med en laboration och fortsätter ofta med både diskussioner i 

smågrupper samt en gemensam dialog där hon strukturerar upp på tavlan vad eleverna 

kommer fram till. Elevernas förståelse av nya avsnitt prioriteras nu framför nötande i boken. 

Det arbetar eleverna istället med hemma. I det andra fallet används ibland laborationer som ett 

komplement till den övriga undervisningen. Men Bertil beskriver svårigheten med att 

genomföra laborationer i dessa grupper: 
        

Jag tog in lite pinnar häromdan till dem och vi skulle räkna medelvärdet av antal 

knoppar och så där. Och några stenar tog jag in. De kastade stenarna på varandra och 

bröt sönder pinnarna. Då nästa lektion är man inte så tänd på att fortsätta med det. Just 

den laborationen slutade med att det blev inte någon uppföljning av det resultatet. Vi 

tog en vanlig traditionell genomgång om hur man räknar ut medelvärdet istället, så fick 

de göra tio uppgifter med medelvärde sen. (B: 8) 

 

Andra grupper laborerar inte alls, delvis på grund av att det blir för rörigt i klassrummet. I 

vissa grupper är det istället vanligast med individuella genomgångar och räkning i boken, 

enskilt, i par eller i tre-grupper, där läraren går runt och hjälper eleverna. Carin har en liten 

grupp på åtta elever. Hon säger: 

 
                     Det är nog mer individuellt ju mindre gruppen är. Så det är nog mer liksom 

elevanpassat… man har större möjlighet att släppa dem på olika ställen. (C: 11) 

 

I en liten grupp får eleverna mer lärartid per elev, vilket möjliggör att läraren kan hjälpa 

eleverna med det som de upplever som svårt. En annan anledning till att individuella 

genomgångar är vanligast kan vara att eleverna är utspridda på olika ställen i boken. David 

berättar om sin grupp: 

 
… det är kunskapsmässigt ganska spritt. Så jag har inte haft lika mycket gemensamma 

genomgångar på det  sättet … Det blir mer individuella genomgångar eftersom de bara 

är 10 stycken. (D: 6) 

 

I andra grupper dominerar gemensamma genomgångar. Det kan bero på att eleverna är mer 

samlade och arbetar med ungefär samma avsnitt eller att det är för många elever i gruppen för 

att hinna med att hjälpa alla individuellt. Bertil förklarar: 
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Men gemensam genomgång i början av moment som de inte förstår då så att man har 

möjlighet att fånga upp elevfrågor direkt. Det blir lite för tungt om man skulle börja 

springa runt om man har 15 av 18 som inte förstår någonting. Utan man måste ha 10 av 

dem lite självgående så det bara är 8 som räcker upp handen samtidigt. Och det kan 

man få i det läget om man lyckas med någon genomgång. (B: 9) 

 

En lärare uppskattar att genomgångarna upptar cirka tio minuter av tiden varannan lektion i 

hennes grupp. En lärare poängterar att genomgångarna sker i dialogform med eleverna. 

Gemensamma diskussioner eller diskussioner i smågrupper utgör också ett inslag i 

undervisningen i vissa grupper, medan det i andra grupper är svårt att föra diskussioner på 

grund av att eleverna börjar prata om annat som inte relaterar till ämnet.  

 

5.3.2 Mellangrupper  

Målet för eleverna i mellangrupperna är att alla ska nå målen för betyget Godkänd och att så 

många som möjligt ska nå något av de högre betygen. Alla elever satsar dock inte så mycket 

på att få höga betyg. En del av mellangrupperna beskrivs som ojämna med stor spridning i 

kunskaper. Vissa elever är knappt godkända medan andra ligger på MVG-nivå. Erika 

beskriver situationen: 

 
Jag försöker ju dela på dem. Vi har ju grupprum anslutna till den salen, så ibland så 

delar jag på dem så inte de som redan fattar allting behöver lyssna på 

repetitionsgenomgångarna. Sen att man kör lite VG / MVG-genomgångar för dem som 

behöver det då. (E: 8) 

 

En lärare talar om att en del elever ibland försöker dölja sina kunskapsluckor istället för att be 

om hjälp, något som är ovanligt i de snabba grupperna. 

 

Undervisningen i mellangrupper 

När det gäller undervisningen förekommer gemensamma genomgångar och räkning antingen 

enskilt eller i par eller tre-grupper i samtliga mellangrupper, men i varierande utsträckning.  

Flera lärare uppger att de har en hel del diskussionsövningar i sina grupper. Så här går det till i 

en av grupperna: 
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De får ut den [uppgiften] i hel grupp, sen får de gruppera sig som de vill. Ofta får de en 

halvtimme på sig att diskutera i grupp och sen så går man igenom det tillsammans.  

(E: 9) 

 

Även laborationer och praktiska övningar utgör en del av undervisningen i vissa grupper, 

medan det inte förekommer alls i andra grupper. Ett exempel på en praktisk övning kan vara 

att mäta klassrummet för att räkna ut hur mycket färg som skulle gå åt för att måla väggarna. 

Både läroboken och material från andra läromedel används i undervisningen. Erika påtalar att 

en av hennes grupper vill repetera mycket, medan en annan i år 9 mest ägnar sig åt 

tillämpning. Även om eleverna oftast hoppar över de enklaste uppgifterna, har de inte 

möjlighet till riktig fördjupning på grund av tidsbrist. 

 

5.3.3 Snabba grupper 

Eleverna i de snabba grupperna beskrivs av lärarna som motiverade, intresserade och 

engagerade elever, med ett sug efter kunskap; de arbetar även flitigt på lektionerna. Målet för 

dessa elever är att de ska få betygen VG eller MVG, vilket eleverna också satsar på att få. 

Lärarna ställer höga krav på redovisningar av lösningar i dessa grupper. En lärare beskriver 

sin grupp som ganska jämn med en hög lägstanivå vad gäller kunskaper. 

 

Undervisningen i snabba grupper 

Undervisningen leds i snabba grupper in på fördjupning så ofta som möjligt. Fredrik förklarar: 

 
Och det kan ju vara att man är inne och nosar på gymnasiekunskaper och även att man 

nämner högskolekunskaper också. Men vi behöver ju inte träna lika mycket på allting 

[som långsammare grupper]. Vi hoppar ju över många enkla uppgifter. De enklaste 

uppgifterna gör vi aldrig i den gruppen. (F: 8) 

 

I de snabba grupperna är det vanligt med gemensamma genomgångar där läraren har en 

dialog med eleverna. Bertil beskriver det så här:  
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De förstår ofta de här genomgångarna man gör. Om man kör en genomgång på tio 

minuter på tavlan, det kan ta femton och tjugo [minuter] också, så ställer de mycket 

följdfrågor på den som gör att det är sällan någon som behöver hjälp när man väl har 

dragit igång. Det de är dåliga på är ju istället att läsa uppgifter och få ut i större 

sammanhang, plocka ut… Jag har försökt med den gruppen att vi har gjort fler 

muntliga övningar, just för att de ska få träna på att berätta, förklarar för varandra det 

de har gjort. För det är de ganska dåliga på jämfört med sin matematiska förmåga i 

övrigt. (B: 10) 

 

Genomgångarna följs ofta av enskild räkning eller räkning i smågrupper; eleverna pratar 

ganska mycket matematik med varandra och hjälps åt med uppgifterna, säger Bertil. Om en 

elev frågar läraren om hjälp, så vänder sig ofta fler elever med samma problem ditåt för att 

lyssna. Detta leder till många spontana muntliga diskussioner, enligt Bertil. I den ena gruppen 

används ibland laborativt material, men det förekommer mindre sällan i den andra.   

 

5.3.4 Sammanfattning 

När lärarna beskriver sina grupper och sin undervisning kan en del tydliga skillnader urskiljas 

mellan de olika nivågrupperna. Det förekommer dock en viss variation inom nivågrupper, 

vilken verkar vara störst inom långsamma grupper. Här följer en jämförelse mellan 

nivågrupperna.  

  

       



 44

      Långsamma 
 
Betygsmål:       Alla ska nå 
       Godkänd 
 
 
 
Egenskaper:    En del omotiverade 
                        elever med negativ  

      inställning
  

      Behöver mycket hjälp 
 
 
 
Undervisning: Vanligt med 
                        individuell 
                        genomgång 
 
                        Gemensam  
                        genomgång 
                        förekommer  

  
 
      Diskussion     
      förekommer i en del  
      grupper 
  
     Mycket repetition och     
     grundläggande   
     kunskap  
 
     Laborationer    
     förekommer bara i  
     vissa grupper  
 
 
 

Gruppstorlek: Högst 20 elever, 
                        i en del 8-10 elever  

Mellan 
 
Alla ska nå G och så 
många som möjligt ska nå 
ett högre betyg 
 
 
Ojämna med spridda 
kunskaper 
 
 
Döljer ibland 
kunskapsluckor istället för 
att be om hjälp 
 
 
 
 
 
Gemensam genomgång 
vanligt 
 
 
 
Ganska mycket 
diskussion och praktiska 
övningar 
 
En del fördjupning, men 
även en del repetition 
 
 
 
Laborationer förekommer 
i vissa grupper 
 
 
 
Cirka 25 elever 

Snabba 
 
Alla ska nå VG eller    
MVG 
 
 
 
Motiverade elever med  
sug efter kunskap 
 
 
Ofta självgående 
 
 
 
 
 
 
 
Gemensam genomgång  
 vanligt  
 
 
 
Vanligt med diskussioner 
och muntliga inslag 
 
 
Inriktar sig på fördjupning 
 
 
 
 
Laborationer förekommer 
ibland 
 
 
 
Upp till 31 elever 
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6. Diskussion 
Jag kommer i följande avsnitt att diskutera resultaten som framkommer i mina intervjuer i 

förhållande till mina tre frågeställningar samt relatera dem till genomgången litteratur. 

Underrubrikerna till första frågeställningen, fördelar, nackdelar och resultat, diskuteras var för 

sig. 

 

6.1 Lärarnas erfarenheter och attityder till nivågruppering 
Lärarna har olika lång erfarenhet av nivågruppering, men de verkar ha en gemensam 

uppfattning att nivågrupperingen som tillämpas på skola X fungerar bra. Samtliga 

intervjupersoner är, liksom föräldrar och majoriteten av eleverna, positiva till sättet att 

organisera matematikundervisningen enligt lärarna. Enligt Skolverkets undersökning (2007) 

är lärare som undervisar i nivågrupper överlag mer positivt inställda än övriga lärare till att 

nivågruppera, vilket verkar vara fallet även för de intervjuade lärarna. De lärare som har 

erfarenhet av att undervisa hela klasser föredrar nivågruppering på grund av de svårigheter de 

upplevt i hel klass. Det stämmer väl överens med grundantagandet som nämns i Wallby m. fl. 

(2001) samt resultatet från skolverkets rapport (Skolverket 2007) att det är lättare att 

undervisa en homogen grupp; lärarna tycker att de på så sätt lättare kan se varje elev och hitta 

varje elevs nivå.  

 

6.1.1 Fördelar 

Lärarna uttrycker att nivågruppering möjliggör anpassning av undervisningen utifrån 

elevernas nivå och lärhastighet. Enligt Wallby m. fl. (2001) är en anpassad undervisning en 

förutsättning för att uppnå positiva prestationseffekter. Av intervjuerna framgår att detta 

anpassade undervisningssätt kan leda till ett större intresse, en mer positiv upplevelse och ett 

större välmående, vilket i sin tur kan ha stor betydelse för studieresultaten. I långsamma 

grupper är elevers ökade förmåga att befästa kunskaper, som en följd av det långsamma 

tempot, ett exempel på förbättrade studieresultat. Lärarna, precis som Hellström (1987), ser 

omöjligheten i en heterogen grupp att ha traditionella genomgångar på för varje elev rätt nivå. 

I nivågrupperade grupper är det däremot lättare att ha gemensamma genomgångar och 

diskussioner eftersom eleverna ligger på liknande kunskapsnivå, anser de. Det samstämmer 

med Skolverkets undersökning (2007) som visar att 90 procent av de lärare som jobbar 

nivågrupperat tycker att det underlättar undervisningen. En annan fördel med nivågruppering 

som nämns för de långsamma grupperna är möjligheten att anpassa gruppstorleken så att 
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långsamma grupper kan bli relativt små. Det ger mer lärartid för de som verkligen behöver 

det, något som rapporterades som viktigt även i Nyströms studie (2003). Stensmo (1997) 

pekar på att utsatta elever med bland annat lärproblem kan gynnas av mindre gruppstorlek. 

Dyslektiker och elever med koncentrationssvårigheter uppges exempelvis gynnas av att 

undervisas i små grupper. Flera fördelar i långsamma grupper rör elevernas självkänsla. Ännu 

ett grundantagande för att vilja ha homogena grupper är att: ”Elever mår bättre om de slipper 

jämföra sig med duktigare kamrater” (Wallby m. fl. 2001). Även några av de intervjuade 

lärarna instämmer i att det är en fördel för elever i långsamma grupper att få grupperas med 

andra elever på liknande nivå eftersom de då slipper skämmas inför duktigare elever och 

känna stress att de inte hunnit lika långt. Eleverna vågar även ställa frågor och gå fram till 

tavlan, något som de antagligen inte skulle göra inför duktigare kamrater, enligt lärarna. 

Grupperingen verkar således kunna skapa en viss trygghet för elever i långsamma grupper. 

Ovan nämns att forskning bekräftat att en anpassad undervisning kan ge positiva resultat. Det 

kan även möjligheten för duktiga elever att genom nivågruppering få en utökad kurs. Precis 

som i Nyströms undersökning (2003) tror flera av lärarna att elever i snabba grupper gynnas 

av nivågruppering där de får chans till utmaningar och fördjupningsuppgifter samt möjlighet 

att utveckla sin potential. En del av lärarna tror även att de svaga gynnas; detta i motsats till 

EU-kommissionen (2006) som hävdar att särskilt utsatta elever missgynnas av att 

nivågrupperas alltför tidigt. Det är dock osäkert huruvida detta påstående kan relateras till 

elever i svenska skolor. 

 

6.1.2 Nackdelar  

För snabba grupper nämns det stora elevantalet som en nackdel; Granström (2007) redovisar 

dock att gruppstorleken inte har någon betydelse för elevernas lärande. Däremot kan det ge en 

extra arbetsbelastning för läraren. Gruppstorlek har, som nämns tidigare, större betydelse för 

svaga elever eftersom de kräver mer lärarhjälp. De snabba grupperna uppges däremot vara 

ganska självgående. I mellangrupperna nämns en annan nackdel, nämligen att grupperna kan 

bli väldigt ojämna med elever som är utspridda. Att det upplevs som en nackdel beror kanske 

på att läraren förväntar sig en homogen grupp och därför ser heterogeniteten som ett hinder. 

Ett flertal av de dokumenterade risker och svårigheter med nivågruppering som Wallby m. fl. 

(2001) beskriver påtalas även av intervjupersonerna på skola X. Några av dessa gäller byten 

mellan nivågrupperna. En stor nackdel är att elever i långsamma grupper, där grön bok 

används, har svårt att klara av att byta till en snabbare grupp på grund av att de saknar 

kunskaper i moment som endast tas upp i röd bok. Trots att elever och föräldrar informeras 
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om att grön bok utestänger chansen till högre betyg än Godkänd, kan boken sägas vara en 

fälla. Eleverna har alltså en begränsad möjlighet att välja senare, något som Wallby m. fl. 

(2001) kallar ’inlåsning’. Matematikdelegationen för SOU (2004:97) menar att läroboken 

endast bör användas som stöd för att nå uppställda mål, något som också tas upp av en av 

lärarna. En annan dokumenterad svårighet, som även nämns i det insamlade materialet, är 

svårigheten att avgöra vilken grupp eleven bör gå i (Wallby m. fl. 2001). Det är inte ovanligt 

att elever som har svårt med matematik grupperas tillsammans med elever som kanske inte 

har så svårt, men som är stökiga och omotiverade. Det kan kännas orättvist för elever som har 

svårt att klara ett godkänt betyg men som verkligen kämpar, att placeras i en grupp med 

stökiga elever som presterar dåligt på grund av bristande arbetsmoral och 

koncentrationsförmåga. Det är en risk som Lindgren (2007) påpekar, men som alltså visar sig 

vara ett faktum på skola X. Stökiga och omotiverade elever är vanligare i de långsamma 

grupperna uppger lärarna, vilket också stämmer överens med Nyströms resultat (2003). För 

låga förväntningar och en försvagad självkänsla utgör två andra dokumenterade risker med 

nivågruppering (Wallby m. fl. 2001) som även nämns i min undersökning. En del elever 

uppges koppla ett långsamt tempo med egen bristande förmåga, medan lärarna menar att 

namnbenämningarna snabb, mellan och långsam har att göra med lärhastighet. Det är möjligt 

att eleverna i långsamma grupper upplever gruppbenämningen som negativ och utpekande, 

men samtidigt påpekar Lindgren (2007) att trots neutrala namn har eleverna en benägenhet att 

själva benämna gruppen till exempel ’cp-grupp’. Det är därför en mycket viktig uppgift och 

en stor utmaning för läraren att försöka vända på elevernas negativa inställningen till egen 

förmåga, eftersom negativiteten kan hindra inlärningen. En del forskning visar att medel- och 

lågpresterande elever istället presterar bättre i heterogena klasser (Wallby m. fl. 2001), kanske 

på grund av att de i homogena grupper missar chansen att dras med av duktiga elever. Av 

ovanstående resonemang framgår att det finns både fördelar och nackdelar för svaga elever att 

undervisas i homogena grupper. Eleverna slipper å ena sidan stressas av och skämmas inför 

duktiga elever, vilket är en fördel, medan de å andra sidan kan få en försämrad självkänsla av 

att vara placerad i en vad de kallar ’dålig grupp’. Det blir ju, som Erika (E: 2) säger, ingen 

fördel att gå i en långsam grupp om alla i gruppen är omotiverade och negativa till att gå i 

långsam grupp. Vid utvärdering av nivågruppering bör därför fördelar vägas mot nackdelar 

för att avgöra vad som är bäst för eleverna.  
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6.1.3 Nivågrupperingens påverkan av elevresultat 

Nivågrupperings påverkan av elevresultaten är svårbedömd. Det är i stort sett en omöjlighet 

för lärarna att veta i hur stor utsträckning matematikresultaten kan härledas till själva 

grupperingen, dels för att nivågruppering har tillämpats under så lång tid på skolan att de inte 

har något annat att jämföra med och dels för att andra faktorer  kan ha stor betydelse för 

resultaten. Lärarkompetensen är enligt forskning den mest avgörande faktorn för elevers 

framgång (SOU 2004:97; Vernersson 2007). Grupperingen kan, som nämns ovan, påverka 

resultaten genom att en negativ attityd sprids bland eleverna i långsamma. Elevernas 

matematikresultat kan även påverkas av deras förkunskaper. En rapport från Skolverket 

(2004) visar exempelvis att andelen svagpresterande har ökat mellan 1992 och 2003. Om 

resultaten är försämrade redan i lägre åldrar påverkas resultatet följaktligen även för elever på 

högstadiet.  Lärarna tror sig dock se goda resultat främst i snabba grupper, där elever ibland 

arbetar med uppgifter på gymnasienivå och därmed får en utökad kurs, samt i en del små 

grupper där elever får mycket hjälp med det som de har svårt med.  

 

6.2 Lärarnas syn på heterogena grupper 
Lärarna som undervisat i heterogena klasser berättar om problemen som de upplevt i 

klassrummet; svårigheter att planera och organisera undervisningen, svårighet att nå fram till 

alla samt svårighet att hantera elever med koncentrationssvårigheter samtidigt som de ska 

försöka hjälpa andra elever är några av de problem som beskrivs av lärarna. Hellström (1987) 

skriver om problemet med att ha traditionella genomgångar. Eleverna får då inte undervisning 

på för dem rätt nivå. Å andra sidan uppstår problem även vid enskild räkning i boken eftersom 

läraren då inte hinner med att hjälpa alla elever. Följaktligen lotsar läraren eleven till rätt svar 

för att spara tid, vilket inte gynnar elevernas egen tankeprocess. När elever inte förstår kan de 

visa ointresse och bli stökiga istället (Hellström 1987). Av dessa anledningar är det inte 

konstigt att lärare oftast upplever heterogena grupper som ett problem, som Nyström (2003) 

påvisar i sin studie och som Wallby m. fl. (2001) skriver om. Nivågruppering blir då ett sätt 

att tackla heterogeniteten tycker de intervjuade lärarna. De kan på så sätt göra grupperna mer 

homogena och slippa en del av dessa problem som kan upplevas mycket frustrerande och som 

kan få läraren att känna sig otillräcklig. Med en stor känsla av frustration och otillräcklighet 

kan läraren påverkas negativt, vilket kan visa sig i undervisningen men också i bemötandet 

med elever. Om dessa negativa känslor går att undvika eller åtminstone mildra genom 

nivågruppering kan det leda till en positivare stämning och därmed en bättre arbetsmiljö för 
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både lärare och elever. Även om resultaten inte förbättras av nivågrupperingen så kanske ändå 

välbefinnandet är större bland lärare och elever. Runesson (2007) menar däremot att olikheter 

i gruppen är en tillgång som kan användas som ett redskap för att utveckla elevers tänkande. 

Ett problem är dock att alltsedan grundskolans införande 1962 har lärare inte fått något svar 

på hur de ska kunna individualisera inom en heterogen klass, konstaterar Carlsson (1999).  

Det är kanske av den anledningen och av den långa traditionen att differentiera i svenska 

skolor som lärare tycker att nivågruppering är bra. Det var ju för många skolor ett naturligt 

steg att börja nivågruppera när alternativkurserna försvann. Trots att flera lärare upplever 

heterogena grupper som ett problem kan de dock samtidigt se tillgången i olikheterna, 

framförallt vid grupparbeten.  

  

6.3 Undervisningen  
Den stora skillnaden mellan de olika nivågrupperna är tempot på undervisningen och 

innehållet av uppgifterna, snarare än metoderna. Liknande metoder används för de olika 

nivåerna, men uppgifterna ligger i långsamma grupper på G-nivå medan de ligger på  

VG- eller MVG-nivå i de snabbare grupperna. Skolverket (2008) skriver att skolan inte får 

skapa en G-grupp där eleverna endast kan nå betyget Godkänd. Det är en tolkningsfråga 

huruvida eleverna i långsamma grupper på skola X går i en så kallad G-grupp. Å ena sidan 

gör boken att de inte arbetar med moment på VG-nivå, men å andra sidan kan anledningen 

vara att dessa elever inte har förmågan att arbeta med dessa lite svårare moment; lärarna 

beskriver att det krävs mycket grundläggande kunskaper och mycket repetition och nötande 

för att kunna gå vidare. Det kan göra att extra moment inte hinns med i kursen. Elevernas 

förutsättningar kan således sätta stopp för att nå högre betyg. Beroende på elevantal, förmåga, 

och gruppsammansättning väljer lärarna olika sätt att undervisa på. I Nyströms undersökning 

(2003) framkom att de svaga krävde mer enskilda genomgångar och hade ett svagare intresse 

än elever i duktigare grupper. Det framgick även av resultaten i min undersökning. I en större 

grupp är det däremot vanligt med gemensamma genomgångar för att bland annat fånga upp 

elevfrågor. I en skötsam grupp kan muntliga inslag vara vanligt medan laborationer blir en 

omöjlighet i en del stökiga grupper. Lärarna anpassar alltså undervisningen efter vilken grupp 

de har och vad som lämpar sig för just de eleverna. Lärarnas beskrivningar av undervisningen 

tycks inte samstämma med Skolverkets resultat som visar att tyst räkning är den vanligaste 

arbetsformen. Istället arbetar eleverna ofta tillsammans och verkar diskutera en hel del. Min 

tolkning av resultaten, som baseras på lärarnas utsagor, är ändå att variationen av 
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undervisningen är ganska stor. Genomgångar, diskussioner, laborativ matematik och 

problemlösning har rapporterats av lärarna, precis som delegationen för matematikutveckling 

(SOU 2004:97) skriver behövs i en varierad undervisning.  

 

6.4 Sammanfattande reflektion och fortsatt forskning 
Många lärare tror att nivågruppering kan lösa det upplevda problemet med heterogenitet. Det 

kan enligt forskningen ge positiva effekter, förutsatt att undervisningen anpassas efter 

elevernas kunskaper och erfarenheter. Men riskerna är många och måste i möjligaste mån 

försöka elimineras. I resultaten finns en antydan till en del motsägelsefulla svar. Lärarna 

uppger till exempel att det är lätt att byta mellan grupperna, men säger samtidigt att det kan 

uppstå svårigheter i samband med gruppbyte. Syftet med nivågruppering, att skapa homogena 

grupper, är ett annat exempel på motsägelsefullhet, då flera av lärarna tycker sig ha ganska 

heterogena grupper. Detta leder till funderingar över vad nivågruppering egentligen är. Trots 

att det går att definiera nivågruppering i teorin, är det inte alltid lika självklart vad 

nivågruppering är i praktiken. Det bevisas av lärarnas beskrivningar av svårigheter att veta 

vilken grupp en elev ska gå i. En elev som har god förmåga, men ingen ambition, hamnar 

troligtvis i en långsam grupp med elever som har stora svårigheter i ämnet. De grupperas då 

efter hur de presterar och inte efter vad de faktiskt kan, vilket följaktligen i vissa fall ger 

mycket heterogena grupper. Det finns fördelar och nackdelar med alla typer av 

grupperingsformer. Det gäller att hitta den bästa för att maximera elevernas lärande och 

välmående. Därför behövs mer forskning, inte bara om nivågruppering, utan även om andra 

grupperingsformer, till exempel små heterogena grupper och kooperativt lärande, för att 

generera bättre vägledning till hur lärare kan organisera undervisningen på ett bra sätt i 

heterogena grupper. Carlsson (1999) tycker inte att lärare fått något svar på hur de kan 

individualisera i heterogena klasser. Och om inga svar ges på hur man kan undervisa 

heterogena grupper så kommer kanske hälften av alla niondeklassare fortsätta att 

nivågrupperas, med hänvisning till stark tradition och inte till forskning. Andra 

grupperingsalternativ bör därför utforskas. 
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Intervjuguide     Bilaga 1 
Personlig beskrivning      
* Hur många års erfarenhet?  *Vilka ämnen?  *Vilka åldrar? * Hur ser dina grupper ut? 
* Hur många elever?  * Hur skulle du beskriva dig själv som lärare? 
* Har din erfarenhet gjort att din syn på undervisningen har ändrats? 
 
Mitt intresseområde är nivågruppering. 
(1) Vad har du för erfarenhet av nivågruppering? (nivågruppering = homogena grupper med 
elever som har likartad prestationsförmåga eller lärhastighet) 
 
(Begreppsförklaring) Indelning av grupper 
* Hur ser grupperingen ut? * Vad baseras den på? * Vem gör indelningen? 
* Är det enkelt att byta grupp?  
* Vilken feedback har ni fått av eleverna på nivågruppering? 
* Hur brukar föräldrar ställa sig till nivågruppering? 
* Hur länge har nivågruppering tillämpats på skolan? 
 
(1) Vad tycker du om nivågruppering?  
* Har din nuvarande uppfattning av nivågruppering ändrats sedan tidigare? 
* På vilket sätt? * I så fall, vad har gjort att du ändrat uppfattning? 
 
(3) Egen undervisning - hur bedriver du din undervisning i små/ stora (svaga/ starka) grupper? 
*arbetssätt, genomgångar, hjälpmedel, läromedel, metoder 
 
(3) Skillnader mellan grupperna - vilka skillnader ser du mellan grupperna? 
* Läromedel 
* Undervisning/genomgångar, nivågrupperas även de? 
* Tid /elev 
* Annat 
 
(2) Heterogenitet - stor variation i kunskap bland elever - hur ser du på det?  
(Sätt in i sammanhanget från tidigare fråga - du sa tidigare att…) 
 
(2) Kan vi tackla elevvariation genom att nivågruppera? - Hur ser du på det? 
* hinder?  * tillgång?  * kan du ge något exempel? 
 
(1) Fördelar/ möjligheter med nivågruppering 
* Finns det fler?  * Gynnas vissa elever mer än andra? 
 
(1) Nackdelar/ risker / hinder med nivågruppering 
* Fler exempel  * Missgynnas några elever?  * Risker / hinder 
 
(1) Resultat - vilka resultat har du sett när du jobbat med nivågruppering? 
* Har resultatet förändrats efter att nivågruppering införts? 
 
Övrigt - Är det något du vill tillägga? 
 

 

 


