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Sammanfattning

Föreliggande uppsats avser att undersöka om lärarnas inofficiella diskurs om individualisering och 
nivågruppering stämmer överens med läroplanens officiella diskurs. Den aktuella uppsatsen är en 
fallstudie och görs ur ett maktperspektiv och den består av en diskursanalys av lärarnas diskurs och 
en av den officiella diskursen, det vill säga läroplanen. Analyserna utarbetas med hjälp av Laclau 
och Mouffes metodologiska verktyg för att sedan jämföras och därmed utröna om det finns någon 
kamp mellan de två diskurserna. Detta tillvägagångssätt används för att möjliggöra en koppling till 
de teoretiska utgångspunkterna, vilka är tagna från Focaults tankar om makt. Resultaten av under-
sökningen visar att lärarna i sin diskurs lyfter fram att huvudproblemet förefaller vara att de stora 
heterogena klasserna idag gör att de inte hinner stimulera alla. I och med att verkligheten som arti-
kuleras i den inofficiella diskursen inte överensstämmer med den officiella diskuren är den officiella 
lögnen född. Lösningen till detta dilemma skulle förslagsvis kunna vara att nivågruppera. Detta 
anses dock vara omoraliskt, främst med tanke på den officiella diskursen och dess artikulering om 
demokratiska värderingar och jämlikhet.

Nyckelord: Differentiering, individualisering, nivågruppering



Förord

Inledningsvis vill vi först tala om att vi i alla hänseenden har arbetat fram denna uppsats gemensamt. 
Samtidigt vill vi ta tillfället i akt och tacka våra familjer och våra vänner för att de funnits till för oss 
och varmhjärtat stöttat oss i våra ambitioner att fullgöra våra studier genom detta examensarbete. Ett 
särskilt tack riktar vi också till våra informanter, vilka genom sitt deltagande i intervjuerna bidrog 
med material till denna uppsats. 

Vidare vill vi även tacka våra handledare Ole Olsson och Torbjörn Jansson som visat stort intresse 
för vårt arbete. Vi uppskattar särskilt att handledningarna alltid varit såväl lärorika som trevliga och 
att vi vid varje handledning även fick många goda skratt. När det gäller handledning vill vi även 
passa på att framföra ett speciellt tack till Claes Ericsson, utan dig hade det nog inte blivit någon 
diskursanalys! 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett gott samarbete. Uppsatsen har genom detta samarbete blivit 
roligare att skriva och dessutom har vi via våra olikheter ofta kompletterat varandras arbete. Härmed 
avslutar vi våra 4,5 år på Högskolan i Halmstad och med denna dikt tackar vi för denna tid.

”Jag vill tacka livet 
Som gett mig så mycket 
Det gav mig två ögon 
Och när jag dom öppnar 
Kan jag klart urskilja det svarta från det vita…”
                                                Arja Saijonmaa, 1980

Halmstad 2007-06-01
Sandra Daradić och Ingela Jönsson
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1. Inledning

Läraren står framme i klassrummet. Hon har precis gått igenom dagens uppgifter med eleverna och 

funderar nu över hur hon kan hjälpa Per, Sara, Lina och Karl den här gången. Hennes tankegångar 

blir avbrutna när tre elever pockar på uppmärksamhet. Det är Emil, Sofie och Peter, och som vanligt 

vill de ha mer att göra. Hon har tur, de övriga tjugoen har kommit igång med uppgifterna. Tja… de 

kommer i varje fall att få en bra grund att stå på den dag de slutar, en grund som Emil, Sofie och 

Peter redan står på! tänker hon

Lärarens dilemma är att de fyra första eleverna är mycket svaga i ämnet och behöver all hjälp de kan 

få. De tre andra är s.k. MVG-elever, som också skall stimuleras för att kunna utvecklas. Läraren har 

löst dilemmat genom att lägga nivån på uppgifterna efter de övriga eleverna, det vill säga de som är 

så starka att de oftast klarar de övningar som är alldeles för lätta för MVG-eleverna och alldeles för 

svåra för de svagaste. Men… hur skall jag lyckas att stimulera alla? Nåja… MVG-eleverna kan jag 

ju alltid ge en bok att läsa i, så blir de i varje fall stimulerade för stunden! Problemet är de svaga, 

tänker hon. 

Nästa tanke som slår läraren är att det här känner hon igen. Det här har jag läst om i tidningen! 

Föräldrar, lärare och politiker… Låt se, i somras var det vilda diskussioner i UNT.1 En förälder, men 

också lärare, drog igång debatten den gången och då handlade det om nivågruppering som en alter-

nativ undervisningsform. Läraren kommer ihåg att hon hade reagerat. Så kan man väl inte göra? Det 

är inte rätt och riktigt! Eller… hur är det med? Hon suckar för sig själv medan blicken vandrar över 

klassrummet. Sedan… den där politikern… alla elever kan nå målen bara läraren arbetar tillräckligt 

hårt! Bah… men hur? Blicken stannar vid Lina och Per som sitter och pratar lite uttråkat med 

varandra. Sara och Karl vill ha hjälp! Emil, Sofie och Peter läser förstrött i sina böcker. De är 

uttråkade! 

Inledningen i uppsatsen är fiktiv men den debatt som läraren funderar över har däremot existerat i 

verkligheten. En debatt om nivågruppering och individualisering som har pågått under lång tid. En 

debatt som inte är avslutad utan pågår fortfarande ute i vårt samhälle. En debatt om hur lärarna skall 

kunna se sina elever, allt från de svagaste till de starkaste. Men hur ser egentligen lärare och 

läroplan på detta?

                                                
1 Uppsala Nya Tidning (2005) 
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1.1 Syfte och avgränsning

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur särskilt utvalda lärare på två utvalda gymnasieskolor 

resonerar kring problematiken med individualisering och nivågruppering. Ytterligare en avsikt är att 

ur ett maktperspektiv jämföra resonemanget med vad läroplanen säger och om det överensstämmer 

med lärarnas tankegångar. Den diskursanalytiska ansatsen gör att uppsatsen blir kumulativ i och 

med att nya rön tillförs till tidigare forskning. Detta innebär förhoppningsvis att uppsatsen kommer 

att leda till ytterligare diskussioner och frågor kring ämnet. 

Uppsatsens undersökning är en fallstudie, vilket medför att generella slutsatser om lärarnas diskurs 

kring individualisering inte kan dras. Den huvudfråga som uppsatsen avser besvara är: Hur ser 

maktförhållandet ut mellan gymnasieskolans officiella diskurs, det vill säga läroplanen, och den 

inofficiella diskursen bland lärare när det gäller individualisering och nivågruppering, finns det 

spänningar som gör att dessa diskurser går isär? Eftersom frågan är relativt komplex, kommer 

problemformuleringen att mejslas ut och preciseras ytterligare sist i kapitel två. 

1.2 Disposition

Inledningsvis definieras de centrala begreppen, eftersom de genomsyrar hela uppsatsen och används 

redan under själva historiken. Sedan görs en redovisning av den historiska bakgrunden och forsk-

ningsläget för att sedan mynna i en underliggande problemställning till ovan nämnda övergripande 

fråga. Därefter kommer en redogörelse för vår teoretiska och metodologiska utgångspunkt samt 

vilket tillvägagångssätt vi har använt oss av för att genomföra vårt arbete. Vidare redovisar vi en 

analys av de två intervjuer som gjorts och en analys av läroplanen. Slutligen har vi försökt identi-

fiera likheter och skillnader mellan de två analyserna, vilket mynnat i att Focaults tankegångar har 

kunnat fogas in på vissa specifika utsagor. Detta redovisas i den sammanfattande slutdiskussion där 

också resultatet av arbetet redovisas. 
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2. Teoretisk bakgrund

2.1 Centrala begrepp

Det första begreppet som bör definieras är differentiering. Enligt Wallby m.fl. innebär detta begrepp 

att undervisningen är utformad på olika sätt för olika elever. Målet inom den svenska skolan är att 

all undervisning skall, trots olika grundförutsättningar, passa alla elever som finns i ett klassrum. 

Men eftersom förutsättningarna är olika kan inte undervisningen vara likadan för alla. Det råder 

dock skilda meningar när differentiering uppstår. Det finns de som menar att även om undervisning 

sker i en sammanhållen form inom klassen så uppstår en differentiering när man individualiserar 

eller arbetar tillfälligt i mindre grupper. Sedan finns det andra som menar att det krävs mer homo-

gena grupper för att det skall gå att individualisera inom gruppen eller klassen. De två definitionerna 

kan sedan tillskrivas två former, det vill säga yttre och inre sådana.2

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

eller andra former av ”organisatoriska uppdelningar”. I uppsatsen används främst en form av sådan 

differentiering och det är ”linjedifferentiering”. Med linjedifferentiering avses elever som går på 

samma skola men på olika avdelningar eller program.3

Inre differentiering avser grupperingar som beslutas lokalt och är därför inte reglerade av till 

exempel skollagen eller läroplanerna. Inom detta begrepp går det att finna grupperingar som utgår 

från till exempel elevernas ”intresse, kön, ålder eller inlärningsstil”. Inom den inre differentiering 

finns idag nivågruppering, eftersom även denna definition inte är reglerat i dagens styrdokument.4

Nivågruppering syftar till gruppering efter kunskaps- och ambitionsnivå där eleverna delas in i 

grupper efter var individs förförståelse och andra likvärdiga förutsättningar, vilket gör att just den 

gruppen blir så homogen som möjligt. Nivågruppering kan även göras inom en heterogen grupp, det 

vill säga en hel klass. Detta kan i ett sådant fall ske genom att gruppen delas in i olika smågrupper 

tillfälligt eller permanent.5 Det är dock formen av homogen grupp som vi syftar på i uppsatsen. 

Individualisering är ett begrepp som i sig kan tolkas på många sätt. Begreppet avser dock i upp-

satsen en individanpassad undervisning som sker i en sammanhållen klass där eleverna arbetar 

                                                
2 Wallby m.fl. (2001). sid 36
3 ibid.,  sid. 37
4 ibid.
5 Lang & Nicklasson  (2005). sid 6-7
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utifrån sina grundförutsättningar och med olika arbetsuppgifter för att nå samma gemensamma mål. 

Till exempel kan vissa elever arbeta med fördjupningsuppgifter medan andra elever inte arbetar med 

alla moment som ingår i en lektion. Enskilt arbete är även ett exempel där eleverna ges möjlighet att 

arbeta med olika områden i sin egen takt, men dock under samma tidsperiod och inom klassens 

ramar.6

2.2 Historisk bakgrund

Själva grunden till gymnasieskolan kan sökas i de katedralskolor som växte fram under medeltiden 

och vars främsta uppgift var att utbilda präster. Dessa skolor kom sedan att omformas, först till läro-

verk under 1600-talet för att under 1800-talet omvandlas ytterligare. Den senare omvandlingen

berodde på att samhällets politiska och ekonomiska situation mer eller mindre tvingade fram en 

skola som blev en institution för folket, nämligen folkskolan. I och med detta uppstod, i mitten av 

1800-talet, reallinjen, vilken var en form av påbyggnad på folkskolan. Samtidigt omvandlades de 

tidigare läroverken till ”latinlinjen”, som dock till stor del var riktad mot en elit och därmed 

behövdes det inte någon form av differentiering.7

Under århundradet därefter skedde endast små förändringar inom gymnasieskolan. Det var först 

under 1940-talets skolutredning som dagens syn på skolan introducerades, det vill säga att idealet 

skulle vara en demokratisk skola.8 Men det skulle dock dröja ytterligare till början av 1950-talet 

innan gymnasieskolan genomgick en modernisering där en radikal förändring skedde vad gäller 

strukturen och organisationen av skolan. Detta gjordes bland annat genom att en ny allmän linje 

kom och därmed breddades den gymnasiala utbildningen. Nu påbörjades även den individualisering 

som kännetecknar dagens skola, även om själva processen inte kom igång på allvar förrän 1963. Då 

presenterades en gymnasieutredning, vilken initierats 3 år tidigare, där det tydligt framkom att 

elevens anlag och intressen var av vikt och gymnasiets uppgift var att se till att en mer omfattande 

personlighetsutveckling skedde.9

Gymnasieskolan förändrades sedan successivt under 1960-talet för att i början av 1970-talet om-

vandlas till en enda skolform där även den första gemensamma läroplanen, Lgy70, implementera-

des. Trots omvandlingen var gymnasieskolan ännu inte ”en skola för alla”, vilket bland annat den 

                                                
6 Wallby m.fl (2001). sid 52-53
7 Wallin (1997). sid 19-24 
8 Nyström (2003). sid 226.
9 Wallin (1997). sid 26-35
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form av urval som skedde innan eleverna fick tillträde till en gymnasial utbildning visar. Det var en 

linjedifferentiering där det bland annat krävdes att eleven skulle ha läst särskild kurs i engelska och 

matematik på högstadiet för att komma in på de teoretiska linjerna.10

I Lgy70 tydliggjordes individualiseringsprocessen, vilket bland annat åskådliggjordes i två rubriker. 

De båda rubrikerna, ”Eleven i centrum” och ”Individuell utveckling”, talade om hur skolans organi-

sation, dess inre arbete och framförallt att undervisningen skulle vara riktad mot alla elever oavsett 

personlighet eller begåvning. En differentiering fanns dock eftersom undervisningen skulle ta hän-

syn till vilken ålder eleverna befann sig i och vilken skolbakgrund de hade.11 De två rubrikerna syf-

tade till en intellektuell utveckling, men det fanns även ytterligare exempel i läroplanen på att det 

intellektuella inte var helt avgörande utan även till exempel inre och yttre egenskaper hos individen, 

intressen, hemförhållanden etcetera skulle vara av betydelse i utvecklingsprocessen. För att under-

lätta för läraren medgavs delning av klasser eftersom denne skulle individualisera undervisningen, 

men främst lägga ner arbete på de elever som av olika orsaker hade problem i sitt skolarbete.12 Ytter-

ligare en form av delning av klasser fanns, vilket tydligt talar för en differentiering som kan tolkas 

som en nivågruppering. Inom vissa av utbildningarna uttrycktes det tydligt i timplanerna att i ämnet 

engelska och B-språk erbjöds det alternativkurser, det vill säga allmän eller särskild nivå.13

Tanken var dock att gymnasieskolan skulle reformeras ytterligare, vilket medförde att redan1976 

tillsattes en utredning. Utredningen skulle bland annat framhålla de demokratifrågor som var aktu-

ella i samhället just då.14 Det skulle dock dröja till 1991 innan riksdagen beslutade att gymnasie-

skolan skulle reformeras i grunden. Detta år fördes ansvaret för skolverksamheten över från riks-

dagsnivå till kommunal nivå. Politiker, rektorer och lärare skulle i en demokratisk anda få ett ökat 

inflytande där gymnasiet skulle anpassas till lokala behov. Ytterligare demokratisering skedde när 

lärare och elever själva gavs möjlighet att forma undervisningen efter egna tankegångar och önske-

mål.15 Detta skedde 1993 när ny läroplan, Lpf94, infördes, i vilken staten formulerade de nationella 

målen i ett mål- och resultatstyrt system. 16

                                                
10 Lindén (2007).  sid 21; Lang & Nicklasson (2005). sid 6 
11 Skolöverstyrelsen (1975). sid 10, 14
12 ibid., sid 17, 34
13 ibid., sid 27, 57-107
14 Wallin (1997). sid 37
15 Skolverket (2000). sid 20-21, 41
16 ibid., sid 17, 41-42
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Det är efter denna läroplan skolan lever idag, en gymnasieskolan som skall vara ”en skola för alla”, 

vilket 1993 bland annat innebar att det gamla linjesystemet byttes ut mot det programsystem som 

finns idag. Tanken var att programsystemet skulle ge eleverna ”gemensam referensram” med 

”gemensamma handlingsmöjligheter”, samtidigt som eleverna skulle ges möjlighet att utvecklas 

olika.17 Detta skulle ske i en undervisning som organiserades i kurser där eleverna gavs möjlighet att 

själva göra vissa val.18 Som ett led i den demokratiska processen skulle eleverna, förutom de natio-

nella programmen, även erbjudas individuella program och specialutformade program, vilka 

kommunerna då skulle tillhandahålla.19 Dock uppstod det snart problem med de sistnämnda 

programmen eftersom dessa program inte fanns vid varje gymnasieskola, vilket begränsade elever-

nas möjlighet att välja vissa kurser eller rentav vissa skolor. Orsaken till problemet var att i regel 

hade de små skolorna mindre resurser och möjligheter för att erbjuda sådana program. Detta är ett 

problem som även finns kvar idag.20

Gymnasieskolan har dock blivit ”en skola för alla” i den bemärkelsen att 2005/06 gick 92% av 

eleverna vidare från grundskolan till gymnasiet,21 vilket visar att gymnasieskolan inrymmer så gott 

som alla som gått ut högstadiet. Detta innebär också en problematik eftersom det på många olika 

sätt är stor kunskapsvariation mellan grundskolans elever, något som det då även blir i gymnasie-

skolan. Att ungdomarna sedan har väldigt liten möjlighet att finna alternativ till en fortsatt skolgång 

gör att de blir mer eller mindre tvungna att söka in på gymnasiet. Detta visar Nyström på när han 

med hjälp av Skolverkets utvärdering påpekar att 1995 skulle mer än 30 % av gymnasieskolans 

elever valt något annat än en gymnasieutbildning, om alternativ hade funnits. Ett annat problem, 

som även Nyström pekar på, är att det finns elever på gymnasiet som har problem med att nå målen 

och att det 2003 var 20% som avslutade utbildningen med ofullständiga betyg.22

2.3 Forskningsläge

När vi har arbetat fram forskningsläget har vi kunnat konstatera att forskning om individualisering 

och differentiering inom gymnasieskolan finns i begränsad omfattning och är då till stor del ämnes-

inriktad. Ett arbete som kan bland annat ses som en del av forskningen är Elevgrupperingar – en 

                                                
17 Wallin (1997). sid 9, 18
18 Skolverket (2000). sid 17
19 Malmberg (2000). sid. 7; Nationalencyklopedin (2007). Sökord: gymnasieskola
20 Skolverket (2000). sid 17
21 Skolverket (2007). Procentsatsen är uträknad med hjälp av den statistik som skolverket ger vad gäller antalet elever 

som går på gymnasiet och antalet elever som inte har sökt till gymnasiet. 
22 Nyström (2003). 226. 
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kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisningen, vilket har författats av Karin Wallby, 

Synnöve Carlsson och Peter Nyström. I detta arbete konstaterar författarna att även om det finns 

olika former av grupperingar och differentieringar så skall dessa möta flera mål, det vill säga 

”samhällsmål, sociala mål och individens enskilda mål”. Författarna konstaterar även att diskus-

sioner kring grupperingsformer ofta innebär motsättningar, troligtvis beroende på att det inte bara är 

en pedagogisk fråga utan även en politisk fråga i form av värderingar. 

Ytterligare ett arbete som bör ses som en del av forskningen är Skolan under 1990-talet, vilket är en 

rapport där Donald Broady står som redaktör. I rapporten diskuteras bland annat förändringar inom 

gymnasieskolan, skolpolitiken, den social strukturen och elevers kunskapstillgångar. Resultatet i 

rapporten visar bland annat på att den svenska gymnasieskolan under 1990-talet var starkt präglad 

av bland annat könsdifferentiering och social differentiering. 

När det gäller examensarbeten kom så sent som i år, 2007, ett arbete som med en fenomenologisk 

ansats undersöker nivågruppering både på gymnasie- och grundskolenivå. Arbetet är gjort av Simon

Lindén vid Malmö högskola och heter Differentiering i skolan – om elitskolor och nivågruppering.

Lindéns huvudargument i arbetet är att differentiering hänvisar till att bättre kunskaper och presta-

tioner förväntas uppnås, medan argumenten om hotande segregation vänder sig mot differentiering i 

form av nivågruppering. Lindén kommer fram till att det finns ett behov av någon form av differen-

tiering, men att den bör inriktas mot många olika ämnen för att alla elever skall kunna utveckla sina 

förmågor fullt ut. 

Året innan, 2006, och vid samma institut lade Christina Dahlberg fram sitt examensarbete Elevers 

och lärares åsikter om nivågruppering. Dahlberg har undersökt både lärares och elevers åsikter om 

nivågruppering inom ett gymnasialt yrkesprogram. I uppsatsen kommer Dahlberg fram till att det är 

delad mening både bland elever och lärare, men att många är positivt inställda till någon form av 

gruppering. 

Samma år lade även Gabriella Höstfält fram sin D-uppsats Från differentieringsåtgärder till 

åtgärdsprogram. En diskursanalys vid Lärarhögskolan, Stockholm. I denna behandlar hon de ut-

bildningspolitiska förändringar som har bidragit till att åtgärdsprogrammet vuxit fram. Analysen 

belyser vidare begreppen ”en skola för alla”, ”differentiering” och ”individualisering”. Höstfält 

kommer fram till att ett diskursivt brott levandegjordes under början av 1970-talet, vilket förändrade 

begreppens betydelse och därmed blev åtgärdsprogrammet en del av differentieringen. 



8

Ännu ett examensarbete lades fram detta år och då vid Växjö universitet. Det är Annika Lang och 

Anna Nicklassons En skola för alla – Är matematikundervisningen tillräckligt stimulerande för 

duktiga elever. Arbetet är intressant eftersom författarna delvis diskuterar samma problem som vi 

gör, dock på grundskolenivå. Författarna undersöker hur lärarna arbetar med starka elever och kon-

staterar att det inte finns några speciella undervisningsmetoder för dessa elever mer än att de arbetar 

med  svårare uppgifter och att de får arbeta i sin egen takt. Författarna konstatera att det är inte lärarnas 

engagemang utan elevernas egna engagemang som gör att de lär sig mer utöver de uppnåendemål som 

finns för årskurs nio. Förvisso finns ett visst engagemang från lärarna men de skyller på tidsbrist efter-

som deras uppgift är att få så många elever som möjligt att nå de mål som finns och därmed förbises de 

starka eleverna. 

Ytterligare ett examensarbete som bör ses som en del av forskningen är Amanda Frids Nivå-

gruppering och individualisering i Sverige och på Nya Zeeland - en jämförande fallstudie, vilket 

lades vid Umeå universitet 2005. Frid har i sitt arbete intervjuat en lärare och även genomfört 

observationer i en klass i gymnasieskolans år 1 i respektive land. Frid visar på att läraren i Nya 

Zeeland använde sig av nivågruppering i engelska och matematik medan den svenska läraren 

använde ett individuellt arbetsschema istället för nivågruppering i motsvarande ämnen, det vill säga 

svenska och matematik. Det resultat Frid kommer fram till är att nivågrupperingen i Nya Zeeland 

gynnade förutsättningarna att ge eleverna en trygg identitet, medan det individuella arbetsschemat i 

Sverige ledde till att eleverna nästan började jämföra sin resultat och tävla sinsemellan.

Inom internationell forskning kan till exempel fil. dr. Robert E. Slavin nämnas. Slavin har bland 

annat låtit publicera översikten Education for all, vilken kom 1996. I översikten analyserar Slavin 

ett antal studier som berör nivågrupperingar. Ytterligare översikter har publicerats, bland annat 

utkom  de brittiska forskarna Harlen, W. & Malcolm, H  1999 med Setting and Streaming - a 

research review. Översikten berör  främst brittisk och amerikansk forskning där författarna konsta-

terar att det är fler faktorer än hur elever grupperas som är avgörande för eleverna prestations-

förmåga, dock saknar de flesta studier information om varför elever grupperas och hur 

sammansättningen av grupper kan utgöra skillnader. 

Slutligen finns det en översikt som har gjorts inom amerikansk forskning och behandlar läroplaner, 

dock inom grundskolan. Översikten utkom 1992, dess författare är Oakes, Gamoran & Page, och 

den heter Curriculum differentiation: Opportunities, outcomes and meanings. Författarna 
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konstaterar att de centrala frågorna i de demokratiska kulturerna är läroplansdifferentiering, rättvise-

aspekten kontra differentiering och olika möjligheter att via differentiering skapa en läroplan 

grundad på demokratiska värderingar. 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att forskningen om differentiering och individualisering 

visar i regel på att det är samhället och individen som ofta avgör om olika differentieringars vara 

eller icke vara, och att det då är värderingar av olika slag som ofta får genomslagskraft. Forskningen 

visar även på att olika former av grupperingar och differentieringar finns inom gymnasieskolan idag, 

vilket leder till vår problemställning. 

2.4 Problemställning

I regel knyter forskningen an till skolpolitiken, det sociala och till eleverna och oftast ges en positiv 

bild på differentiering och gruppering, även om det finns de som samtidigt visar på att segregation 

och nivågruppering är något som kan gå hand i hand. Vi har därför valt att se på individualisering 

och differentiering ur ett maktanalytiskt perspektiv där vi jämför lärares diskurs med  läroplanens 

diskurs. 

Den huvudfråga som vi inledningsvis ställde var: Hur ser maktförhållandet ut mellan 

gymnasieskolans officiella diskurs, det vill säga läroplanen, och den inofficiella diskursen bland 

lärare när det gäller individualisering och nivågruppering, finns det spänningar som gör att dessa 

diskurser går isär? Denna fråga kommer nu att besvaras med hjälp av följande underliggande 

frågor: 

- Hur ser lärare på nivågruppering och individualisering?

- Hur är det formulerat i läroplanen vad gäller nivågruppering och individualisering?

- Vad är det som skiljer de båda diskurserna åt vad avser individualiserings- och 

nivågrupperingsfrågan?
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3. Teoretisk utgångspunkt och metod

3.1 Teoretisk utgångspunkt 

Eftersom vi har valt att arbeta ur ett maktperspektiv har valet av teoretisk utgångspunkt fått en 

självklarhet i poststrukturalisten Michel Foucaults diskursteori och maktteori. Det som har gjort 

Foucault mest känd är att han är en av de som har fört samman vetenskap, politik och profession, 

vilket har blivit en inspirationsfaktor inom till exempel statskunskap och pedagogik.23 I sin veten-

skapliga gärning formulerade Foucault ett diskursbegrepp, som kom att bli ett centralt hos honom.24

Med detta begrepp avser Foucault att utsagor, begrepp, teser och teorier är regelstyrda framställ-

ningar som tillsammans utgör en serie uttalade föreställningar om något, det vill säga en diskurs 

existerar genom en ”diskursiv praktik”.25

Enligt Foucaults diskursteori är det inte argument som står mot varandra när människan agerar inom 

en institution som är av betydelse utan det är den bakomliggande orsaken som gör att en sådan dis-

kurs uppstår. Det som är av vikt är de kunskaper som funnits men som på något sätt avfärdats eller 

de tankar som tänkts men aldrig tydligt uttryckts. I diskursteorin visar Focault på att det finns argu-

ment som står mot varandra när det gäller den vedertagna diskursen, det vill säga den officiella, och 

det människor upplever.26 Det är dessa människors tankar som motiverar till handling som inte 

stämmer med den officiella diskursen. Enligt Foucault går denna dubbelhet endast att förstå genom 

att den att analyseras och förstås i ett ”historiskt, politiskt och institutionellt sammanhang”.27

Inom sin diskursteori utvecklade Foucault även en maktteori där en form av ”diskursiv makt” 

existerade, vilken är svår att identifiera. Den kan dock synliggöras i de ”utestängningsprocedurer” 

som finns inom en diskursiv praktik. Inom en sådan praktik utvecklas ytterligare praktiker för att 

hantera det som i en viss tid uppfattas som avvikande, det vill säga praktikerna utformas i relation 

till det som uppfattas som normalt och därmed önskvärt.28 I denna maktteori för Foucault också fram 

att subjektet är någon som låter underordna sig och underkasta sig en given ordning. Det är indivi-

den som på olika sätt blir subjekt i vår kultur, en kultur där disciplinering, kontroll och självkontroll 

                                                
23 Persson (2005). sid 37-38
24 Ericsson (1998). sid 345
25 Månsson (1998) sid 349
26 I det här fallet är läroplanen den officiella diskursen, lärare och/eller elever är subjekt, om inget annat anges.
27 Persson (2005) sid 37-39
28 Höstfält (2006). sid 10
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är ett måste. I och med detta går fostransrollen mot individualisering där det allra bästa är att 

individen lär sig självkontroll.29

Foucault visar även på att det är maktens innersta väsen som styr och det är en makt som inte 

bestämt går att definiera utan är ett fenomen som beror på tiden och rummet. I vårt samhälle idag 

har makten i hög grad knutits till olika professioner inom yrken med social anknytning. Det är före-

trädare för dessa yrken som påverkar makten och de regler som tidigare fanns har blivit utbytta mot 

”disciplinär makt”. Detta maktförhållande har i sin tur blivit normgivande för vår syn och vårt hand-

lande inom en viss institution. Det är den officiella diskursen som styrs av denna makt, men det är 

inte säkert att det är denna diskurs som visar sig i praktiken. Människans handlande styrs även av till 

exempel ”traditioner, principer, egna erfarenheter, revirtänkande och maktrelationer”, vilket gör att 

gränserna för vad som är tillåtet och inte tillåtet sätts. Därmed existerar det andra diskurser bakom 

institutionens dörrar, vilka då strider mot den officiella diskursen. I och med detta och att det finns 

ett ansikte utåt i den officiella diskursen uppstår det spänningar och den ”offentliga lögnen” föds.30

3.2 Metod

Då vi valt att utgå från Focaults tankar om makt och Focault inte tillhandahåller några egentliga 

verktyg för analys, så har vi funnit att lämpliga sådana tillhandahålls av Laclau och Mouffe. Innan 

tillvägagångssättet beskrivs bör dock begreppen för dessa verktyg förklaras. Laclau och Mouffe 

använder sig bland annat av begreppen ”ekvivalenskedja”, ”signifikant” och ”flytande signifikant”.31

Själva artikuleringen inom en diskurs sker med hjälp av olika signifikanter, vilka är diskursens 

minsta komponenter. Dessa bildar genom sina samband eller beröringspunkter en ekvivalenskedja. I 

de fall där signifikanterna inte intar en fixerad  position i en diskurs, utan kan artikuleras i flera dis-

kurser benämns de som flytande signifikanter. Dessa har alltså inte tillskrivits någon särskild betyd-

else, utan uppträder i kampen om betydelsetillskrivningar.32 Vidare gör artikulationer diskurserna 

föränderliga och dessa förändringar är i teorin möjliga, men de behöver för den sakens skull inte 

vara nödvändiga. Motsatsen till detta finns i objektiva diskurser, vilka är klart definierade och 

                                                
29 Månsson (1998). sid 346-347
30 Persson (2005). sid 40-43
31 Winther Jørgensen & Phillips (2000). sid. 33 
32 Ericsson (2006). sid. 66-69
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oföränderliga. Diskurser om ideologier är exempelvis objektiva, då dessa inte kan förändras utan är 

helt fixerade.33

En annan aspekt, som är av vikt i vårt arbete, är Laclau och Mouffes tankegångar om hur subjektet 

interpelleras av diskursen.34 Laclau och Mouffe menar vidare att subjektet kan inta olika roller i 

olika diskurser oberoende av ekonomisk status. I vår analys skulle detta kunna exemplifieras genom 

att läraren sätts i fokus. Denna kan då bli tilldelad olika roller beroende på diskurs och kontext 

(kollega, lärare, etc). Subjektet är således fragmenterat beroende av vilken diskurs det figurerar i. 

Laclau och Mouffe intar i det fallet samma ståndpunkt som Foucault, något som Höstfält visar på i 

sina litteraturstudier av Foucault. I dessa studier har Höstfält identifierat och illustrerat hur aktörer 

tilldelats rollen som subjekt samt hur detta sedan tolkats som att det är sammanhanget vi finns i som 

formar oss och påverkar vår egna uppfattning om oss själva. Ytterligare kan tilläggas att, enligt 

Foucault, strävar välfärdssamhällets institutioner efter att skapa ”hälsosamma, välutbildade och lag-

lydiga medborgare”. I och med detta så stör de som inte passar in i ordningen och dessa måste då 

rättas till genom att till exempel avvikelser flyttas till speciella institutioner. På det sättet bevaras 

ordningen och behöver i det fallet inte ifrågasättas.35

Det kan konstateras att Laclau och Mouffe utgår från en tanke om att allt är föränderligt, vilket 

överensstämmer med Foucaults diskurspraktik. Denna utgångspunkt har ifrågasatts av bland annat 

Fairclough, som menar att Laclau och Mouffe genom detta har visat att de har en övertro på sub-

jektens (individernas) möjligheter att artikulera element på nya vis. Av den anledningen är deras 

möjligheter till att förändra ytterst begränsade.36 Vidare menar kritikerna att denna begränsning i 

vissa fall kan bero på socioekonomiska faktorer, vilka är tätt sammanlänkade med till exempel kön, 

etnicitet eller klasstillhörighet.37

3.2.1 Tillvägagångssätt

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av två gruppintervjuer. Anledningen till att vi valt just 

gruppintervjuer är att vi är intresserade av att studera lärarnas samtal kring fenomenen individuali-

sering och nivågruppering i undervisningskontexten. Detta motiverar vårt val och förklarar sam

                                                
33 Winther Jørgensen & Phillips (2000). Sid 44
34 ibid., sid  48
35 Höstfält (2006) sid 9-10
36 Winther Jørgensen & Phillips (2000). sid. 62
37 Ericsson (2006). sid. 68
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tidigt varför vi inte valt att använda oss av andra potentiella metoder såsom observationer och 

enkäter. Med enkäter hade vi inte kunnat diskutera så pass öppna frågeställningar och med observa-

tioner hade vi endast kunnat studera subjektens handlingar, inte deras tankar. 

När vi sedan genomförde gruppintervjuerna togs frågan om etiska föreskrifter i beaktande. Dessa 

föreskrifter poängterar att informanterna ska garanteras anonymitet, vilket är av vikt i vårt arbete 

eftersom diskussioner om individualisering och nivågruppering  kan generera och synliggöra poli-

tiska åsikter. Inom diskursen kan det också framkomma utsagor som står i motsatsförhållande till 

den officiella diskursen, vilken genomsyrar styrdokumenten. Därför har vi i uppsatsen använt oss av 

pseudonymer, vilket också gäller den aktuella skolan informanterna arbetar på.38

Studien grundar sig på halvstrukturerade intervjuer av två olika grupper av lärare, vilken har för-

beretts genom att vi skrivit ett intervjumanus med frågor.39 Det kan dock finnas risker med att utföra 

gruppintervjuer, något som Trost påpekar. Trost anser att man bör överväga att de dominanta infor-

manterna kan ta för mycket plats och att de tystlåtna därmed inte kan göra sina röster hörda. Ett 

annat problem kan vara att informanterna påverkar varandras utsagor.40 Denna problematik löstes 

genom att de intervjuade lärarna valdes ut med omsorg. Det är lärare som inte är lättpåverkade, och 

vars åsikter troligen inte kommer att påverkas på grund av andras åsikter. Trots att det finns risker 

med gruppintervjuer så finns det även fördelar eftersom den mänskliga dynamiken i form av sam-

spelet synliggörs.41  Detta har gjort att gruppintervju som metod har blivit vårt självklara val.

Vidare syftar diskursanalysen på ett elementärt plan till att granska språkliga processer för att se hur 

dessa diskurser har anknytning till social och historisk kontext, vilket, enligt Nylén, sedan bygger 

upp det sociala livet och dess verklighet. Vidare poängterar Nylén också att det är samtalsordningen 

som avgör vad vi uppfattar som sant och trovärdigt etcetera samt hur vi talar och agerar kring 

detta.42 Utifrån detta når vi kunskap och därmed en form av makt, något som Foucault anser vara 

starkt förbundet med diskurs eftersom diskurser i högsta grad bidrar till att ”skapa de subjekt vi är 

och de objekt vi kan veta något om”.43 Vårt fokus har därför varit riktat mot hur den sociala världen 

                                                
38 Denscombe (2004). sid. 218-220
39 Se bilaga 1
40 Trost (2005). sid. 25-26
41 Kvale (1997). sid. 263
42 Nylén (2005). sid 38
43 Winther Jørgensen & Phillips (2000). sid 21
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med dess subjekt och objekt byggs upp av diskurser. Själva analysen har därmed genomförts genom 

att vi har utgått från en noggrann transkription av intervjuerna för att sedan analysera resultatet, 

något som Stensmo förespråkar.44 Under arbetets gång har vi även återgett kontexten så utförligt 

som möjligt, vilket innebär att i de fall vi har citerat är samtalet återgivet i detalj, något som Nylén i 

sin tur föreskriver vara god ordning för en diskursanalys.45

Det empiriska materialet kommer att analyseras med hjälp av tidigare nämnda verktyg  från Laclau 

och Mouffe , och i det fallet kommer vi främst att använda oss av signifikanter och flytande 

signifikanter. Detta val legitimeras genom att vi genom vår frågeställning om officiell kontra 

inofficiell diskurs önskar undersöka kampen som finns mellan diskurserna. Laclau och Mouffe 

tillhandahåller de verktyg som behövs för att analysera en sådan motsättning.  

Centralt i analysen är vidare att försöka förstå huruvida de tankar de intervjuade har om individuali-

sering och nivågruppering lever upp till det som läroplanerna stakat ut, vilket framkommer via de 

utkristalliserade signifikanterna. En sådan förståelse anser vi att vi får genom den analys vi gör av 

intervjun samtidigt som vi sedan jämför denna med den analys vi gör av läroplanen. I vårt vidare 

arbete är det sedan framförallt teorin om makt och kunskap vi kommer att ta fasta på eftersom vi är 

intresserade av ”maktens former, relationer och verkningar”,46 vilket vi får fram genom den jämför-

else vi gör mellan intervjun och läroplanerna. Detta mynnar sedan i vad Winther Jørgensen och 

Phillips menar när de talar om Foucault och att han sätter makten i fokus. I det här fallet tillhör 

varken makten eller diskursen  vare sig staten, bestämda individer eller grupper med bestämda 

intressen. Makten i det här fallet kan vara spridd över olika ”sociala praktiker” och kan då både vara 

förtryckande och produktiv.47 Detta är något som vi i vår analys kommer att beakta och försöka 

utröna eftersom handlingar, enligt Winther Jørgensen och Phillips, är ”konkreta, individuella och 

kontextbundna” samtidigt som de är ”institutionaliserad och socialt förankrade  och har därför en 

viss regelbundenhet”.48 I och med detta uppstår ett handlingsmönster, vilket är något som vi meto-

diskt kommer att söka efter. I det fallet är Laclau och Mouffes metodologiska verktyg till stor hjälp 

när vi skall penetrera analyserna av den officiella diskursen och den inofficiella, det vill säga läro-

planen och lärarnas tankegångar, så att problemställningen kan besvaras.

                                                
44 Stensmo (2001). sid 39-41; Johansson & Svedner (2001). sid 39-41
45 Nylén (2005). sid 43
46 Månsson (1998). sid 365
47 Winther Jørgensen & Phillips (2000). sid 20
48 ibid., sid 25
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4. Analyser

Innan själva redovisningen av analyserna bör det påpekas att när kategoriseringarna svag eller stark 

elev används är det uttryck som lärarna använder och dessa skall endast tolkas som ett försök att 

beskriva elevernas kunskapsnivå så som de framstår i skolan. De värdeladdade orden används inte i 

något avseende som någon övrig värdering av eleverna utan tjänar endast som praktiska 

beteckningar.

4.1 Analys av Lpf94

Inledningsvis skall det nämnas att analysen avser enbart de områden i Lpf94 som rör gymnasie-

skolan, det vill säga den gymnasiala vuxenutbildningen behandlas inte. En första reflektion vid en 

generell granskning av läroplanen är att en yttre differentiering finns även om integreringen av olika 

skolformer är långt framskriden. Konstateras kan att även om de olika skolformerna vilar på samma 

värdegrund har till exempel gymnasieskolan och gymnasiesärskolan delats upp under ”särskilda 

uppgifter” och under ”målen för skolan och eleven”. Vid en närmare granskning framkommer det 

även att en form av yttre differentiering finns inom själva gymnasieskolan och det gäller de mål som 

skall strävas efter eller uppnås. Vid en jämförelse är dessa mål olika för nationella program och 

individuella samt specialutformade program.

Om vi sedan utgår från vad som uttrycks i intervjun när vi analyserar det diskursiva fältet inom 

läroplanen, så tydliggörs individualiseringen i läroplanen. Ett tecken på individualisering är att 

läroplanen talar om den enskilda eleven och hur den skall utvecklas. Det står:

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart… 49

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.50

Läroplanen visar dock i det fallet på en mångtydighet eftersom den kan tolkas efter den syn var och 

en har på nivågruppering respektive undervisning bedriven inom klassens ramar där artikulationerna 

ovan kan inbegripas i båda formerna. Ytterligare artikulationer som visar på detta är:

Läraren skall utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och 

tänkande, stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organi-

                                                
49 Utbildningsdepartementet (2006). sid 4
50 ibid., sid 5
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sera arbetet så att eleven utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt 

stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga successivt får fler och större 

självständiga uppgifter och ökat eget ansvar.51

Läraren skall uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina åsikter att 

göra det. 52

Ser man på dessa artikulationer så innebär de att en svag elev kan sporras i och med att läraren skall 

utgå från var elev och stötta de elever som inte gärna uttalar sina tankar, vilket kan ske både i en 

sammanhållen klass och vid nivågruppering. 

Även följande artikulationer kan inbegripas i en sammanhållen undervisning, där det dock är mycket 

upp till läraren och dennes arbetsmetod, det står: 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå.53

Varje elev skall få stimulans att växa med uppgifter och möjlighet att utvecklas efter 

sina förutsättningar.54

Dock kan det ifrågasättas huruvida det sker en sådan stimulans när det gäller de starka eleverna 

eftersom det första citatets fortsättning uttrycker att: 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de elever som av olika anledningar har 

svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig göras 

lika för alla.55

Även om: 

Läraren skall 

 utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande, 

 stärka varje elevs självförtroende samt vilja och förmåga att lära, organisera 

arbetet så att eleven 

                                                
51 Utbildningsdepartementet (2006). sid 12
52 ibid., sid 15
53 ibid., sid 5
54 ibid., sid 7
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 utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda och 

utveckla hela sin förmåga 

 upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen går 

framåt

---

 successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar.56

Tanken bakom en undervisning i sammanhållen klass är att det skall vara en proximal utvecklings-

zon. Men det är även underförstått att begåvade elever kan fungera som en slags lärare, vilket 

eventuellt gör att den starka eleven inte får den stimulans den behöver medan den svaga eleven får 

det. Det finns ett stöd för detta i läroplanen eftersom skolan är elevens arbetsplats lika mycket som 

avlönade lärare och övrig personal har den som arbetsplats, det står att:

Alla som arbetar i skolan skall:

 hjälpa elever som har behov av särskilt stöd.57

Artikuleringen leder därmed till frågan om vem som egentligen skall agera lärare i klassrummet. I 

de mål som finns i Lpf94 finns det två olika former av mål, det vill säga mål att sträva mot och mål 

att uppnå. Mål att sträva mot är organisatoriska mål som skolan skall arbeta efter och uppnående-

målen talar om vad eleverna lägst skall ha uppnått vid skolslutet.58 I de sistnämnda målen fram-

kommer det att eleverna bär ansvar för sitt eget lärande, vilket är ett utav flera uttryck på vilken 

prägel gymnasieskolan skall ha på sin syn på kunskap och inhämtandet av sådan. Det är läraren som 

skall få igång lärandet och sedan stötta eleven under lärprocessen, men det är eleven och dennes 

psykiska aktivitet som skall stå för lärandet. Lärandet blir då tillsammans med ”intellektuell, social,

emotionell och moralisk aktivitet” av stor betydelse i hur eleven bildar sin personlighet.59

I läroplanen uttalas det inte specifikt hur skolan skall organiseras eller vilka arbetssätt lärarna skall 

arbeta med. Det står därmed inget specificerat om att undervisningen skall ske inom klassens ram, 

det vill säga en sammanhållen undervisning. Men det framkommer att:

                                                                                                                                                                  
55 ibid., sid 5
56 Utbildningsdepartementet (2006). sid 12
57 ibid.
58 ibid., sid 11
59 Skolverket (2000). sid 12
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En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt.60

Det står heller inte något specifikt om att nivågruppering inte får förekomma, men fortsättningen på 

citatet kan tolkas som att nivågruppering kan ske. Det står:

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskapsnivå. Det 

finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt de 

elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. 61

Med särskild uppmärksamhet kan tolkas till fördel för nivågruppering eftersom eleverna då får 

särskild uppmärksamhet. Vidare kan artikuleringens sista mening även tolkas till fördel för nivå-

gruppering, eftersom undervisningen då inte blir lika för alla. Artikuleringen kan dock även i sin tur 

tolkas till en fördel för en heterogen grupp eftersom undervisningen i en sammanhållen klass även 

kan vara differentierad efter individernas förmåga och ambition. 

Slutligen, vad gäller individualisering och nivågruppering så kan dessa vara av organisatorisk 

karaktär och då är det rektorn som har det övergripande ansvaret för om nivågruppering kan få lov 

att användas i individualiseringsprocessen, vilket innebär att det är rektorn som sitter på den organi-

satoriska makten. I läroplanen står det att rektorn skall se till att:

• utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål 

och val av kurser och så att återvändsgränder i studiegången undviks,

• undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas 

skiftande behov och förutsättningar.62

Här framgår det tydligt att det är rektorn som har den organisatoriska makten där individualisering 

skall ingå i organisationen. Men det visar inte på om undervisningen enbart är förbehållen en under-

visning inom klassens ram eller om den kan bedrivas i form av nivågruppering. Möjligheten att 

använda nivågruppering som ett sätt att individualisera undervisningen framträder därmed. 

                                                
60 Utbildningsdepartementet (2006). sid 5
61 ibid.
62 Ibid., sid 17
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Så här långt kan det konstateras att läroplanen genomsyras av individualiseringsbegreppet i form av 

att alla inbegrips på något sätt. Idag förespråkas det även att individualiseringen skall ske i en under-

visning som är sammanhållen inom klassens ramar. Det är inom dessa ramar som lärarna kan möta 

stora heterogen elevgrupper och där olikheterna bland eleverna visar sig både ifråga om kunskaps-

nivå och ambition.63 Då kan det ifrågasättas varför en sådan form förespråkas eftersom det inte 

framkommer någonstans att det är så undervisningen skall bedrivas, vilket i sin tur skulle möjligen 

kunna tolkas som att även nivågruppering skulle vara användbart. För att få fram varför detta inte 

förespråkas bör man tränga djupare in i läroplanens tankegångar och därmed se på den artikulation 

som kan ha något att göra med ett sådant synsätt.

Lpf94 inleds med att gymnasieskolans värdegrund ”vilar på demokratisk grund” och läroplanen 

poängterar att: 

(…)skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar.64

I läroplanen framhålls det sedan även bland annat att: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande 

demokratiska värden. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer 65

och att: 

Alla som arbetar inom skolan skall --- i det vardagliga arbetet ha ett demokratiskt 

förhållningssätt(…)66

Ordet demokrati förekommer frekvent i läroplanen och det är i tolkningen av detta ord som det 

framgår att grupperingar utanför klassens ram underförstått är rent politiskt inkorrekt. För att förstå 

den skolpolitiska synen på demokrati som en del av diskursen bör därför själva ordet först förklaras. 

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder ”folkvälde, folkmakt eller folkstyre”, däremot 

                                                
63 Wallin (1997). sid 45-46
64 Utbildningsdepartementet (2006). sid 4
65 ibid., sid 5
66 ibid., sid 14
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när det gäller tolkningen av ordet demokrati så råder det olika uppfattningar om dess innebörd, 

vilket gör att demokrati blir abstrakt.67

För att komma till den politiska inkorrektheten så finns det inom den demokratiska diskursen en 

signifikant som kan betecknas som ”demokrati som livsform”. Med detta avses ”ett sätt att leva till-

sammans som karakteriseras av värden som jämlikhet och frihet samt förståelse, solidaritet, tolerans, 

tillit och ömsesidig respekt.”68 Med tanke på att alla elever inte är tillsammans och att det inte då 

råder en jämlikhet mellan alla elever gör att nivågruppering kan tolkas som politiskt inkorrekt.

En annan grundbult i demokratin lyser även genom i läroplanen och det är dess förhållningssätt som 

då motverkar stämpling. I läroplanen står det bland annat följande: 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för 

annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och annan kränkande 

behandling skall aktivt motverkas69.

Skolan skall sträva mot att varje elev (---)

 respekterar andra människors egenvärde och integritet

 inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling (…)

 kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att 

handla också med deras bästa för ögonen.70

Alla som arbetar i skolan skall

 medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet

 och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,

 i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper

 både i och utanför vårt land och

 aktivt motverka trakasserier mot och förtryck av individer och grupper.71

                                                
67 Nationalencyklopedin (2007). Sökord: Demokrati
68 Nationalencyklopedin (2007). Sökord: Demokratins mångfald
69 Utbildningsdepartementet (2006). sid 4
70 ibid.,  sid 13
71 ibid.
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Läraren skall (---)

 uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. 72

Varje elev skall möta respekt för sin person och sitt arbete.73

Det är detta demokratiska förhållningssätt som visar på att stämpling kan undvikas i och med att 

undervisningen inte skall bedrivas efter elevernas kunskapsnivå utan efter demokratiska värden. 

Samtidigt uttrycks det underförstått i citaten ovan att det skall råda jämlikhet, vilket det även under-

förstått skall råda i ”en skola för alla”. Det står tydligare artikulerat i värdegrunden: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är 

de värden som skolan skall gestalta och förmedla. 74

Förvisso är ordet jämlikhet inte specifikt uttalat men artikuleringen ”alla människors lika värde” 

kan indirekt tolkas som ett jämlikhetsbegrepp. Begreppet i sig har en likvärdighet i det när-

besläktade ordet jämställdhet, som artikuleras direkt efter. Jämställdhet kan här tolkas som ett 

begrepp för jämlikhet i ordets alla bemärkelser, det vill säga jämlikhet rör alla människors lika 

värde. I sann demokratisk anda används ordet jämställdhet såsom dess betydelse innebär, det vill 

säga förhållandet mellan könen.75

Jämlikhetsbegreppet framkommer även tydligt i en av rubrikerna, det vill säga ”En likvärdig 

utbildning”.76 Förvisso syftar rubriken på jämställdhet, som då kan ses som likvärdigt med 

jämlikhet. Det står:

Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. 

Eleverna skall uppmuntras att utveckla sina intressen utan fördomar om vad som är 

kvinnligt och manligt.77

                                                
72 Utbildningsdepartementet (2006). sid 14
73 ibid., sid  7
74 ibid., sid  4
75 Nationalencyklopedin (2007). Sökord: jämställdhet, jämlikhet, 
76 Utbildningsdepartementet (2006). sid 4
77 ibid.
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Med en likvärdig utbildning kan det tolkas som att utbildningen skall vara värd lika mycket för alla 

elever, vilket kan vara liktydigt till jämlikhet. Detta framkommer i de första raderna där läroplanen 

refererar till skollagen. Det står:

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Skollagen 

föreskriver att utbildningen inom varje skolform skall vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas.78

Med en sådan artikulation kan det tolkas att nivågruppering inte skulle vara till gagn för skolan 

eftersom nivågruppering innebär att man inom skolan särskiljer på eleverna och då uppstår inte jäm-

likhet. Betydelsen av jämlikhet försvagas dock genom den motsägelse som sedan följer, det vill säga 

resten av stycket motsäger det som sagts i början av stycket. Det står:  

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen skall utformas på samma sätt 

överallt... Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar, behov och kunskaps-

nivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet måste ägnas 

åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. 

Därför kan undervisningen aldrig göras lika för alla. 79

Här framkommer det att någon jämlikhet inte kan råda i undervisningen skolan, vilket då kan tolkas 

till fördel för individualisering i en sammanhållen klass. Men artikulationen visar även på att efter-

som undervisningen aldrig kan göras lika för alla, så skulle detta kunna tolkas som en möjlighet att 

nivågruppera.

Sammanfattningsvis, Lpf94 genomsyras av individualiseringsbegreppet och det är individen som 

står i centrum även om formuleringarna vad gäller individualisering skiftar. Det är dock elevens val-

frihet som har gjort att tidigare ramar har blivit större, vilket har medfört en större differentiering 

samtidigt som integrering har skett vad gäller studie- och kursutbud. Däremot är nivågruppering 

inget som uttrycks, men läroplanen i sig är tolkningsbar till fördel för nivågruppering. Det är 

ideologin i sig, vilket framkommer i ordet demokrati, som lägger hinder i vägen för att en sådan 

form av undervisning kan ske. Vad Lpf94 gör i det fallet är att läroplanen ”utmanar en del av 

                                                
78 Utbildningsdepartementet (2006). sid. 4
79 ibid., sid. 5
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gymnasieskolans kultur, tradition och de föreställningar om vad som går och inte går att åstad-

komma i skolan”.80

4.2 Analys av intervjuer

I denna analys har två gruppintervjuer bearbetats och de lärare vi har intervjuat har slumpmässigt 

fått en bokstav för att de skall få den anonymitet som vi kan ge. Nedan följer en kortfattad beskriv-

ning av lärarnas ämneskombinationer och information om hur länge de varit verksamma. Antalet 

verksamma år preciseras eftersom vi anser att det kan vara av vikt att läsaren får klart för sig hur 

lång arbetslivserfarenhet lärarna besitter inom det aktuella yrket. Lärarnas svar kan vara påverkade 

av faktorer såsom huruvida de var verksamma innan Lpf94 implementerades, vilket bör hållas i 

åtanke.

Lärare F har varit verksam inom yrket i två år och har en ämneskombination bestående av 

naturkunskap och idrott. Läraren har inte något specifikt antal program utan undervisar de flesta 

eleverna vid den aktuella skolan någon gång. Vid intervjutillfället hade läraren åtta till tolv grupper 

med nio till tjugofyra elever i vardera.

Lärare M undervisar i svenska och engelska och har gjort det under två år på gymnasiet. Dess-

förinnan har läraren även arbetat ett år på högstadienivå. Läraren undervisar inom tre teoretiska 

program med inriktning på estetik och idrott, där det finns mellan åtta till ca tjugotre elever per 

grupp.

Lärare L är utbildad inom matematik och idrott, men vid intervjutillfället undervisade läraren 

enbart i matematik. L har varit lärare i tjugofem år och då framför allt på gymnasienivå, även om 

läraren under de första åren arbetade på högstadiet. L undervisar i alla programmen, utom ett, som 

den aktuella skolan erbjuder och elevantalet per grupp är från tio till tjugoen elever. 

Lärare K undervisar i engelska och svenska och har arbetat som lärare i sju till åtta år. K hade vid 

intervjutillfället två grupper i svenska och två i engelska. Läraren undervisar inom tre program och 

antalet elever i grupperna är från tjugotvå till tjugofem.

                                                
80 Wallin (1997). sid 38
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Lärare R undervisar i engelska och religion och har arbetat som lärare i tolv till tretton år. Vid 

intervjutillfället undervisade R inom två program och hade 4 grupper i engelska samt en grupp i 

religion. Grupperna består tretton elever till trettio elever per grupp.

Under arbetet med kategorisering av utsagorna blev det tydligt att flera olika diskurser artikulerades. 

Dessa har delats upp i två olika motpoler, nämligen diskurserna om de heterogena grupperna, alltså 

de diskurser som på ett eller annat sätt artikulerar heterogena grupperingar samt diskurser om de 

homogena grupperna, där de diskurser som artikulerar de homogena grupperingarna ingår. Först 

inleder vi med att belysa de utsagor där individualisering artikuleras på ett eller annat sätt. Lärare M 

pekar på en utav problemen som är synliga för lärarna idag när han säger: 

Lärare M: Det är nog många som känner att dom utvecklas inte, dom som är riktigt 

duktiga! Dom som redan kan det som dom ska kunna egentligen, när de börjar läsa 

(…) De, dom eleverna… är svårt att… hur skall jag säga, svårt att se dom eller svårt 

att… få igång dom, svårt att hålla igång deras intresse, svårt att få dom att utvecklas 

när man har så många andra som man är koncentrerad på, som man hjälper nå 

målen. Så dom som är riktigt duktiga man haft, om de är i egen grupp så tror jag att 

de hade kunna nå väldigt mycket längre.

Ovan artikuleras problematiken, vilken kan knytas till tankegångarna om proximal utvecklingszon,

det vill säga skillnaden mellan det eleverna kan åstadkomma på egen hand och i samarbete med 

andra. I det här fallet skulle ”andra” syfta till läraren. Denna problematik uppmärksammas genom 

att läraren pekar på att risken att man tappar de riktigt duktiga eleverna är påtaglig. Läraren är dock 

noga med att lyfta fram att roten till problemet ligger i  att läraren i de heterogena klasserna har för 

många andra som behöver stimuleras för att ha en chans att nå ända fram till kursmålen. Dilemmat 

blir då att läraren på grund av stora heterogena grupper och med tidsbrist som följd får svårt att full-

följa sina plikter vad avser de starka elevernas utveckling. Ett sätt att lösa dilemmat kan vara att 

gruppera dem i mindre grupper, som nästa lärare föreslår när de säger: 

Lärare R: (...) Jag brukar dela in eleverna i grupper själv och då gör jag det för att 

försöka få så stimulerande grupper för alla. Så man sätter kanske...

Lärare K: Någon  drivande  i varje grupp.
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Genom att göra som ovanstående utsagor indikerar löser man temporärt problemet med proximal 

utvecklingszon samtidigt som en lättare arbetssituation uppstår eftersom de begåvade eleverna 

fungerar som lärare. Detta kan betyda att de svaga eleverna sporras genom att de samarbetar med 

de drivande eleverna. Samtidigt behöver det inte vara så, särskilt med tanke på att R senare i 

intervjun motsade sig själv genom att säga:

Lärare R: (...) oftast fungerar det inte att det hjälper de svaga för de... de vågar inte 

säga någonting när de har Nisse bredvid sig som är jätteduktigt. Då är det lika bra 

att han säger det istället

Uttalandet ovan visar att läraren anser att det trots allt inte fungerar med att ha elever till att stimu-

lera elever. Vidare kan detta tolkas som att varken starka elever eller svaga elever stimuleras ifall 

man grupperar dem i mindre heterogena grupper. En annan tänkbar lösning till problemet kan vara 

att gruppera eleverna i kunskapsmässigt homogena grupper. Detta kan emellertid ses som etiskt och 

moraliskt oförsvarbart, vilket utsagorna som följer visar: 

Lärare R: Från skolledningens sida finns det ingen chans att vi skulle återinföra 

nivågruppering. För de anser att det är ...

Lärare K: stämpling, vilket det inte är. Du är på den här nivån och du får jobba med 

de här uppgifterna. Det är ingen stämpling.

Genom att bibehålla de heterogena grupperna undviker man att peka ut vissa individer, så att dessa 

på ett eller annat sätt blir stämplade. De aktuella lärarna framhåller att det är skolledningen som 

anser att eleverna stämplas ifall de nivågrupperas. De själva går däremot mot den officiella dis-

kursen genom att hävda att de anser att det inte är någon stämpling. Samtidigt är de dock väldigt 

medvetna om att skolledningen aldrig skulle återinföra nivågruppering. Vidare uttalar de andra 

lärarna sig med osäkerhet när det gäller det här med homogena grupper: 

Lärare K: Men jag har aldrig jobbat med streaming, så jag vet inte, jag har ingen 

erfarenhet.....

Lärare F: Jag har svårt å, vet inte riktigt vad… om det är bra eller dåligt. Det berors 

lite på vad man har för mål också, alltså…
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Lärare M: Om man nu ser på den biten på hur undervisningssituationen hade varit 

så hade det underlättat mitt jobb. Och sen får man… se vad man vill ha det till, vad 

det skall leda till?… vad blir resultatet av det? Det måste ju utvärderas då, dom som 

an… dom som jobbar i de svagaste grupperna hur långt når dom? Når dom lika långt 

som dom skulle gjort innan, framåt, ja… det kanske de gör, det vet jag inte!

Lärare F: Na, aah, jag har svårt att se. Jag tycker att det hade vatt, rent så spontant 

känns det ju positivt, då ju. När man använde allmän och särskilt engelska, det hade 

man ju åh eh… ja… jag vet inte, nä det är svårt att se

Lärare L: De e möjligt att man skulle fastna om man hade en svag grupp så att säga, 

att man inte, ja… man lät dem vara på en nivå som kanske är för låg att man 

omedvetet inte kommer vidare. Kanske skulle kunna va svårt att uppnå kursmålen, 

skulle kunna va.

Lärarna i diskursen intar som synes en förhållandevis försiktig inställning. En del av dem hänvisar 

till de högre skikten i hierarkin, medan andra funderar mer ur ett elevperspektiv. Frågan om vad en 

eventuell homogen gruppering skulle leda till och vad syftet/målet skulle kunna vara ventileras. 

Även aspekter såsom risken att de svaga kanske inte skulle kunna nå kursmålen tas upp. Samtidigt 

framhåller några av lärarna att homogena grupperingar skulle underlätta deras jobb. Det förblir

oklart om vad det skulle kunna leda till för de svaga eleverna, vilka läraren har ett särskilt ansvar 

för. Att homogena grupperingar överhuvudtaget artikuleras i diskursen förefaller, baserat på ut-

sagorna som följer, vara att de heterogena grupperna i skolan idag är för stora för att de ska vara 

hanterbara för lärarna.

Student S:  Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med individualisering. 

När ni har såpass heterogena grupper. Upplever ni att det är ett problem? Eller ser 

ni eleven? Eller känner ni att ni kan hjälpa alla eller finnas där, när det är de här 

stora grupperna?

Lärare K: Alltså när det är stora grupper så är det jättesvårt...Du kan ju inte för 

varje lektion se varje elev 
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Lärare K: Ja, det tycker jag. Om man har en grupp på nästan trettio eller en grupp 

på kanske arton, så är det jättestor skillnad. Jag har x-elever där de är femton, sexton 

stycken i grupperna. Och där har man ju större chans att se till vare individ.

Lärare K: Men det är ju helt klart så att det måste vara svårare att se varje elev ifall 

man har en grupp på trettio än en grupp på tjugo.

Lärare R: Jo, gruppstorleken är ju avgörande.

Lärare K: (…)mmm och sedan om de dessutom har väldigt varierande kunskaper, så 

blir det ju ännu kanske svårare. 

Lärare M: Ju mer elever gör ju att det blir svårare… 

Lärare M: (… )Det är ju lättare, tycker jag ju, och individanpassa undervisningen 

om man har ett fåtal, om du har en åtta tio stycken i en grupp så är det mycket lättare 

än om du har en tjugofem 

Lärare R: De blir inte speciellt homogena ändå...För det är fortfarande en stor 

spridning. Men  just  att man har någon lägsta nivå, sa att man vet att man kan köra 

vissa artiklar utan att behöva ta varenda ord i dem och förklara...

Lärare M: Det är nog många som känner att dom utvecklas inte, dom som är riktigt 

duktiga! Dom som redan kan det som dom ska kunna egentligen, när de börjar läsa, 

till exempel engelska A… De, dom eleverna… är svårt att… hur skall jag säga, svårt 

att se dom eller svårt att… få igång dom, svårt att hålla igång deras intresse, svårt att 

få dom att utvecklas när man har så många andra som man är koncentrerad på, som 

man hjälper nå målen. Så dom som är riktigt duktiga man haft, om de är i egen grupp 

så tror jag att de hade kunna nå väldigt mycket längre.

Lärare F: Och samtidigt kan man då känna att dom som e… dom som har lite svårt 

för det hade varit i en grupp så kunde man lägga mycket mer tid på dom.

Lärare F: Aeh, det hade det gjort men samtidigt är det en stor en klass där alla 

ligger på samma nivå så… då… då e de inte nåt problem egentligen, e de så att dom 
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e olika har olika kunskap så är det perfekt om man kan få lite mindre grupp, att dela 

upp gruppen i lite mindre grupper

Lärarna är eniga om att det är väldigt svårt att se varje elev i de stora klasserna och förespråkar där-

för mindre klasser för att kunna utföra sina arbeten ordentligt. Samtidigt poängterar lärarna att de 

stora klasserna bara fungerar tillfredsställande ifall de är kunskapsmässigt homogena. I annat fall  

efterlyser lärarna mer kunskapsmässigt homogena grupper och detta förefaller vara relaterat till de 

alltför stora elevantalet i varje klass, vilket nämnts innan. Vidare poängterar en av informanterna att 

grupperna vid en eventuell nivågruppering aldrig skulle bli helt homogena ändå, utan att det alltid 

skulle finnas en stor spridning. I det fallet förefaller det vara viktigast att läraren vet att det finns en 

lägsta nivå, så att denne kan lägga upp undervisningen, utan att behöva oroa sig över att inte alla 

elever kan följa med i resonemangen. Samma sak kan sägas om att upprätthålla intresset, läraren 

minimerar risken för att en del elever ska tycka att det är tjatigt och blir omotiverade för att de 

känner att de redan behärskar de delar av undervisningen som belyses. Vidare skulle även en 

homogen gruppering kunna erbjuda alla elever stimulans.  

Ytterligare ett alternativ till nivågruppering kan ses i så kallad läromedelsdifferentiering. Lärare L 

uttalar sig om hur detta kan te sig när han säger: 

Lärare L: (...) Sen är ju läromedlena uppgjorda på det sättet att vi ligger på ungefär 

samma ställe, vi följer samma planering, men det finns ju olika svårighetsgrader och 

uppgifter, det finns ju väldigt många uppgifter i de där böckerna som de som är lite 

duktigare då hinner med de svårare uppgifterna.

Utsagan ringar in ett alternativ, vilket fortfarande hamnar inom kategorin inre differentiering. Detta 

tillvägagångssätt innebär att eleverna inte tvunget behöver delas upp rumsligt utan kan sitta i samma 

klassrum men att de arbetar med uppgifter med olika svårighetsgrad. Trots att denna möjlighet finns 

i vissa ämnen anser några utav informanterna att det fungerar bättre när de svaga inte behöver mäta 

sig med de starka. En förutsättning för att detta skulle kunna ske är att man nivågrupperar: 

Lärare R: Men... Det därför nivågruppering är bra ,igen. För då kan man ha stimu-

lerande lektioner även för dem som är väldigt, väldigt duktiga. För då kan man gå , 

för även om de är duktiga finns det alltid jättemycket  mer att lära sig
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Lärare M: Mm… det hade vatt lättare att undervisa, det hade det varit. Jag tror att 

det hade gagnat de duktiga eleverna

Lärare M: Det är nog många som känner att dom utvecklas inte, dom som är riktigt 

duktiga! (…) få igång dom, svårt att hålla igång deras intresse, svårt att få dom att 

utvecklas när man har så många andra som man är koncentrerad på, som man 

hjälper nå målen(...)Så dom som är riktigt duktiga man haft, om de är i egen grupp så 

tror jag att de hade kunna nå väldigt mycket längre.

Lärarna i diskursen väljer att lyfta fram att nivågruppering skulle vara av vikt för att alla skulle 

erhålla den stimulans som de behöver för att utvecklas. Vidare anser de att det är väldigt svårt att 

bibehålla de starka elevernas intresse över tid. Detta kan resultera i att eleverna stagnerar eller för-

lorar intresset. En nivågruppering hade därför gynnat de starka eleverna, för i nuläget hinner man 

inte stimulera dem som man skulle kunna eftersom mycket tid ägnas åt att hjälpa de svaga eleverna 

att nå målen. Tidsbristen här är dock förknippad med de stora klasserna, vilket bör hållas i åtanke. 

Slutligen tar en av lärarna också upp de svaga elevernas situation och vad som skulle kunna hända i 

arbetet med en sådan grupp:

Lärare L: De e möjligt att man skulle fastna om man hade en svag grupp så att säga, 

att man inte, ja… man lät dem vara på en nivå som kanske är för låg att man omed-

vetet inte kommer vidare. Kanske skulle kunna va svårt att uppnå kursmålen, skulle 

kunna va.

Ovanstående utsaga pekar på att det trots allt kan finnas risker med nivågrupperingar. Läraren ser på 

nivågruppering ur ett elevperspektiv och i det här fallet uttrycks oro över de svaga elevernas situa-

tion vid en eventuell nivågruppering. Motstående perspektiv, det vill säga lärarperspektivet, kan 

identifieras i diskursen som berör lärarnas arbetssituation. Diskursens fokus ligger i att det skulle 

vara lättare för läraren att tillgodose ytterligheterna, det vill säga svaga respektive starka elever: 

Lärare R: Det var lättare. Det var lättare att anpassa uppgifterna efter alla. Som, 

som det är nu med alla grupper....kan man ha vissa som är kanonduktiga och vissa 

som är knappt godkända från högstadiet....och då... att få stimulerande uppgifter för 

alla om man ska jobba med samma sak , det är väldigt svårt ....det blir lätt att det blir 

för svårt för dem som inte är så duktiga och för lätt för de andra.
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Lärare R: (...) och ibland kan det hända att man sätter de duktiga eleverna i en 

grupp så att det stimulerande för dem också.

Lärare M: Mm… det hade vatt lättare att undervisa, det hade det varit. Jag tror att 

det hade gagnat de duktiga eleverna

Med ovanstående utsagor som bakgrund förefaller det vara relevant att lyfta fram diskursen om hur 

eleverna i så fall skulle grupperas. Ett alternativ som har använts innan på en av skolorna har varit: 

Lärare R: (...) vi gjorde sådana grupp, eeh, placeringsprov, helt enkelt och såg vilka 

resultat och sedan delade in dem efter det. Vi hade en advanced group, en inter-

mediate eller flera intermediate ... och så några basic.

Alternativet som belyses ovan är därmed av karaktären att någon i princip hänvisar en elev till en 

nivå, vilket med tanke på läroplanens utsagor skulle te sig odemokratiskt. Självvalda grupperingar 

skulle då kunna vara ett alternativ. På frågan om eleverna sätter sig blandat eller inte när de själva 

väljer grupper svarar lärarna: 

Lärare K: Jaa, helt blandat

Student I: Det är det? Så det är inte så att man säger att de som är lite svaga sitter i 

en grupp? Utan det är blandat?

Lärare R: Det kanske blir det efter ett tag, men när de börjar så är det kompisgäng. 

Och det behöver inte vara alltså att alla kompisar är lika bra.

Lärare K:. Mmm. Det blir mer så att de sätter sig i kompisgäng, så kan att man gå 

runt och prata med alla.

Lärare F: Jag tror inte att de tänker så mycket på det, att det mest är polaren som 

man brukar göra, tja liksom, känns lite så där. Och sen är det också kanske lite 

slumpmässigt en del ligger på en viss stat… och då kan vi ju tycka mer då att e 

eeeh… dom som är lite… dom som har svårt för det jobbar ofta tillsammans, dom 

som har lätt för det jobbar tillsammans, på nåt sätt kan det kännas så.
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Som synes skulle eleven primärt välja samma grupp som sina kompisar. Konstateras kan därmed att 

elevens val inte skulle bidra till att några nivågrupper skulle erhållas. Ifall nivågrupperingar skulle 

förverkligas skulle man mer eller mindre vara tvungen att gruppera med hjälp av placeringsprov, 

vilket motsäger den officiella diskursen.

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det florerar flera diskurser som berör ämnet individua-

lisering. De beröringspunkter som identifierats under analysens gång är knutna till en utav mot-

polerna, vilka vi här kallar  heterogena grupper  respektive homogena grupper. I diskursen om 

heterogena grupper kan exempelvis diskursen om proximal utvecklingszon, begåvade elever agerar 

lärare, svaga elever sporras och det är etiskt och moraliskt oförsvarbart med nivågruppering identi-

fieras. I diskursen om homogena grupper kan utsagor vilka berör lärarnas arbetssituation, det är 

bättre ifall svaga inte behöver mäta sig med starka och det är lättare att tillgodose ytterligheterna

identifieras. Dessa signifikanter kommer att diskuteras ytterligare inom ramen för resultat-

diskussionen. 
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5. Sammanfattande slutdiskussion

Inledningsvis ställde vi en övergripande fråga, vilken var: Hur ser maktförhållandet ut mellan 

gymnasieskolans officiella diskurs, det vill säga läroplanen, och den inofficiella diskursen bland 

lärare, finns det spänningar som gör att dessa diskurser går isär? Denna fråga skall vi försöka att 

besvara genom att jämföra de två analyserna som gjorts. Först bör det dock beaktas att gymnasie-

skolan idag ska vara ”en skola för alla”, där individualisering är av central betydelse, vilket både 

läroplanen och lärarna  gör oss medvetna om. Därmed kan det också konstateras att individualise-

ringen genomsyrar både det officiella och det inofficiella diskursiva fältet. det vill säga läroplanen 

och de intervjuer som gjorts.

I intervjuerna har individualiseringen ventilerats via diskussioner om heterogena och homogena 

grupper. Där framkommer det att något som talar mot heterogena grupper är att det finns en risk att 

de riktigt duktiga eleverna stagnerar i en stor sammanhållen klass. Lärarna har för många elever som 

behöver stimulans och enligt lärarna är de heterogena klasserna så stora att tidsbrist uppstår, vilket 

gör att det blir svårt för dem att hinna med de starka eleverna. Att de svaga skall prioriteras överens-

stämmer med läroplanen eftersom den uttrycker att lärarens skyldighet är att särskilt fokusera på att 

hjälpa den svaga eleven. Därmed går det att ifrågasätta om individualisering sker för alla elever även 

om läraren skall utgå från varje elev och därmed följa läroplanen. I analysen av läroplanen fram-

kommer det att varje elev, vilket betyder både stark och svag, skall ges möjlighet att bli stimulerad 

till att växa med sina uppgifter och därmed utvecklas. Här framkommer det att läroplanen och hur 

det är i verkliga livet till viss del stretar åt olika håll, vilket också visar på att mångtydighet råder där 

nivågruppering skulle kunna vara ett sätt att individualisera. För vem skall gynnas? Den starka eller 

den svage eller båda två? Begreppet individualisering i sig innebär att läraren skall se alla elever, att 

var individ är unik och då skall även undervisningen anpassas till varje elevs förutsättningar. Här 

uppstår även en mångtydighet eftersom det finns flera möjligheter att finna sin unika identitet. Till 

exempel så kan eleven arbeta ihop med kunskapsmässigt jämlika och vara unik eller se sig själv som 

unik bland de som inte står på samma nivå. Det är det sistnämnda som skolan idag arbetar efter, en 

skola där lärarna har problem att hinna med varje individ.

Hur löses då en sådan problematik om det inte skall ske någon nivågruppering? Jo, det framkommer 

i analysen av intervjun att problemet till exempel kan lösas genom att det inom klasserna sker en 

form av inre differentiering där klasserna delas in i mindre heterogena grupper. I dessa grupper får 

en stark elev agera som en slags lärare samtidigt som den svaga eleven kan lyftas fram med hjälp av 
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sin kamrat. Detta är också i enlighet med läroplanen vilken särskilt framhäver den svaga eleven och 

att denna skall få all hjälp den kan för att nå ett slutgiltigt mål. Det framkommer till exempel i analy-

sen av läroplanen att elever som behöver särskilt stöd skall få hjälp av alla som arbetar i skolan, vil-

ket kan tolkas som att de starka eleverna kan användas som medarbetare. Eftersom skolan även är 

elevens arbetsplats så är det även den starke elevens skyldighet att stötta den svage eleven. 

I analysen av intervjun framkommer det dock att en sådan lösning inte alltid fungerar tillfreds-

ställande eftersom de svaga eleverna kan hämmas av starka elever. Det kan även ifrågasättas om de 

starka eleverna utvecklas i en sådan grupp eftersom de inte själv får stimulans på den nivå de 

befinner sig på. Detta betyder att vare sig starka eller svaga elever gynnas av ett sådant arbetssätt. 

Möjligen har den starka elevens självförtroende stärkts, däremot kan den svage eleven känna sig 

underlägsen och därmed stärks inte självförtroendet hos denna. I det fallet är det, enligt analysen av 

läroplanen, läraren som skall stötta den svage eleven eftersom läraren är den som uppbär lön och 

arbetar inom skolan. Denne skall då uppmuntra de elever som inte vågar eller ges möjlighet att ut-

trycka sina tankar att göra det, vilket gör att den svaga eleven sporras. Men det bör också tas i be-

aktande att läraren även i det fallet ska stötta en stark elev, för även om denna är stark kan en sådan 

elev vara mycket tillbakadragen och inte självhävdande. Enligt läroplanen är det upp till läraren och 

dennes arbetsmetod att stimulera varje elev till utveckling och att ta hänsyn till elevernas olika för-

mågor. Konstateras kan att eftersom ingen vinner på detta arbetssätt kan det ifrågasättas huruvida 

det är lämpligt att eleven agerar som lärare. För även om det framkommer i analysen att läraren är 

den som skall få gå igång var enskild elevs lärprocess och sedan understödja eleven under denna 

process så är det eleven själv som bär ansvar för sitt eget lärande, vilket då innebär att eleven själv 

skall stå för det. I och med detta har var elev makten att avgöra om denna vill lära sig eller inte och 

sedan kvittar det hur mycket en lärare eller kamrat engagerar sig. 

Slutsatsen av vad som ovan sagts är att ingen vinner på de heterogena grupperingarna oavsett storlek 

på grupperna. Det heter att individualisering sker men det är en individualisering där både starka och 

svaga kan hämmas. Ytterligare en lösning skulle kunna vara att nivågruppera, men i det fallet är det 

några lärare som lyfter fram att det är oetiskt och därmed oförsvarbart att nivågruppera. Detta ses 

enligt deras skolledning som stämpling, vilket analysen av läroplanen verifierar då det framkommer 

att all form av stämpling är oacceptabel i skolan. Enligt denna analys är det rektorn som sitter på den 

organisatoriska makten och har som uppgift att avgöra hur undervisning skall ske och hur den skall 

läggas upp för att tillgodose elevernas önskemål, val, skiftande behov etcetera Däremot sägs det 
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inget om i vilken form undervisningen skall organiseras, vilket gör att i det fallet har rektorn makten 

att avgöra om undervisningen skall ske i stora heterogena klasser eller i mindre enheter. Rektorn på 

den aktuella skolan har i det fallet valt att följa den officiella diskursens demokratiska synsätt och 

därmed avgjort att nivågruppering är en form av stämpling. Vissa av lärarna i intervjun går dock 

emot den officiella diskursen när de framhåller att nivågruppering inte är något sådant. Detta inne-

bär att den inofficiella diskursens åsikter till viss del går isär med vad den officiella diskursen ut-

trycker, vilket framkommer via företrädare för makten det vill säga rektorn. 

Det framkommer även i analysen av intervjun att lärarna är medvetna om att nivågruppering inte 

kommer att införas eller rättare sagt återinföras, med syfte på den nivågruppering som fanns i Lgy70 

i och med att det erbjöds alternativkurser. Dessa kurser togs bort i den nya läroplanen, vilket med-

förde att nivågruppering försvann från det officiella diskursiva fältet och därmed skedde också en 

maktförskjutning från läroplan till rektor, lärare och elev. Det är alltså inte staten utan de som agerar 

på gräsrotsnivå som har makten att använda sig av nivågruppering och dessa har utåt sett valt att 

följa den officiella diskursen där staten styr upp reglerna.

Inom lärarnas diskursiva fält framkommer också olika inställningar till nivågrupperingar. En lärare 

är osäker eftersom denna inte har jobbat med nivågruppering och en annan oroar sig för hur det 

skulle gå för de svaga eleverna. En tredje anser att beror på vad man har för mål och ifrågasätter 

samtidigt hur långt de svaga skulle nå vid en nivågruppering. Denne lärare ifrågasätter även om 

dessa elever skulle nå lika långt som de gör idag eller om det skulle finnas en risk för att en för låg 

nivå i undervisningen skulle hållas vid en sådan gruppering. Över lag råder det en försiktig inställ-

ning bland informanterna, vilket kan bero på de högre skikten i hierarkin eller med hänsyn till ett 

elevperspektiv. Däremot framhåller lärarna entydigt att arbetssituationen skulle bli bättre, eftersom 

det finns en problematik med att hinna med alla elever. I det fallet efterlyser huvudparten av lärarna 

mer kunskapsmässigt homogena grupper eller alternativt minde heterogena grupper. En av lärarna 

konstaterar bland annat att det bara skulle fungera med stora klasser om dessa var kunskapsmässigt 

homogena, det vill säga nivågrupperade, vilket då fastställer att det är det stora antalet elever i varje 

klass som är problemet. Därutöver tillkommer det att p.g.a. klassernas heterogena karaktär gör att 

läraren inte hinner med att se varje elev, något som läroplanen menar att lärarna skall klara av även i 

sådana grupper eftersom varje elev skall få stimulans och få möjlighet att utvecklas.
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Det intressanta i diskussionen om individualisering och nivågruppering är att en lärare poängterar att 

även om nivågruppering sker blir inte grupperna helt homogena eftersom det alltid finns en viss 

kunskapsmässig spridning. Däremot kan en nivågruppering indikera på vilken lägsta nivå läraren 

skall lägga sig på så att alla kan följa med i resonemanget. Detta gör att intresset upprätthålls och 

alla eleverna stimuleras. En parallell till lärarens resonemang kan dras till analysen av läroplanen 

där det framkommer att med en likvärdig utbildning menas inte att formen på undervisningen skall 

vara likadan överallt. I och med detta kan nivågruppering ske samtidigt som individualiseringen 

lyfts fram.

I analysen av intervjuerna lyfts även en annan form av inre differentiering fram och det är läro-

medelsdifferentiering, det vill säga eleverna arbetar på olika nivå med hjälp av läromedlen. Detta får 

stöd i läroplanen, vilken då medger en form av nivågruppering som dock sker inom den samman-

hållna klassen. Detta kan kopplas till vad som ovan sagts vad gäller analysen av läroplanen eftersom 

en parallell kan dras till vad som menas med en likvärdig utbildning. Undervisningen kan inte göras 

lika för alla och därför får lärarna arbeta med olika metoder och olika material. Detta innebär även 

att individualisering inom ramen av nivågruppering om sådana möjligheter framträder skulle kunna 

vara möjlig. Det konstateras dock i intervjuerna att även om möjlighet till sådan differentiering finns 

anser några av informanterna att en ren nivågruppering fungerar bättre eftersom de svaga inte 

behöver mäta sig med de starka, vilket kan hända om de sitter tillsammans och arbetar på olika 

nivåer.

Ytterligare kan det dock konstateras att, enligt analysen, av intervjun skulle det inte bli kunskaps-

mässigt homogena grupper om eleverna själva fick välja grupplacering eftersom de då helst sätter 

sig i kompisgäng, även om det ibland sker att det bildas små homogena grupperingar. Detta innebär 

då att eleverna har makten och därmed går emot nivågruppering. Men skulle det dock ske en form 

av nivågruppering inom skolan så skulle denna till exempel kunna genomföras såsom en lärare visar 

på har skett tidigare då placeringsprov gjordes. Vad är det då som gör att sådant inte kan ske? I ana-

lysen av läroplanen framkommer det att läroplanen har demokratin som en grundpelare i sin värde-

grund, vilken sedan genomsyrar hela dokumentet och då blir denna form av prov odemokratiska. 

Det är alltså ideologin, det vill säga den demokratiska synen, som säger att alla skall vara jämlika, 

vilket eleverna inte kan bli om eleverna särskiljs i olika nivåer även om de kan vara jämlika inom 

dessa nivåer. I och med detta innebär det att eleven aldrig kan hänvisas eller beordras att deltaga i 

någon specifik grupp, utan det är elevens fria val som styr. Därför skulle nivågruppering eller kurser 
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som är nivågrupperade endast kunna erbjudas om det är eleven som själv får välja. Att då dessa 

nivågrupper inte hade blivit homogena styrks av att lärarna i intervjuerna framhåller att eleverna 

väljer gruppering efter kompisar och inte efter sin kunskapsnivå. 

Det intressanta med läroplanen är dock att den trycker på en ideologi som innefattar att ingen skall 

särskiljas, något som läroplanen samtidigt gör i och med att det framkommer i analysen att en yttre 

differentiering finns. Även om eleverna själva gör val för och i sin skolgång, så grupperas de in efter 

om de går i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Även om den nationella läroplanen grundar 

sig på demokratiskt synsätt så finns även en särbehandling inom själva gymnasieskolan, det vill säga 

de individuella och specialutformade programmen samt de nationella programmen har olika mål. Då 

går det att ifrågasätta om en yttre differentiering är demokratisk när en inre differentiering såsom 

nivågruppering, vilken syftar på att hjälpa eleverna, är det. 

Det kan även konstateras att läroplanen är tolkningsbar till förmån för nivågruppering som ett sätt 

att individualisera, det vill säga så länge man inte är medveten om innebörden av det ideologiska 

synsättet som finns inom det demokratiska diskursiva fältet. Det kan också konstateras att makten

har förskjutits från staten till rektor och lärare för att slutligen låta makten vila i elevernas händer. 

Trots det är denna makt styrd av staten och själva institutionen genom bland annat den nationella 

läroplanen, vilket innebär en disciplinär makt. Läroplanen talar via ideologin om vad som är tillåtet 

och inte tilllåtet där institutionen skola i sann demokratisk anda tabubelagt nivågruppering, även om 

individualisering skulle kunna ske via en sådan form av differentiering. 

Den disciplinära makten har dock fått gränser som har tänjts i och med att lärarnas åsikter kommer 

fram i analysen av intervjuerna. Intervjuerna i sig talar sitt eget språk allt som oftast även om en viss 

försiktighet råder i de artikuleringar som finns. Det diskursiva fältet innefattar även tankegångar för 

nivågruppering, vilket då innebär att argument står mot argument men att orsaken till detta ligger i 

den demokratiska ideologin, som i sig förespråkar gemensamhet och avvisar allt som inte är soli-

dariskt och jämlikt. 

Slutligen kan det också konstateras att lärarnas åsikter inte helt stämmer överens med den officiella 

diskursen när det gäller nivågruppering. Därmed strider åsikterna mot den officiella diskursen där 

institutionen och dess företrädare, rektorn, blir dess den talesman, vilket innebär att den officiella 

diskursen får ett ansikte utåt. Men det finns även andra diskurser bakom institutionens dörrar som 
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uttrycker något helt annat än vad den officiella diskursen uttrycker, vilket gör att spänningar uppstår. 

Därmed har en ”offentlig lögn” fötts! 

Resultatet kan knytas till Foucaults maktteori men det kan även knytas till forskningsläget, precis 

som den diskursanalytiska ansatsen även gör. Utgången av uppsatsen visar på att undersökningen är 

kumulativ och därmed bidrar till den utbildningsvetenskapliga forskningen. Vidare forskning skulle 

kunna ske inom området och även då ha det här examensarbetet som grund för en sådan forskning.
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1

Bilaga 1

Intervjumall 

1. Inledningsvis skulle jag vilja be er att tala om hur länge ni har varit verksamma inom yrket? 

Vilka ämnen undervisar ni i? Vilka  program är ni knutna till/arbetar ni med? Hur många 

elever har ni per klass/grupp?

(Tänk nu generellt)

2. Hur får man in individualiseringen i heterogena gruppar? I homogena?

3. Ser man eleven?

4. Känner du att du kan hjälpa/finnas till för alla elever?

5. Hur har du löst individualiseringsfrågan?

6. Hur arbetar du med den?

7. Anser du att det är elevantal eller heterogenitet som kan orsaka att eventuella problem kan 

uppkomma vid individualisering?

8. Med tanke på elevantal: Hur fungerar det i klassen/gruppen? Ser du någon form av självvald 

gruppering inom klassen, det vill säga att man arbetar med andra som ligger på samma nivå 

(kunskapsmässigt)?

9. Vad anser du om att använda sig av homogena respektive heterogena 

klasser/gruppindelningar? 


