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Sammanfattning/Abstract 

I denna studie kan du läsa om hur lärare i grundskolans yngre åldrar uppfattar nivågruppering 

och ser på den individualiserade undervisningen i skolan. Vi har gjort en kvalitativ 

undersökning som grundar sig på intervjuer med fyra lärare som är verksamma på två olika 

skolor. Två av dessa lärare är vana vid att använda sig av nivågruppering i undervisningen 

medan de andra två har valt att inte göra det.  

Uppsatsen inleds med en kortfattad begreppsförklaring, styrdokument och sammanställning 

av tidigare forskning kring nivågruppering i matematik. Vi presenterar resultatet av våra 

intervjuer som därefter diskuteras och ställs emot tidigare forskning. För att komma fram till 

resultatet har vi använt den fenomenografiska ansatsen som inspiration. 

Studiens resultat visar att lärarnas uppfattningar om nivågruppering skiljer sig åt beroende på 

om de själva arbetar aktivt med nivågruppering eller inte. De lärare som nivågrupperar sina 

elever kan se många fördelar med arbetssättet medan de som inte nivågrupperar främst 

framhåller de negativa effekterna.   

 

Nyckelord: nivågruppering, individualisering, matematik, uppfattningar, fenomenografi  
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1. Inledning 

Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet med inriktning barn, matematik och 

naturorienterade ämnen för de yngre åldrarna, på högskolan i Halmstad. Inför vår sista termin 

och det kommande examensarbetet funderade vi på vad vi upplevt under vår utbildning och 

närmade oss problematiken kring hur den individanpassade undervisningen i grundskolan ser 

ut.  

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning, VFU, och även när vi varit ute och arbetat 

inom skolan, upplevt att det hos många pedagoger finns en frustration över att inte räcka till åt 

alla elever. Vi tycker oss sett att viljan finns där men brist på tid och resurser gör att det ibland 

kan vara svårt att se vilka möjligheter som finns. Det finns också riktlinjer redovisade i både 

läroplanen och skollagen om elevers rätt till undervisning utifrån deras egna förutsättningar. 

Detta gjorde att vi började fundera på hur lärare tänker runt sin verksamhet och på hur den 

individanpassade undervisningen kan se ut i skolan.  

Ett sätt att individualisera undervisningen är att nivågruppera eleverna utefter hur de presterar 

kunskapsmässigt i olika ämnen. Flera studier har gjorts om detta, men forskarnas resultat visar 

ofta på olika effekter (Slavin, 1990; Loveless, 1998; Engström, 1996). De flesta studier som 

gjorts i ämnet utgår också oftast ifrån de äldre åldrarna – framförallt högstadiet och 

gymnasiet. Vi bestämde oss därför att titta på hur detta uppfattas av lärarna i de yngre 

åldrarna, eftersom det är där vi kommer att vara verksamma när vi börjar arbeta.  Vi har också 

valt att begränsa oss till att se på nivågruppering inom ämnet matematik. 
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2. Bakgrund 

Alla elever är olika. De har olika intressen, kommer från olika miljöer och kulturer, har olika 

ambitionsnivåer och lär sig bäst på olika sätt och i olika hastighet. De har också med sig olika 

erfarenheter hemifrån till skolan och får olika stöd från sin omgivning. Trots detta ska alla 

elever gå i en gemensam skola och de har alla rätt till samma utbildning. Detta är naturligtvis 

en utmaning för alla pedagoger och som lärare har man även olika styrdokument att rätta sig 

efter. I Lgr 11 kan vi till exempel läsa att ”undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov” (Skolverket, 2011a)  

Utifrån detta ska lärare utforma sin undervisning så att alla elever ska kunna uppnå 

kunskapskraven. Hur de lägger upp sin undervisning och vilka arbetsmetoder de väljer kan få 

stor betydelse för elevernas resultat. Ett sätt att individualisera undervisningen är att 

nivågruppera. Men vi har, när vi pratat med olika lärare, förstått att många tycker att det är 

svårt att individualisera inom klassens ramar och att undervisningen istället läggs på någon 

sorts medelnivå i förhoppning om att det ska nå en majoritet av eleverna. Detta kan resultera i 

att de elever som har det svårare i skolan får problem med att följa med på lektionerna medan 

de som har det lättare inte får de utmaningar de behöver och i princip får klara sig själva 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001; Loveless, 1998). 

Detta har fått oss att fundera på om det är så att nivågruppering i matematik i grundskolans 

tidigare år kan bidra till bättre resultat i matematik och om det är så, varför använder inte fler 

lärare sig av denna metod? Vi vill med detta arbete undersöka vad lärare i grundskolans 

tidigare år och då framförallt de som undervisar på lågstadiet, har för uppfattningar om 

nivågruppering inom ämnet matematik.  
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2.1 Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad lärare i de lägre årskurserna har för uppfattningar 

av nivågruppering inom ämnet matematik och hur dessa uppfattningar kan skiljas åt. Vi 

kommer även undersöka hur lärarna uppfattar att de individualiserar sin undervisning. 

2.2 Frågeställning 

Utifrån vårt syfte har vi kommit fram till följande frågeställningar; 

 

 Vad har lärare i de yngre årskurserna för uppfattningar av nivågruppering i matematik 

och hur kan dessa skilja sig åt? 

 

 Hur uppfattar lärarna att de individualiserar sin undervisning? 
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3. Litteraturgenomgång 

Här presenteras en sammanställning av tidigare forskning om nivågruppering. Några centrala 

begrepp presenteras och vi tar upp olika för och nackdelar som framkommit ur litteraturen vi 

läst. Lärares attityder till nivågruppering redovisas och slutligen redogör vi för vad skolans 

styrdokument säger om nivågruppering. 

3.1 Tidigare forskning. 

Tom Loveless är professor på John F. Kennedy School of Government, Harvard University, 

Cambridge. Hans forskning fokuserar på olika utbildningsreformer och han har skrivit flera 

artiklar och böcker om bland annat nivågruppering. På uppdrag av en stiftelse i USA har 

Loveless (1998) gjort en stor studie om nivågruppering. Nivågruppering hade sedan 1980-

talet varit tabubelagt i USA och syftet med studien var att undersöka om svaret var så enkelt, 

att nivågruppering var något dåligt. Eller kunde det även finnas positiva effekter av 

nivågruppering? För att genomföra studien gjorde Loveless observationer på 29 skolor och 

intervjuade mer än 250 lärare och rektorer. Loveless (1998) menar att trots omfattande 

forskning om nivågruppering så har man inte kunnat komma fram till vilken inverkan den har 

på elevers utbildning. Han summerar forskningsfältet med ett ord; ofullständigt. Det finns 

dock viss forskning inom området och här nedan väljer vi att lyfta fram ytterligare några 

studier som vi anser speglar forskningen på ett bra sätt kring nivågruppering. 

Wallby, Carlsson & Nyström (2001) har gjort en sammanställning av svensk och 

internationell forskning där de diskuterar nivågrupperingen inom matematikämnet i svenska 

skolan. Syftet med denna sammanställning var att NCM och regeringen ville ha en översikt 

gällande forskning på en pedagogisk och organisatorisk differentiering. Förhoppningen med 

översikten var att kunna ha det som underlag i diskussioner ute i olika arbetslag. De skriver i 

skolverkets rapport, ”Elevgrupperingar”, att forskning inte kan ge oss entydiga och empiriskt 

grundade svar på frågan om nivågruppering är bra eller inte. Att dela in eleverna efter 

prestation ses av många som en självklar och relativt oproblematisk metod för att ta hänsyn 

till elevers olikheter och anpassa undervisningen därefter. Andra ser stora risker med detta. 

Wallby m.fl. (2001) menar att en svårighet är att det finns så många andra faktorer, förutom 

grupperingen som påverkar elevernas resultat och att elevgruppering inte bara är en 

pedagogisk fråga, utan även en ideologisk, en fråga om värderingar. 

Arne Engström (1996), Universitetslektor och Docent i matematikdidaktik redovisar i sin 

forskning både på de positiva och på de negativa effekterna med nivågruppering. Syftet med 
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Engströms (1996) studie är att kritiskt granska nivågrupperingen i den svenska skolan.  En 

negativ effekt är, menar han, är att de eleverna som har svårare för att hänga med i skolan kan 

få en stämpel på sig som dumma. En annan negativ effekt han pekar på är att genom att 

nivågruppera eleverna så förlorar dessa elever även den dragkraft de behöver från de 

duktigare eleverna för att kunna ta sig framåt kunskapsmässigt. Den främsta positiva effekten 

Engström (1996) lyfter fram är att de duktiga eleverna stimuleras mer vid nivågruppering då 

de kan få fler utmaningar. Han menar också att nivågruppering underlättar för lärarna då de 

har en mer kunskapsmässigt homogen grupp att undervisa. 

Nyström (2003) har gjort en forskningsstudie om nivågruppering i gymnasiet som bygger på 

sex matematiklärares syn på arbetssättet som kommit fram genom intervjuer och en så kallad 

diskursanalys. Detta betyder att man tolkar det som uttrycks av de intervjuade och de faktiska 

förhållandena behöver inte representeras. Syftet med studien är att spegla de varierade 

föreställningarna om differentiering av gymnasieskolans matematikundervisning. Vilka 

motiv, möjligheter, nackdelar och svårigheter ser lärare kring nivågruppering? Det diskuteras 

huruvida eleverna grupperas trots att de har valt sina gymnasieprogram och oftast redan då 

delats i i grupper, i och med deras betyg. Studien är inriktad på matematikämnet som enligt 

författaren är det vanligaste ämnet där man använder sig av nivågruppering.  

Dr. Robert Slavin (1990) är verksam vid John Hopkins Universitetet i USA och har skrivit 

flera böcker och artiklar om bland annat nivågruppering. Studien vi tittat på är en metaanalys 

av den vetenskapliga forskning som blivit publicerad i England om nivågruppering. Syftet 

med studien är att presentera en omfattande översyn av all forskning, publicerad på engelska 

som utvärderar effekterna av nivågruppering. Han lyfter fram huvudargumentet för 

nivågruppering som det att lärare får möjlighet att anpassa sina undervisningsmetoder och det 

material man arbetar med till de olika nivågrupperna. Han framhåller dock vikten av att 

anpassa undervisningen efter respektive nivågrupp. Ändras inte utlärningsmetoderna så har 

organiseringen av undervisningen liten betydelse för elevens kunskapsutveckling, säger han 
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3.2 Begrepp om nivågruppering 

De begrepp som är relevanta för detta arbete är framförallt differentiering, individualisering 

och nivågruppering. En kort definition kommer därför att göras för att läsaren ska förstå 

innebörden av dessa begrepp i denna undersöknings sammanhang. 

3.2.1 Differentiering 

Enligt Wallby m.fl. (2001) finns det två varianter av differentiering, den ena är pedagogisk 

och den andra är organisatorisk. Den pedagogiska differentieringens syfte är att 

individualisera eller skapa tillfälliga smågrupper vilket kan ske inom klassens ram. Den 

organisatoriska differentieringen används för att skapa mer fasta homogena grupperingar, 

utanför den heterogena klassens ram. Den här sortens differentieringar kan även benämnas 

som inre och yttre differentiering. I vårt arbete kommer vi framförallt att fokusera på den 

pedagogiska inre differentieringen. Den som med andra ord innebär de tillfälliga 

grupperingarna som görs i klassrummet. 

3.2.2 Individualisering 

Wallby m.fl. (2001) menar att man kortfattat kan förklara individualisering med att man ska ta 

hänsyn till elevers olikheter. Man använder också ordet individanpassning, vilket antas betyda 

att undervisningen ska anpassas till individen. Vinterek (2006) menar att individualisering kan 

antingen gälla ett helt ämne, en ämnesgrupp eller en mindre sektor av ett ämne.  Även 

Stensmo (2008) skriver om individualisering av undervisning och på några olika sätt att 

genomföra den: 

1. Variation av undervisningens innehåll. 

2. Variation av undervisningens former. 

3. Variation av den tid eleverna behöver för att lära sig. 

4. Variation av studiesätt, elevens lärstil. 

5. Variation med avseende på elever med behov av särskilt stöd vid svårigheter och handikapp. 

(Stensmo, 2008) 

3.2.3 Nivågruppering 

Wallby m.fl. (2001) förklarar att nivågruppering innebär att eleverna undervisas i ett visst 

ämne i undervisningsgrupper som är sammansatta av elever som har likartad 

prestationsförmåga eller lärhastighet, så kallade homogena grupper. Stensmo (2008) menar att 

i en homogen undervisningsgrupp antas läraren lättare finna ett tempo och en 

framställningsnivå som är anpassad till elevgruppens förutsättningar. Han förklarar vidare att 
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nivågruppering kan antingen göras genom att man homogeniserar hela klasser i 

högpresterande, medelpresterande och lågpresterande grupper eller genom att man delar in en 

klass i olika undergrupper beroende på elevernas prestationer och läshastighet. 

Wallby m.fl. (2001) menar att en nivågruppering kan vara relativt fast och förbli oförändrad 

under en längre tid, ibland en hel termin eller till och med ett helt läsår, men den kan även 

vara kortsiktig under ett specifikt moment eller avsnitt. Genom den tillfälliga formen av 

nivågruppering, som är den vanligaste, kan man tillgodose elevers behov av extra 

undervisning eller utmaning. 

3.3 För- och nackdelar med nivågruppering 

Debatten kring nivågruppering har legat i luften en längre tid. Det diskuters kring vad det 

finns för fördelar och nackdelar med att gruppera elever efter deras prestationer. 

Enligt Slavin (1990) har argumenten för och emot nivågruppering nästintill varit desamma 

sedan 1920-talet. Engström (1996) som bland annat refererar från Slavin menar att en central 

fråga i debatten om nivågruppering är att de som är för nivågruppering starkt betonar 

effektiviteten, medan de som är mot lika ofta betonar andra saker, såsom rättvisa och 

demokratiska värderingar. Engström visar här på en stor klyfta i diskussionen gällande 

nivågruppering, nämligen den starka uppdelningen som finns mellan förespråkare och 

motståndare. 

Nyström (2003) studie” Lika barn leka bäst”, handlar bland annat om gymnasielärares syn på 

nivågruppering i matematik. Han redogör för att en av fördelarna med nivågruppering för 

framförallt de högpresterande eleverna är att de får en djupare undervisning än den som 

tidigare kunde ges. Men han påtalar också att även forskare med en uttalad positiv inställning 

till nivågruppering ser negativa effekter för de lågpresterande eleverna. 

Prestationsskillnaderna blir i vissa fall ännu större, och detta har visats speciellt i ämnet 

matematik. Även Wallby, Carlsson & Nyström (2001) diskuterar utifrån sin forskning om 

fördelar och nackdelar med att nivågruppera elever i ämnet matematik och även de kommer 

fram till slutsatsen att det framförallt är de duktigare eleverna som gagnas av det. Loveless 

(1998) argumenterar trots detta för att om undervisningen i olika nivågrupper genomförs på 

ett medvetet sätt, med extra fokus på de lägre nivågrupperna och på hur undervisningen 

bedrivs där, kan nivågruppering ha en god effekt även i dessa grupper.  
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Myndigheten för skolutveckling (2007) menar att elever och lärare ofta är positiva till 

nivågruppering men att det finns vissa saker som man måste se upp med. En av riskerna de 

påtalar med nivågruppering är att förväntningarna på eleverna kan variera beroende på vilken 

grupp de hamnar i. Elever kan riskera att bli fast i ”fel” grupp. En annan risk som de vill lyfta 

fram är att läraren kan göra en felbedömning av vilka kunskaper eleven innehar, vilket kan 

innebära att eleverna inte får den utmaning eller stöd som kan behövas. Loveless (1998) 

påtalar att det fortfarande förekommer att elever nivågrupperas utifrån vilken ekonomisk klass 

de tillhör, men detta menar han, kan också ha att göra med att elever från högre ekonomisk 

klass kan ha mer stöd och uppmuntran från hemmet.   

Skolinspektionen (2010) skriver i en rapport att det finns stora risker för inlåsningseffekter när 

man nivågrupperar eleverna, det vill säga att placeringen i en speciell grupp blir permanent. 

De menar också att en konsekvens av nivågruppering kan bli att elevernas 

kunskapsutveckling hämmas och att eleverna riskerar att utsättas för stigmatisering. 

Vinterek (2006), Slavin (1990) och Engström (1996) menar att en annan negativ konsekvens 

av nivågruppering kan vara att de lågpresterande eleverna uppfattar sig som sämre och mindre 

värda än de högpresterande eleverna vilket i sin tur kan utveckla dålig självuppfattning. Detta 

håller inte Wallby m.fl. (2001) med om utan de framhåller tvärtemot att om de lågpresterande 

eleverna slipper jämföra sig med de högpresterande eleverna så kan detta leda till en bättre 

självkänsla. Arfwedson och Arfwedson (1992) menar att man ska vara försiktig vid 

andvändandet av nivågruppering men att det är svårt att säga huruvida det är bra eller dåligt. 

De säger att oftast är de lågpresterande eleverna medvetna om sina svårigheter och kan 

därmed se det positiva i att hamna i samma grupp som andra som är på en liknande nivå som 

de själva. Men det kan också bli som Vinterek (2006) och Engström (1996) påpekar, att de 

lågpresterande eleverna uppfattar sig som sämre och därmed försvinner deras motivation och 

resultaten försämras ytterligare. 

Vi har tidigare påtalat att det står skriver i skolans styrdokument att undervisningen i skolan 

ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Malmer (2002) håller med om detta 

och påtalar att det är viktigt att alla elever ska få känna att de har möjlighet att lyckas genom 

att få arbeta med lämpligt stoff på den nivå och i den takt de har förutsättningar för. Hon 

menar att det är då som eleven känner motivation, upplever lust och glädje och inser att ämnet 

är meningsfullt för framtiden. För att detta ska vara genomförbart, menar Malmer (2002), är 

det knappast möjligt att låta alla elever följa en gemensam lärobok i samma takt utan det 
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kräver att vi har en mer individanpassad undervisning. Loveless (1998) håller med om detta 

och påtalar att de högpresterande eleverna ofta blir lidande vid heterogen undervisning. Han 

menar att man tappar dem för att undervisningen inte blir någon utmaning för dem. Han säger 

också att det blir mycket svårt för lärare att rikta in sig på hög- och lågpresterande elever 

samtidigt, och ge alla den hjälp de behöver. 

Avslutningsvis listar vi en sammanfattning med fördelar respektive nackdelar om 

nivågruppering som bygger på tidigare forskning gjord av Wallby m.fl. (2001) och Engström 

(1996). 

För nivågruppering: 

 De elever som har lättare för att ta till sig undervisningen i skolan får mer plats och 

deras kunskaper kan tillvaratas på ett bättre sätt. 

 Undervisningen anpassas utefter elevernas behov på ett enklare sätt. 

 Det blir lättare för läraren att undervisa då det inte är samma blandning som tidigare. 

 Flexibiliteten, det vill säga att det är öppna grupper så att eleverna kan skifta grupp om 

de känner att de presterar bättre eller sämre. 

Mot nivågruppering: 

 De elever som har svårare för att ta till sig undervisningen i skolan behöver 

uppmuntran och ”draghjälp” ifrån de elever som har lättare för sig. 

 De elever som har svårare för att ta till sig undervisningen i skolan får en stämpel på 

sig som tröga och dumma. 

 Tidskrävande, arbetet ska differentieras till de olika grupperna. 

 

3.4 Lärares attityder till nivågruppering 

Nyströms (2003) studie bygger på lärarintervjuer främst på gymnasiestadiet och där tas det 

bland annat upp om deras attityder om nivågrupperingar. Nyström (2003) menar att forskning 

visar att lärares inställningar till nivågruppering som arbetssätt överlag är positiva. 

Utbildningsbakgrund, livssyn, erfarenhet och motivation till yrket är olika faktorer som avgör 

lärarnas inställningar. Han säger också att motiverade lärare oftare är mer positiva till att 

prova på olika arbetssätt och även mer villiga att utforma sin undervisning för att bäst ta till 

vara på elevers varierande kvalitéer. Vilken attityd lärarna har kan också bero på vilken 
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nivågrupp eleverna tillhör. Nyström skriver vidare att amerikanska och brittiska forskare har 

konstaterat att lärare ofta föredrar att undervisa högpresterande grupper. De som studerar i 

dessa grupper upplevs som mer villiga att hänge sig åt skolarbetet, medan de mer 

lågpresterande eleverna anses som oförutsägbara och stökiga och i större grad tycks behövas 

disciplineras på bekostnad av värdefull undervisningstid. Det har också visat sig att rektorer 

använder sig av grupptilldelning som belöning respektive sanktionering mot lärare. Nyström 

(2003) skriver också utifrån tidigare forskning att de lärare som undervisar de lågpresterande 

eleverna många gånger har en lägre behörighet och är mindre erfarna än de lärare som 

undervisar de högpresterande eleverna, även om det tvärtom anses vara de lågpresterande 

eleverna som behöver de lärare som är välutbildade med högst behörighet mest. Om detta 

skriver även Slavin (1990), han menar också att lärarna ofta inte har så höga förväntningar på 

dessa elever och därmed så krävs det inte välutbildade lärare till deras undervisning heller.  

Nyström (2003) säger också att det är svårt att avgöra hur attityden till nivågruppering ser ut 

bland pedagoger i Sverige, eftersom det inte finns tillräckligt med forskning. Men tendensen 

av de studier som finns visar på en traditionellt positiv inställning till nivågruppering och 

homogenisering bland svenska lärare. 

Ett viktigt skäl till nivågruppering som lärarna anger i Nyströms (2003) text är elevernas 

olikheter gällande deras förkunskaper. Där kommer också individualiseringen in i bilden som 

Wallby m.fl. (2001) tar upp som handlar om att man ska tillgodose varje elevs förutsättningar. 

Men det finns också en antydan till att de tror att nivågruppering inte är något önskvärt utifrån 

samhällets sida, såsom skolmyndigheter.  

Vidare skriver Nyström (2003) att det finns en annan aspekt som lärarna upplever att de kan 

komma åt vid en eventuell nivågruppering, deras studieambitioner. De upplever att 

skillnaderna i motivation, intresse och flit inom en grupp ger problem och lärarna har svårt att 

hantera detta. Lärarna som deltagit i undersökningen menar att intresset är lättare att behålla 

om undervisningsnivån är närmare eleverna vilket då kan tolkas till att nivågruppering är 

något som kan underlätta för det. Vidare talar de också om gruppernas storlek. Lärarna i 

Nyströms undersökning menar att grupperna med de lågpresterande eleverna inte bör vara för 

stora då de tycker att det ska vara en lärartäthet bland dessa elever.  

Utifrån denna forskningsgenomgång av bland annat Nyström (2003), Wallby m.fl. (2001) och 

Slavin (1990) påvisas det hur många olika aspekter och uppfattningar det finns om 

nivågruppering – både positiva och negativa aspekter. Vi vill därmed undersöka vidare hur 
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verksamma lärare ser på nivågruppering. För oss är det också intressant att få veta hur 

skillnaderna ser ut mellan lärare som använder sig av nivågruppering och lärare som inte gör 

det. I denna kommande undersökning som bygger på den fenomenografiska ansatsen vill vi 

visa och skildra olika uppfattningar kring ämnet och därmed göra att vi som undersökare kan 

få en lite klarare bild av detta. 

3.5 Vad säger skolans styrdokument om nivågruppering? 

I detta avsnitt redovisar vi vad styrdokumenten vi har att rätta oss efter skriver om 

nivågruppering av elever i undervisningen idag och även kort vad som har sagts i tidigare 

styrdokument. 

Wallby m.fl. (2001) diskuterar Lgr 80 och menar att det som stod där i praktiken kunde tolkas 

som ett ”förbud” mot annan nivågruppering än den som fanns inbyggd i systemet med allmän 

och särskild kurs. Skolan skulle undvika att grupperingarna blev bestående under en längre tid 

och de fick heller inte vara identiska i mer än ett ämne. Som en absolut längsta tidsgräns för 

grupperna gällde en termin. Man motiverade detta med att det finns sociala fördelar med 

heterogena grupper, till exempel att eleverna lär sig att respektera varandras olikheter. Enligt 

Stensmo (2008) menade man också att de elever som placerades i lågpresterande grupper 

kunde mötas av lågt ställda förväntningar och det kunde göra att eleverna utvecklade negativa 

självuppfattningar. I Lpo94 stod det inget explicit uttalat om nivågrupperingar. 

Ingenting i den tidigare skollagen från 1985 förbjöd nivågruppering men däremot har vi 

kunnat läsa att; 

Eleverna i grundskolan skall ha en i huvudsak gemensam studiegång, om inte annat följer av 

föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer (SFS/Skollag, 

1985:1100, Kap 4, § 3). 

Det finns ingen liknande bestämmelse i den nya skollagen från 2010, men i sina inledande 

bestämmelser angående syftet med utbildningen inom skolväsendet föreskriver den svenska 

Skollagen följande: 

I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800, s. 2). 

Detta krav bekräftas och preciseras under kapitel 3 ”Barns och elevers utveckling mot målen”: 
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Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt 

utbildningens mål. Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges ledning och 

stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. (SFS 2010:800, s. 12) 

Även den senaste läroplanen, Lgr 11 för grundskolans tidigare år, tar upp detta med en 

liknande formulering: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 

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

kunskaper. (Skolverket 2011a, s. 8). 

 

Det som framgår av de aktuella styrdokumenten är således att läraren i sin undervisning måste 

ta hänsyn till elevernas olika behov och förutsättningar på ett sätt att det för varje elev är 

möjligt att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Detta uppnås inte genom 

att ha en undervisning som ser likadan ut för alla elever, utan för att detta ska kunna 

genomföras så behöver skolan på något sätt individanpassa undervisningen. Detta 

sammanfattas i Lgr 11 med dessa orden: 

 

Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. (Skolverket 2011a, s. 8) 

 

I kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om planering och genomförande av 

undervisningen tar man upp frågan om nivågruppering och man kan där läsa att: 

 

Det är viktigt att valet av arbetssätt och arbetsformer, till exempel elevgrupperingar, gynnar elevens 

kunskapsutveckling och motverkar sådana inlåsningseffekter som begränsar den enskilda elevens 

förutsättningar att nå de högre betygen. (Skolverket, 2011b, s. 15) 

De menar att nivågruppering efter kunskapsmässiga eller prestationsmässiga förutsättningar i 

ett ämne under en begränsad tid kan vara motiverat utifrån ett pedagogiskt syfte om det inte 

leder till att förväntningarna blir för lågt ställda på eleverna. De påpekar också att elevernas 

resultat fortlöpande måste följas upp och om det skett någon förändring så ska organiseringen 

av undervisningen omprövas. Eleverna måste ha en reell möjlighet att byta grupp vid 

nivågruppering under läsårets gång och de ska oavsett vilken klass eller grupp de går i, ha 

möjlighet att nå alla betygssteg. 
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Det finns alltså inte enligt utbildningsdepartementet eller Skolverket något förbud mot 

nivågruppering. Utan det de säger är att vi som lärare ska ta hänsyn till varje elevs olika 

behov och förutsättningar och stimulera dessa så att de kan nå så långt som möjligt. 
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4. Teoretiska perspektiv 

4.1 Det sociokulturella perspektivet och nivågruppering  

Det är pedagogen och filosofen Vygotskij som brukar förknippas med det sociokulturella 

perspektivet. En av hans utgångspunkter som tas upp av Säljö (2000) är hur vi individer 

utvecklas genom samspel och kommunikation med andra. Med hjälp av detta samspel 

kommer vi vidare att kunna utvecklas och förstå hur omvärlden fungerar. Vid samspel och 

kommunikation kan vi dela våra erfarenheter med andra och detta ger i sin tur en ökad 

förståelse. Ett viktigt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den proximala 

utvecklingszonen. Det innebär enligt Vygotskij; ”avståndet mellan vad en individ kan prestera 

ensam och utan stöd å ena sidan, och vad man kan prestera under en vuxens ledning eller i 

samarbete med mer kapabla kamrater” (Säljö 2000, s 120). Med andra ord skillnaden mellan 

vad eleverna klarar av och förstår på egen hand och vad de klarar av och förstår med hjälp av 

en vuxen eller med en klasskamrat. All undervisning bör enligt Vygotskij ligga inom den 

proximala zonen, för att möjliggöra maximal utveckling. Det som krävs är att läraren 

undersöker barnets erfarenheter och kunskaper för att sedan möta barnet på rätt nivå. 

Vygotskijs syn är att det barnet idag behöver hjälp med kommer det imorgon att klara av på 

egen hand (Säljö, 2000).  

Utifrån Vygotskijs teori om den närmsta utvecklingszonen kan nivågruppering ses som ett sätt 

att arrangera en önskvärd inlärningsmiljö. Rent teoretiskt skulle detta kunna leda till att fler 

elever når sin närmsta utvecklingszon genom undervisningen då läraren har en mer homogen 

grupp att rikta sin undervisning mot. Eleverna i grupperna kan kanske också lättare hjälpa 

varandra då de är på en mer homogen kunskapsnivå. Men nivågruppering kan också få till 

följd att den proximala utvecklingszonen inte främjas, eleverna i de lågpresternade grupperna 

får kanske inte den draghjälp av de duktigare eleverna som de behöver. Det bör också påpekas 

att alla grupper, även nivågrupperade, till en viss del är heterogena. Eleverna har aldrig exakt 

samma bakgrund, motivation och förkunskaper och därför kan grupperna heller aldrig bli helt 

homogena.  

Säljö (2000) påpekar att det är genom att kommunicera med andra som vi blir delaktiga i hur 

våra medmänniskor tolkar och förstår olika saker och därmed kan vi också ta till oss nya sätt 

att tänka, resonera och förstå. Därmed är kommunikationen viktig för vårt lärande och för vår 

utveckling. 
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5. Metod 

I följande avsnitt beskriver vi den metod vi använt oss av för att samla in data till vår 

undersökning. Vi går också igenom analysmetod, urval, etiska aspekter och hur 

genomförandet av vår undersökning gick till.  Slutligen diskuteras validiteten och 

reliabiliteten av undersökningen.  

5.1 Metodval 

Både Trost (1997) och Kvale (1997) påtalar att valet av metod bör övervägas noga och sättas i 

relation till det syfte man har med sin studie och inte bara väljas slentrianmässigt eller utifrån 

hur alla andra väljer. Trost (1997) förklarar att en kvantitativ studie passar bäst då det man 

undersöker handlar om att man vill mäta mängden av beteendet som forskaren studerar och 

man vill kunna presentera procentantal och frekvenser. En kvalitativ studie passar däremot 

bäst om man är intresserad av att hitta olika handlingsmönster eller försöka förstå hur 

människor tänker och resonerar. 

Vår studie handlar om att ta reda på lärares uppfattningar om nivågruppering. Vi är 

inspirerade av fenomenografin som metod och därför passade det oss bäst att göra en 

kvalitativ intervjustudie. Kvale (1997) menar att syftet med kvalitativa intervjuer är att 

upptäcka olika egenskaper hos något fenomen. Vår ansats var inte att ta reda på hur många 

lärare som gjorde si eller så utan målet med vår undersökning var att undersöka vad lärare i de 

lägre årskurserna har för uppfattningar om nivågruppering. 

Alexandersson (1994) påpekar att intervjun som forskningsmetod är att föredra framför andra 

kvalitativa forskningsmetoder om forskaren vill vara med och påverka förloppet och därmed 

försäkra sig om att undersökningen håller sig till det studerade fenomenet. En annan fördel 

med att välja intervjuer är att det känns mer personligt än att skicka ut enkäter till våra 

respondenter. Detta stödjer Bell (1993) som skriver att du som intervjuare kan fånga upp 

svaren enklare än genom enkäter, i och med att du även ser respondenten och därmed dess 

kroppsspråk. Du kan också som intervjuare komma med följdfrågor och då utveckla svaren 

om det behövs. 

Vi använde oss av intervjuformen semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade ett 

intervjuschema med färdiga frågor där det fanns gott om utrymme till att ställa följdfrågor. 

Eftersom vi intervjuat dels lärare som använder sig av nivågruppering i sin undervisning och 

dels de som inte använder sig av det så skiljde sig frågorna vi ställde under de olika 
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intervjuerna åt en del (se bilaga 1 & 2). En anpassning av intervjufrågorna kändes nödvändig 

för att vi skulle få svar på de frågor vi var intresserade av. Kvale (1997) förklarar att i den 

semistrukturerade intervjun ges man frihet att göra förändringar i uppgifternas och frågornas 

struktur och ordningsföljd samtidigt som man hela tiden har fokus på studiens 

frågeställningar. Våra intervjuer hade också en låg grad av standardisering. Kvalitativa 

intervjuer med låg grad av standardisering innebär enligt Patel & Davidsson (2003) att den 

intervjuade ges utrymme att svara på frågorna med sina egna ord vilket möjliggör att vi får en 

ökad förståelse när attityder till ett fenomen ska analyseras. Det finns också större möjlighet 

att be respondenten att förklara något som kanske är oklart vilket då leder till mindre 

missförstånd. Stukát (2011) menar att genom att man använder sig av den här formen av 

intervjuer så kan man utnyttja samspelet mellan intervjuaren och respondenten. Det gör att 

svaren man får är ofta fylligare och går mer på djupet. Genom att vara noggranna när vi 

formulerade våra frågor så fick vi de svar vi var ute efter. Svar som besvarade vår 

frågeställning och på så sätt höjde validiteten på studien. 

Hade vi haft mer tid att tillgå så hade vi valt att göra en eller två testintervjuer för att på så sätt 

undvika några av de misstag som det är lätt att göra när man är en ovan intervjuare. Vi hade 

även valt att göra fler än fyra intervjuer, vilket kunde ha gett oss större variation och 

möjligtvis fler eller andra aspekter av nivågruppering, vilket också hade kunnat påverka 

resultatet och gjort så att det sett annorlunda ut. Med fler intervjuer hade även en högre 

validitet och reliabilitet kunnat uppnås. 

5.2 Fenomenografi 

Vår studie har som tidigare nämnts inspirerats av den fenomenografiska ansatsen i det 

avseende att vi undersöker lärares uppfattningar om nivågruppering i matematik. Även när vi 

har kommit fram till de olika aspekterna i resultatdelen så har vi inspirerats av den 

fenomenografiska metoden. Fenomenografin är en kvalitativ forskningsansats och dess avsikt 

är att beskriva olika sätt att uppfatta ett fenomen. Stukát (2005) menar att istället för att 

intressera sig för hur mycket elever lär sig under olika betingelser, sätter fenomenografin 

fokus på vad och hur man lär sig. Han förklarar att man intresserar sig för hur fenomen i 

omvärlden uppfattas av människor, vilket innebär att man är ute efter innebörder istället för 

förklaringar, samband eller frekvenser. Även Alexandersson (1994) tar upp denna hur och 

vad aspekt. Han menar att vad-aspekten och hur-aspekten är ömsesidigt beroende av varandra 

och inte bör åtskiljas. Vad-aspekten är förutsättningen för den innebörd som ligger till grund 

för uppfattningen, det vill säga för hur-aspekten. Man måste ha en uppfattning av vad en 
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företeelse är innan man kan resonera om hur den är beskaffad. Alltså måste vi göra klart för 

oss att de pedagoger vi ska intervjua har en uppfattning av vad nivågruppering är innan de kan 

resonera om den (hur den är). 

Alexandersson (1994) förklarar den fenomenografiska forskningsansatsen som något som tar 

sin utgångspunkt i människors uppfattningar av verkligheten eller de fenomen som studeras. 

Han menar också att det som är intressant för forskningsfrågan är den studerades 

uppfattningar av den företeelse eller det fenomen som analyseras, med andra ord de 

individuella erfarenheterna. Fenomenografi gör inga anspråk på att generalisera fakta eller 

hitta några sanningar, det är uppfattningarna i sig och de kvalitativa skillnaderna dem emellan 

som är intressanta. 

Larsson (1986) framhåller att det är viktigt i en fenomenografisk studie att avgränsa 

frågeställningen till det fenomen vi vill beskriva uppfattningar av. Typiskt för en 

fenomenografisk studie är också att redovisa resultatet av undersökningen, i det här fallet 

pedagogernas uppfattningar av nivågruppering, i form av ett kategorisystem. Alexandersson 

(1994) delar in analysprocessen i fyra faser för att komma fram till dessa kategorier: 

1. Att bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck. Söka efter väsentliga 

utsagor och bli förtrogen med materialet.  

2. Att uppmärksamma likheter och skillnader i intervjupersonernas utsagor. Här gäller 

det att mer systematiskt söka efter variationsmönster, dels jämföra enstaka utsagors 

innebörder, jämföra utsagor med varandra och koppla delar till helheten.  

3. Att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier. Det är viktigt att varje 

kategori är tydligt kopplad till det undersökta fenomenet, och att de är distinkt skilda 

från varandra. 

4. Att studera den underliggande strukturen i kategorisystemet och jämföra hur de olika 

kategorierna förhåller sig till varandra. Resultatet kommer att skildra de olika sätt det 

undersökta fenomenet upplevs och även hur de olika kategorierna är relaterade till 

varandra. 

Vi har medvetet låtit bli att genomföra fas tre och fyra ur Alexanderssons (1994) 

analysprocess. Vi har endast inspirerats av fenomenografin och har därmed tagit ett beslut att 

inte arbeta vidare med tredje och fjärde fasen. Däremot har vi gjort en början på 

kategoriseringen av uppfattningarna genom att efter varje rubrik i diskussionen gjort en 

sammanställning av de olika uppfattningarna som framkommit. 
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5.3 Urval 

Inom fenomenografin handlar det inte om att ta reda på hur många som har en viss 

uppfattning, utan om att identifiera kvalitativt skilda sätt att uppfatta fenomenet. Vårt urval 

har gjorts utifrån att vi vill att vår studie ska bygga på nivågruppering ur två aspekter. Dels ur 

en synvinkel där lärare använder sig av nivågruppering i sin undervisning och dels ur lärares 

synvinkel som för närvarande inte använder sig av det i sin undervisning. Vi har därmed gjort 

ett strategiskt urval (Trost, 1993).  

Vi har i vårt urval bestämt oss för att hålla oss till få respondenter, närmare bestämt fyra 

stycken. Detta för att syftet med undersökningen är att gå på djupet vid intervjuerna och få en 

högre kvalité i vår datainsamling. Detta stödjs av Trost (1993), som menar att vid alla studier, 

både kvantitativa eller kvalitativa gäller det att sätta kvalitén i första hand. Ett fåtal väl utförda 

intervjuer har större betydelse än flera mindre väl utförda intervjuer. Han menar också att om 

man gör ett för stort antal intervjuer så kommer materialet bli ohanterligt och man kan då lätt 

missa viktiga detaljer. Även Stukát (2011) tar upp betydelsen av urvalets storlek när det gäller 

intervjuundersökningar där man vill gå på djupet i personers tankar. Det tar lång tid att 

transkribera och läsa materialet för att finna mönster och möjliga underförstådda resonemang. 

Skulle man ha ett för stort urval skulle materialet bli ytligt. Eftersom vårt syfte är att 

undersöka vad lärare i de lägre årskurserna har för uppfattningar av nivågruppering inom 

ämnet matematik så krävs det av oss att finna dessa mönster och kanske också få fram det 

som egentligen inte sägs rakt ut i intervjuerna. 

De fyra pedagogerna som deltagit i intervjun är utvalda på grund av den skillnad de har i sitt 

arbetssätt. Detta ser ut på följande sätt: 

Tabell 1: Beskriver pedagogernas arbetslivserfarenhet. 

Pedagog Ålder Examen Nivågrupperar Antal år i yrket 

Pedagog (1) 36 år 1999 - Fritidspedagog 

och lågstadielärare 

Ja 13 år 

Pedagog (2) 58 år 1976 - Lågstadielärare Ja 36 år 

Pedagog (3) 62 år 1970 - Lågstadielärare Nej 42 år 

Pedagog (4) 60 år 1973 - Lågstadielärare Nej 40 år 
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5.4 Etiska aspekter 

Vid forskning så har vi som undersökare vissa krav på oss från samhället hur det ska skötas. 

När vi har arbetat med vår undersökning har vi utgått från Vetenskapsrådets (2011) 

forskningsetiska principer. Här nedan redogör vi för hur vi följer dessa principer. 

När vi tog kontakt med våra respondenter så informerade vi dem om vad vår undersökning 

skulle handla om, med andra ord syftet med denna studie. Vi påpekade också att det var 

frivilligt att delta och att de när de ville kunde avbryta sitt deltagande. Därmed uppfyllde vi 

information- och samtyckeskravet. Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska man också uppfylla 

nyttjandekravet, vilket vi gjort eftersom vi spelade in intervjuerna och informerade 

respondenterna om att materialet kommer att förstöras och därmed inte bli tillgängligt för 

någon annan utomstående efter undersökningen är slutförd. 

För att de som ingått i vår undersökning inte ska kunna identifieras, nämns varken namn på 

skolorna eller lärarna i resultatet. Denscombe (2004) menar att den information som 

samhällsforskaren erhåller under undersökningens gång ska hanteras på ett konfidentiellt sätt 

och att det är god praxis att inte publicera rapporter som gör det möjligt att identifiera 

individer eller organisationer genom namn eller funktion. I och med detta har vi också uppnått 

konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2011).  

5.5 Genomförande 

Vi genomförde intervjuerna på två kommunala skolor i två olika kommuner i södra Sverige. 

Efter att vi bestämt oss för våra forskningsfrågor tog vi kontakt med de lärare vi tyckte skulle 

vara intressanta för vår undersökning, antingen via mail eller genom personlig kontakt. Vi 

förklarade vad vår undersökning skulle handla om och när lärarna gått med på att medverka 

bestämdes tid och plats för intervjun.  

Eftersom vi gjort vår VFU på varsin av skolorna så tog vi ansvar för att kontakta lärarna och 

göra intervjuerna på vardera skola. Att vi valde att intervjua lärarna var för sig hade dels med 

tidsbrist att göra men även det faktum att vi redan hade etablerat en kontakt med lärarna på 

respektive skola under vår VFU spelade in. Vi trodde att lärarna skulle känna sig mer 

avslappnade om de fick prata med någon de redan kände och att vi då skulle få mer 

uttömmande svar från dem.  
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Intervjuerna genomfördes med en respondent åt gången och de genomfördes på 

respondenternas arbetsplatser i samtliga fall. Vi bad om tillåtelse att spela in intervjuerna och 

förklarade att inspelningarna skulle förstöras efter att de transkriberats och att det bara var vi 

som skulle lyssna på materialet. En av anledningarna till att vi ville spela in intervjuerna var 

att vi inte skulle missa något av det som sades. En annan var att vi ville kunna ägna hela vår 

uppmärksamhet på respondenternas tonfall och kroppsspråk. Dessa faktorer kan vara viktiga 

för att förstå det som sägs under intervjun. Vi förklarade också för lärarna som deltog i 

undersökningen att deras personuppgifter skulle behandlas konfidentiellt. 

Vi är medvetna om att en del av respondenterna säkerligen upplevde att det stundvis var svårt 

att spontant svara på våra frågor om nivågruppering, då ett samtal utanför 

undervisningssituationen kräver att läraren lyckas föreställa sig verkliga exempel. Det som 

skulle ha kunnat höja studiens kvalité hade varit om vi hade kombinerat intervjuerna med 

observationer i klassrummet. De händelser som vi observerade under lektionerna kunde sedan 

ha legat till grund för intervjun med läraren. 

5.6 Validitet och reliabilitet 

En undersökning måste alltid genomföras på ett vetenskapligt korrekt sätt och en forskare 

måste vara säker på att det som verkligen undersöks även är detsamma som det man innan 

avsåg att undersöka. Enligt Denscombe (2004) är validitet och reliabilitet två begrepp som är 

av mycket stor betydelse vid samhällsforskning. Stukát (2011) menar att validitet innebär att 

man mäter det som avses att mäta. Vidare skriver han också om reliabilitet, eller tillförlitlighet 

med ett annat ord, som beskrivs som kvalitén på mätinstrumentet.  

Vi har i vår undersökning spelat in våra intervjuer och därefter transkriberat allt ordagrant, i 

och med detta ökar vi vår undersöknings reliabilitet. Därefter har vi tolkat intervjuerna var för 

sig för att sedan sammanställa våra tolkningar tillsammans. Detta är också en viktig del för att 

höja arbetets tillförlitlighet. Eftersom vi var ute efter lärares uppfattningar kring 

nivågruppering valde vi att använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Hade vi valt en 

kvantitativ intervjustudie hade vi inte kunnat undersöka det vi ville eftersom vi då inte skulle 

få några djupgående svar. Därmed får vi också en högre validitet på vår undersökning. För att 

minska risken att utomstående omständigheter skulle påverka resultaten av våra intervjuer så 

genomfördes alla intervjuer på liknande sätt. Vi satt enskilt med respondenterna i stängda rum 

för att intervjuerna inte skulle störas. Vi var också noga med att alla intervjuobjekt skulle ha 



21 

 

samma förutsättningar att delge sina uppfattningar. Detta bidrar, enligt Trost (1993), till att 

reliabiliteten ökar.  

Vi är medvetna om att om vi hade valt att intervjua fler så hade vi ökat vår undersöknings 

reliabilitet eftersom vi då kunde fått fler uppfattningar kring ämnet. Men på grund av tidsbrist 

och begränsningar så valde vi att koncentrera oss på och fördjupa oss i uppfattningarna hos de 

fyra lärarna vi intervjuade.  

Något man alltid måste ha i åtanke när man intervjuar och även sedan analyserar intervjuerna, 

är att det lärarna uttrycker sig tycka och säger vid en intervju inte alltid riktigt stämmer 

överens med det som utgör verkligheten. Till en viss grad är lärarna oftast medvetna om vilka 

svar som vi (intervjuarna) förväntar komma från dem och därmed ändras deras uttryckta 

tankar. 
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6. Resultat 

Den fenomenografiska metoden har varit en inspirationskälla när vi har analyserat våra 

intervjuer. Vi började med att bekanta oss med våra transkriberingar och etablera ett 

helhetsintryck av det insamlade materialet. Vi försökte finna likheter och skillnader i 

intervjupersonernas utsagor för att sedan dela upp uppfattningarna i olika aspekter av 

nivågruppering. Vi kom fram till 5 olika aspekter ur de fastställda frågeställningarna. Här 

presenterar vi de olika aspekterna vi kommit fram till och varje del avslutas med en  

presentation av de uppfattningar som varit mest framträdande.  

Vi har namngett de olika intervjuerna med siffrorna 1, 2, 3 och 4. Citaten i resultatet, tagna 

från intervjuerna, är därför numrerade som ovanstående.  

6.1 Aspekter av nivågruppering 

Tabell 2. Beskriver arbetets frågeställningar och de aspekter om nivågruppering som tagits 

fram. 

Frågeställning Aspekter om nivågruppering 

Vad har lärare i de yngre årskurserna för 

uppfattningar av nivågruppering i matematik 

och hur skiljer dessa sig åt? 

 

- Tankar om nivågruppering 

- Fördelar med nivågruppering 

- Nackdelar med nivågruppering 

Hur uppfattar lärarna att de individualisera 

sin undervisning i matematik? 

- Påverkan på eleverna 

- Individualisering 

 

 

6.2 Tankar om nivågruppering 

Pedagogerna reflekterar över begreppet nivågruppering och deras tankar och förklaringar 

skiljer sig åt. Lärare 3 som är en av de intervjuade som inte använder sig av nivågruppering 

menar att hon kan se det praktiska med att arbeta med nivågruppering, men verkar för övrigt 

skeptisk till arbetssättet och säger så här vid frågan om hennes tankar kring nivågruppering; 

Ja, jag är lite kluven. Jag kan ju förstå att man ibland kan tycka det är praktiskt att ta alla de som 

ungefär har kommit lika långt och jobba med dem. Men sen vet jag ju att man utvecklas ju i samarbete 

med andra och ofta utvecklas man mer när man jobbar med dem som inte är precis lika som man är 

själv. Så det är ju ingenting som jag medvetet går in för att göra. (3) 
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När en av de andra lärarna funderar kring begreppet nivågruppering ser hon mer på det utifrån 

varje enskild elevs förutsättningar; 

När det gäller nivågruppering så tänker jag att alla barn ska få en chans att lära på den nivån där de 

befinner sig. Jag tycker att det är viktigt att ge barnen tid, att stanna upp vid moment som man inte 

riktigt förstår. (1) 

Lärare 1 som är van vid att arbeta med nivågruppering ser det som att ge barnen tid och krav 

utifrån deras lärande. Detta är något som lärare 2 också uttalar sig om när hon säger att hon 

spontant tänker att det är; att kunna möta barnen och ge dem en lagom utmaning. Har lättare 

för att hitta deras nivåer.  

Lärare 4 uttalar sig om nivågruppering utan någon direkt eftertanke; det får man inte göra, 

men det gör man ju. Hon menar att det är något du inte får göra, men utan någon tanke på det 

så gör man det ändå i vissa fall. Hon berättar att de har en extragrupp i matematik dit eleverna 

kan gå för att få extrahjälp, lilla gruppen kallar de den. Lärare 4 tycker också att det är viktigt 

ifall man använder sig av nivågruppering att det inte alltid är samma barn som hamnar i den 

sämre gruppen. 

När vi frågar om användningen av nivågruppering i just de lägre åldrarna så skiljer sig 

uppfattningarna mellan lärarna som använder sig av nivågruppering respektive inte använder 

sig av nivågruppering;  

Jag tror att det är oerhört mycket viktigare att man inte nivågrupperar i en etta, därför att de barnen som 

inte har kommit så långt… de är ju i deras, väldigt ofta deras språkliga utveckling, deras 

omvärldsuppfattning och allting är ju inte riktigt… de har inte kommit så långt. (3)  

Hon menar att skulle man fösa ihop dessa små barn så skulle deras utveckling bromsas. De 

behöver samspelet med de barn som kommit längre respektive mindre långt för att utvecklas. 

Å andra sidan menar både lärare 1 och 2 att åldern på barnen inte har någon betydelse;  

(…) när vi fick det här uppdraget i skogens hus att göra något åt samarbetet mellan F och 1. Så valde vi 

att vi tar alla barnen i en klump och så ser vi vad de kan och inte hur gamla de är. (2)  

Lärare 1 kommer också in på skolans ekonomi och personaltätheten när hon funderar över 

nivågruppering. Hon reflekterar över varför det kan vara så att en del kan dela upp eleverna i 

mindre arbetsgrupper, när det på andra skolor skulle vara en omöjlighet;  

Det står i läroplanen att du ska ta emot barnet där det befinner sig (…) och så är det ju men i praktiken 

så är det ju också så att det här arbetssättet kräver ju också att det finns vuxna. Vi har ju ganska hög 
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personaltäthet bland de yngre barnen här på denna skola. Och är man ensam i klassrummet på 25-26 

elever så förstår jag att det är svårt…(1) 

De uppfattningar som framkommer i aspekten ”Tankar om nivågruppering” är: 

 Alla barn ska få en chans att lära på den nivå där de befinner sig. 

 Nivågruppera är något man inte får göra – men ändå gör i vissa fall. 

 Föser man ihop allt för små barn i nivågrupper bromsas deras utveckling.  

6.3 Fördelar med nivågruppering 

För att få fram lärarnas uppfattningar kring nivågruppering så behövde vi komma in på 

fördelar och nackdelar om ämnet. Vid vår analys av intervjuerna märker vi att lärarna är 

ganska överrens när det kommer till fördelarna med nivågruppering till skillnad mot när det 

kommer till nackdelaran, där deras uppfattningar skiljer sig åt en del.  

Lärare 3 tycker att de som främst gynnas av nivågruppering är de elever som kommit längre i 

sin matematiska utveckling och är kunniga inom ett högre talområde än större delen av 

gruppen; 

Fördelen kan ju vara att de barnen som behärskar och som har ett talområde som sträcker sig upp till 

tusen kanske tycker det är lite tjatigt och sitta tillsammans med de ungarna som bara behärskar talen upp 

till tio. (3) 

Men istället för att nivågruppera dessa elever försöker hon i stället utmana dem i den stora 

gruppen, just för att undvika nivågrupperingen. Även lärarna 1 och 2 nämner de duktigare 

eleverna när de förespråkar sitt val till att använda nivågruppering i sin undervisning. Lärare 1 

är inne på samma spår som lärare 3 där även hon menar att de elever som kommit längre i sin 

utveckling slipper upprepa saker som de är säkra på. I och med att de delas in i grupper så 

kan de koncentrera sig på vilken nivå eleverna ligger på och därmed möta alla elever på sin 

nivå (1). Detta är en av fördelarna som alla respondenterna är i stort sett överrens om.  

Lärare 2 uttrycker sig om hur man kan möta eleverna på ett bättre sätt; (…) vi kan liksom 

ägna oss åt de som vi känner att, de behöver ett extralyft. Det blir lättare att hinna med de 

elever som behöver extrahjälp om man gör en nivågruppering. Även lärare 4 är inne på detta. 

Hon menar att i en stor grupp så finns det alltid elever som kommer lite i skymundan, och då 

menar hon främst de elever som inte har kommit så långt i sin utveckling. Finns det då en 

extragrupp i matte så får dessa elever komma in i den gruppen. Där kan det bli så att en elev 
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som inte har kommit så långt i helklass plötsligt är den som kan mest och får då för stunden 

briljera. Detta hjälper till att få eleven att växa menar lärare 4.  

En annan uppfattning av användningen av nivågruppering som lärare 2 upplever är att 

eleverna känner sig trygga tillsammans med alla lärarna. I och med att de har grupperingar i 

både svenska och i matten så blir det att eleverna har olika lärare beroende på vad för ämne de 

har och vilken grupp de är i. Istället för att känna förtroende för en viss klasslärare så känner 

de förtroende för alla lärare som de har.  

De två lärarna som säger sig inte använda sig av nivågruppering i sin vardagliga undervisning 

kan ändå se och förstå fördelar med ett sådant arbete. Lärare 3 uttrycker en av fördelarna, trots 

att hon är motståndare till att använda sig av nivågruppering; genom en nivågruppering så kan 

de duktiga eleverna vinna på att ställa frågor till varandra, lösa uppgifter tillsammans istället 

för att göra det tillsammans med en elev som inte kommit så långt i sin utveckling. Hon menar 

att det är absolut viktigt att de duktiga eleverna kan göra ett utbyte av sina kunskaper med 

varandra. Samtidigt som lärare 4 menar att om man väljer att använda sig av nivågruppering 

så är det viktigt att det inte blir några bestående grupper utan det ska fungera öppet och eleven 

i fråga ska inte bli fast i en grupp för länge.  

Att ha en mattegrupp, en stor mattegrupp som går framåt och en liten mattegrupp där man kan komma 

in, jobba ett tag och så gå tillbaka. Man ska inte stanna i den gruppen. (4) 

De uppfattningar som framkommer i aspekten ”Fördelar med nivågruppering” är: 

 De elever som kommit längre i sin matematiska utveckling kan få mer utmaningar i 

undervisningen.  

 Alla elever blir mötta på sin nivå.  

 Eleverna känner sig trygga med alla lärarna. 

6.4 Nackdelar med nivågruppering 

En del av nackdelarna med nivågruppering är våra respondenter överens om, men sedan har 

de även nackdelar som skiljer sig åt.  

Lärarna 1, 3 och 4 kommer alla in på att en nackdel med att använda sig av nivågruppering är 

risken att stämpla eleverna. Lärare 4 uttrycker sig så här kring ämnet; Att man kan bli 

stämplad. Att eleverna då tänker att det är ju ingen idé att jag gör någonting för jag kan ju 

ändå inte. Hon menar också att det är viktigt om man använder sig av nivågruppering att se 



26 

 

till att det inte blir så. Liknande är lärare 3 inne på som menar att även de som redan är 

duktiga kan bli stöddiga över att vara i den bästa gruppen och de elever som kan mindre kan 

känna sig ännu sämre än tidigare vid nivågruppering. Lärare 1 beskriver att det har varit lite så 

i deras elevgrupper, mellan eleverna;  

Vilken grupp är du i? Det har vi jobbat mycket med. Berätta för barnen att det är viktigt att man är där 

man tycker att, eller där då vi, och de anser att de får bäst hjälp till att utvecklas.(1) 

Lärarna har varit noga med att prata med eleverna kring detta och förklarat att alla är vi olika 

och vissa elever är bra på idrott och andra är bra på matematik. De upplever inte längre detta 

som ett problem mellan eleverna.  

Lärare 3 menar att om man gör en nivågruppering så får eleverna inte samma utbyte av 

kunskaper som om när de arbetar i så kallad helklassundervisning. Hon förklarar hur hon 

ibland gör i sin undervisning;  

Jag gör ju ofta så att jag tillexempel tränar på att hoppa på jämna tal, så hoppar vi upp till tjugo, och så 

hoppar vi baklänges och så provar vi. Och så är det då några som kan. Och så då säger jag, så bra, då vet 

jag att du är säker. Nu ska du få lära X, nu ska du få jobba lite med henne och träna med henne, då 

befäster de ju sitt och de blir säkra och de har roligt och så lär den andra också sig. (3) 

Även lärare 1 får frågan om hon kan se några nackdelar med användningen av 

nivågruppering? Hon är inne på samma spår som lärare 3 och talar då om den spännvidd som 

finns mellan elevernas presterande;  

Ja, det som har slått mig på senare tid det är den, det är ju det här med den här spännvidden man har, 

den är ju rätt så dynamisk och häftig. Att ett barn som inte är så där jättehögpresterande kan ju lyfta sig 

med hjälp av barn som ligger här uppe (visar med handen) och i den dialogen de har tillsammans så kan 

ju det barnet som inte presterar så särskilt mycket lyfta sig… (1) 

Detta är något som även lärare 4 funderar kring. Hon menar att en viktig del i undervisningen 

är att eleverna kan ta del av varandras kunskaper. Och använder man sig då av nivågruppering 

så är det lätt att man kommer ifrån detta – att elever med olika kunskapserfarenheter hjälper 

varandra.  

De uppfattningar som framkommer i aspekten ”Nackdelar med nivågruppering” är: 

 Eleverna i de sämre grupperna kan stämplas som dumma. 

 Eleverna går miste om den spännvidd av kunskaper som kan finnas i heterogena 

grupper.  
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6.5 Påverkan på eleverna 

En viktig del att tänka på i arbetet med nivågruppering är hur eleverna påverkas av 

grupperingar eller inte grupperingar. Alla respondenter kommer på något sätt in på att elever 

lär i samarbete med varandra. Lärare 3 pratar om samarbetet mellan elever och säger; Men sen 

vet jag ju att man utvecklas ju i samarbete med andra och ofta utvecklas man mer när man 

jobbar med dem som inte är precis lika som man är själv.  

En annan aspekt som lärare 1 kommer in på är att innan hon började arbeta med 

nivågruppering så blev det lätt att de duktiga eleverna fick agera hjälpfröken i klassen. Hon 

menade att på grund av tidsbrist så var det lätt att hon släppte de ”duktigare” eleverna för att 

de ”svagare” tog så mycket tid i anspråk. Vilket ibland gjorde att de starkare eleverna ibland 

gick miste om att få svårare utmaningar att öva sig på. Lärare 2 är inne på samma sak, hon 

säger att innan hon började arbeta med nivågruppering så hade hon en helklass i årskurs två 

med 20 stycken elever. Hon talar om svårigheten kring det;  

Har man en grupp på tjugo så har du ju hela spannet. Och det är ju jättesvårt och kunna möta dem rätt 

där. Och då blir det ju väldigt, väldigt lätt att de som är duktiga, så ger man dem någon extrauppgift för 

att de ska ha någonting att göra… och så sköter de sig själv. Och sen får man sätta sig hos de som 

behöver hjälp. (2) 

Så här arbetar just nu lärare 3 och 4. De har varsin storklass och alltså en stor spännvidd av 

lågpresterande elever och högpresterande elever. De undervisar mestadels i helklass, eller 

åtminstone med hälften av klassen då de är två, ibland tre lärare/klass, men ändå utan att 

använda sig av någon form av nivågruppering. Det är då noga menar lärare 4; att möta var och 

en på sin nivå det är... nivån får inte vara för låg utan vi måste, det måste vara utmaningar för alla. 

Det är en sak lärare 4 arbetar med varje dag, vilket inte är enkelt, men hon menar på att man 

vet vilka elever man kan ställa högre krav på.  

Lärare 1 diskuterar också denna stora spännvidd som finns i heterogena klasser och tar 

återigen upp exemplet med de elever som är mer högpresterande när hon ska motivera varför 

hon tycker att det är bra att dela upp eleverna i olika nivåer;  

Barn som är högpresterande och duktiga, de har alltid liksom fått hållas tillbaka och jag har sett ögon 

som har slocknat redan i tvåan, för att de sitter och gör samma saker som alla andra gör och… det 

tycker jag är hemskt. Så ur det så tycker jag faktiskt att det… att vi är på rätt väg. (1) 

De uppfattningar som framkommer i aspekten ”Påverkan på eleverna” är: 
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 Elever lär och utvecklas i samarbete med andra. 

 Duktiga elever får agera hjälpfröken. 

 Ögonen slocknar på högpresterande elever som inte får utmaningar. 

6.6 Individualisering 

Alla fyra lärare var överrens om att de på något sätt måste individualisera sin undervisning för 

att kunna nå alla elever och de var också överrens om att detta i många fall är en svårighet. 

Lärare 1 och 2 tycker att de individualiserar sin undervisning i och med att de nivågrupperar 

eleverna. Lärare 1 säger; Man har också en skyldighet att möta varje barn där det befinner sig 

ju, så att… någon form av individualisering måste man ju göra… Hon menar också att en del 

elever kan bli väldigt, väldigt frustrerade om de ska göra samma sak om och om igen. Därför 

menar hon att det är viktigt att individualisera. De elever som behöver upprepning ska få det 

och de elever som behöver gå lite snabbare fram för att behålla glädjen till lärandet ska få 

göra det.  

Lärare 3 tycker däremot inte att det är så bråttom med att individualisera eleverna redan i 

ettan. Hon menar att det är viktigare att barnen får in rutiner och att de jobbar med 

socialiseringsprocessen – utan den, menar hon, kan barnen inte lära sig någonting. 

Alltså jag låter ju barnen jobba vidare där de är. Och alla… när man har en etta så måste man sätta 

väldigt mycket rutiner. Och då måste alla göra ungefär likadant. Naturligtvis inte i samma omfattning, 

de kanske inte håller på lika länge med grejerna. Men det är lite som att duka ett smörgårdsbord. Vi 

måste liksom presentera allt arbete som finns och sen när man har den bilden klar för sig, det är då man 

kan börja välja från smörgåsbordet. Men det tar ju tid. (3) 

Lärare 4 säger sig följa kraven på individualisering i sin undervisning, men hon säger också 

att hon tycker att det är mindre individualisering nu än vad de hade för några år sen. Hon 

säger att en sak hon gör för att individualisera är att inte ställa samma krav på alla barn, bland 

annat när det kommer till stavning. Jag får se lite vad det är för individer, säger hon. När det 

kommer till individualisering i matematiken så uttrycker hon det så här; 

De jobbar individuellt i sina böcker och vi tittar på resultatet där och är det många som missat, då tar vi 

naturligtvis om det. Är det några som missat - visst gå till lilla gruppen och gå igenom det igen. Men, de 

har ju hela tiden matteboken. 

Genom detta arbetssätt så blir det ingen fast nivågruppering. Men samtidigt så kan de genom 

en mindre grupp ge lite extra hjälp till de elever som varit frånvarande eller som har svårt för 
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det.  

De uppfattningar som framkommer i aspekten ”Individualisering” är: 

 Svårt att individualisera undervisningen. 

 Måste göra någon form av individualisering. 

 Behöver inte individualisera redan i ettan. 

 Mindre individualisering nu än för några år sedan. 
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7. Diskussion 

Syftet med denna undersökning var att undersöka vad lärare i de lägre årskurserna har för 

uppfattningar av nivågruppering i matematik. Vi ville även undersöka hur lärarna uppfattar att 

de individualiserar sin matematikundervisning. I detta avsnitt diskuterar vi de mest intressanta 

delarna från undersökningens resultat och jämför det vi fått fram med den tidigare forskning 

vi sammanställt i litteraturgenomgången i kapitel 3. Diskussionen baserar sig på olika 

aspekter kring pedagogers uppfattningar av nivågruppering. De olika aspekterna är; Tankar 

om nivågruppering, Fördelar med nivågruppering, Nackdelar med nivågruppering, Påverkan 

på eleverna och Individualisering. Som vi tidigare har nämnt så har vi enbart influerats av den 

fenomenografiska ansatsen och detta har möjliggjort vårt resultat och diskussionen. 

7.1 Tankar om nivågruppering  

I skolans styrdokument nämns inte ordet nivågruppering, varken i förbjudande eller tillåtande 

ordalag. Det som sägs är att; Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. (Skolverket 2011a, s. 8). Att ordet nivågruppering är väldigt laddat är något som vi 

märker av, både när vi läser tidigare forskning och när vi pratar med verksamma lärare. Vi får 

uppfattningen att begreppet delar upp lärarkåren i två läger – de som är för och de som är 

emot. Detta är något som även Engström (1996) påtalar. Han menar att det finns en stor klyfta 

i diskussionen gällande nivågruppering, en stark uppdelning mellan förespråkare och 

motståndare. Är man för nivågruppering så tycker man ofta att det är jättebra och är man emot 

så tycker man att det är förkastligt. Det verkar inte finnas något mellanting och en del av 

lärarna verkar tro att det råder ett förbud mot att nivågruppera. Det är som lärare 4 uttrycker 

sig; det får man inte göra, men det gör man ju. 

De som förespråkar nivågruppering i vår studie är lärare 1 och 2, de använder sig dagligen av 

nivågruppering i sin undervisning i ämnena matematik och svenska. De använder sig av den 

form av nivågruppering som Wallby m.fl. (2001) benämner som den pedagogiska inre 

differentieringen och som sker inom klassrummets ramar. De menar att nivågruppering som 

arbetssätt gör att de kan utgå ifrån elevernas förutsättningar och ger eleverna mer tid att förstå 

om det skulle behövas. På liknande sätt definierar Stensmo (2008) begreppet, han säger att i 

en homogen undervisningsgrupp antas läraren lättare finna ett tempo och en 

framställningsnivå som är anpassad till elevernas förutsättningar.  

En viktig aspekt kring användandet av nivågruppering är att det krävs mycket tid och även 

personaltäthet för att klara av ett sådant arbetssätt. Det är viktigt att det finns resurser så att 
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alla elever får det stöd de behöver oavsett vilken grupp de hamnar i. Detta är något som även 

lärare 1 påpekar i samband med deras organisering av grupperna. 

7.2 Fördelar med nivågruppering 

Argumenten för och emot nivågruppering har varit desamma under en väldigt lång tid säger 

Engström (1996). Det vi sett när vi analyserat våra intervjuer är att våra respondenter tar upp 

just många av de fördelar och nackdelar som vi har funnit i den tidigare forskningen.  

Lärare 1 och 2 som använder sig av nivågruppering ser positivt på att använda sig av det som 

arbetssätt. De säger att bland annat är detta ett arbetssätt som gynnar de högpresterande 

eleverna, då de inte behöver upprepa saker som de redan befäst gång på gång. Nyström (2003) 

redogör för detta i sin studie om nivågruppering i matematik. Han menar att precis som lärare 

1 och 2 säger, är en av fördelarna med nivågruppering, framförallt för de högpresterande 

eleverna, att de får en djupare undervisning än den som tidigare kunde ges.  

Lärare 4 lyfter upp de elever som inte kommit så långt i sin matematiska utveckling som en 

elevgrupp som kan gynnas av att matematikundervisningen nivågrupperas. Hon menar att 

detta är en elevgrupp som lätt kommer lite i skymundan i den stora heterogena gruppen. Får 

dessa elever jobba tillsammans i mindre, mer homogena grupper, så menar hon att det kan få 

eleverna att växa genom att de plötsligt inte är sämst i klassen längre. Detta är något som 

Wallby m.fl. (2001) håller med om. De framhåller att om de lågpresterande eleverna slipper 

jämföra sig med de högpresterande eleverna så kan detta leda till bättre självkänsla. Även 

Arfwedson och Arfwedson (1992) tar upp detta då de på pekar att lågpresterande elever oftast 

är medvetna om sina svårigheter och därför ofta kan se det positiva i att hamna i en grupp 

med andra som är på en liknande nivå som de själva.  

Alla respondenter är överens om att en annan av fördelarna med nivågruppering är att det 

underlättar för läraren i klassrummet. Läraren kan lägga sin undervisning på en mer jämn nivå 

och därmed lättare hjälpa eleverna att komma vidare i sitt lärande. Lärare 1 uttrycker det så 

här; I och med att de delas in i grupper så kan de koncentrera sig på vilken nivå eleverna 

ligger på och därmed möta alla elever på sin nivå Detta är något som även Wallby m.fl. 

(2001) och Engström (1996) listar som en av fördelarna med nivågruppering, att 

undervisningen kan anpassas utefter elevernas behov på ett enklare sätt.  
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7.3 Nackdelar med nivågruppering 

En av riskerna med nivågruppering, som tas upp av Skolinspektionen (2010), är 

inlåsningseffekten, det vill säga att placeringen i en speciell grupp blir permanent. Detta är 

något som även lärare 4 tar upp. Hon menar att det är okej att ha en tillfällig mattegrupp dit 

eleverna kan gå och jobba ett tag, om det är något speciellt de behöver träna på. Men hon 

poängterar också att det är viktigt att dessa grupper inte blir permanenta; Man ska inte stanna 

i den gruppen, säger hon. Skolverket (2011b) framhåller att det är viktigt att eleverna vid 

nivågruppering har en reell möjlighet att byta grupp under läsårets gång och att de alltid ska 

ha möjlighet att nå alla betygsstegen.  

En annan negativ konsekvens av nivågruppering som tas upp av Vinterek (2006) och 

Engström (1996) är att de lågpresterande eleverna kan uppfatta sig som sämre och mindre 

värda än de högpresterande eleverna och att detta i sin tur kan leda till dålig självuppfattning 

och försämrade studieresultat. Detta är något som även lärare 1 och 4 tar upp, att eleverna 

riskerar bli stämplade som dumma och att deras självförtroende därmed ska försämras. Även 

Skolinspektionen (2010) påtalar detta och menar att en av konsekvenserna av nivågruppering 

kan bli att elevernas kunskapsutveckling hämmas och att eleverna riskerar att utsättas för 

stigmatisering. Lärare 1 känner igen sig i detta och medger att det tidigare varit ett litet 

problem för dem, men efter att ha pratat mycket med eleverna om detta så anser hon inte 

längre att det är något problem. Även lärare 4 poängterar vikten av att prata med eleverna för 

att förebygga risken att de ska känna sig stämplade och utanför.  

Ett annat argument som ofta läggs fram av de som är motståndare till nivågruppering är, 

enligt Wallby m.fl. (2001) och Engström (1996), att de elever som inte kommit så långt i sin 

matematiska utveckling behöver draghjälp och uppmuntran från de elever som kommit 

längre. Denna spännvidd mellan ”starka” och ”svaga” elever, menar motståndarna, går man 

miste om när man nivågrupperar. Detta är något som både lärare 1, 3 och 4 är inne på under 

intervjuerna; Ett barn som inte är så där jättehögpresterande kan ju lyfta sig med hjälp av 

barn som ligger här uppe, säger lärare 1 och visar med händerna vad hon menar.  

7.4 Påverkan på eleverna 

Vygotskij, som Säljö (2000) redogör för, tar upp vikten av att samspela med andra. Att 

kommunikation och arbete tillsammans med andra är en stor del av lärandet och även en av de 

byggstenar som det sociokulturella perspektivet vilar på.  
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Alla våra respondenter kommer på något vis in på att elever lär i interaktion med andra och att 

detta är en viktig del i lärandet. Det som skiljer sig åt i deras tankar och uppfattningar är 

huruvida dessa elever måste befinna sig på olika kunskapsnivåer för att ett optimalt lärande 

ska ske, eller om det går lika bra att lära av en kamrat som befinner sig på en liknande nivå 

som sig själv. Lärare 3 menar att det optimala är att variera undervisningen. Men hon säger 

också att framförallt sker det största utbytet av lärande när två elever som befinner sig på 

olika stadier samspelar; Men sen vet jag ju att man utvecklas ju i samarbete med andra och 

ofta utvecklas man mer när man jobbar med dem som inte är precis lika som man är själv. 

Detta stämmer bra överrens med det Säljö (2000) tar upp angående den proximala 

utvecklingszonen, att man kan prestera högre med hjälp av mer kapabla kamrater.  

Ett av problemen med heterogena grupper brukar ofta vara att läraren ska hinna med alla och 

samtidigt se de som behöver extra stöd eller mer utmanande uppgifter. Lärare 1 kommer in på 

denna spännvidd som oftast finns i en heterogen grupp. Hon menar att de elever som anses 

vara duktigare lätt tappar gnistan till att utvecklas när de får göra samma saker om och om 

igen. Detta är en av anledningarna till att lärare 1 och hennes kollegor valt att arbeta med 

nivågruppering och homogena grupper i vissa ämnen. För att, vad de tycker, på ett enklare 

sätt arbeta utvecklande för alla elever. Till en viss del talar detta emot det som både Säljö 

(2000) och lärare 3 nämner, att lärande sker i interaktion med andra. Denna interaktion kan 

givetvis även ske i en homogen grupp, som lärare 1 påpekar men möjligheten till att låta 

eleverna som ligger på olika nivåer samspela och komma fram till lösningar tillsammans 

försvinner till en viss del vid undervisning i homogena grupper. 

7.5 Individualisering 

Alla våra respondenter säger sig tycka det är svårt i vissa fall att lyckas med 

individualiseringen i sina klasser.  Att utgå från alla elevers förutsättningar och olikheter tar 

tid och alla lärare behöver hitta sitt sätt att individualisera. Samtliga respondenter säger sig 

individualisera sin undervisning, men på olika sätt. Vi har lärare 1 och 2 som använder sig av 

nivågruppering och därmed individualiserar de sin undervisning på detta sätt. Wallby m.fl. 

(2001) beskriver begreppet individualisering som att man ska utgå ifrån elevernas olikheter 

och förutsättningar och variera undervisningen så att alla tillfredsställs. Utifrån det som lärare 

1 och 2 beskriver så utför de denna individualisering i sin undervisning. Det gör det i alla fall 

lättare att utgå ifrån elevernas förutsättningar och behov med hjälp av ett nivågrupperat 

system. Detta stämmer också med det som Malmer (2002) påtalar, att det är viktigt att alla 

elever ska få känna att de har möjlighet att lyckas genom att arbeta med lämpligt stoff på den 
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nivå och i den takt som de har förutsättning för. Malmer (2002) säger också att för att lyckas 

med detta så krävs det att vi har en mer individanpassad undervisning. Men om detta ska 

göras med hjälp av nivågruppering som lärare 1 och 2 gör, eller på något annat sätt, som 

lärare 3 och 4 förespråkar, nämner hon inte.  

Vinterek (2006) menar att individualisering kan ske i ett helt ämne, i en ämnesgrupp eller bara 

i en del av ett ämne. Våra respondenter som använder sig av nivågruppering använder sig av 

det i hela ämnen och då endast i matematik och svenska. Lärare 4 som också säger sig 

individualisera men på ett annat sätt, gör detta i undervisningen med den heterogena klassen 

och tar sällan ut några elever till en särskild grupp – mer än i den lilla gruppen i matematiken. 

Läroplanen (2011a) trycker på att det är viktigt att ha en undervisning som utgår ifrån 

elevernas förutsättningar och detta är svårt att uppnå – om man inte individualiserar sin 

undervisning. Läroplanen (2011a) säger också klart och tydligt att undervisningen aldrig kan 

utformas lika för alla. Tvärt emot detta ökade krav på individualisering, säger lärare 4 att hon 

tycker att det är mindre individualisering i undervisningen än vad det var för några år sen – 

men hon anser sig ändå följa kraven på individualisering i undervisningen. Inte heller lärare 3 

tycker att det är så viktigt att individualisera under de första åren i skolan, då hon tycker att 

det är viktigare att få in fasta rutiner och en bra samvaro i klassen.  

7.6 Sammanfattande diskussion 

Som vi skrivit tidigare så går uppfattningarna när det gäller nivågruppering brett isär. Detta är 

något vi tycker oss kunna se även i denna undersökning. De lärare som vi intervjuat som 

arbetar med nivågruppering är överlag positiva till arbetssättet medan de som valt att inte 

arbeta med nivågruppering ser fler negativa konsekvenser med arbetssättet.   

De lärare som deltagit i undersökningen som använder sig av nivågruppering i sin 

undervisning menar att man inte alltid behöver utgå ifrån att åldern spelar all roll när man ser 

på deras kunskap. De påtalar att det finns elever i förskoleklassen som har med sig mycket 

kunskap som man ska ta till vara på och även att det finns de förstaklassare som inte kommit 

längre kunskapsmässigt än vad en elev i förskoleklassen kan ha gjort. Därmed menar dessa 

lärare att man kan genomföra ett samarbete över åldersgränserna. Genom en nivågruppering 

så får lärarna det lättare att undervisa och de kan lättare hjälpa alla elever där de befinner sig 

kunskapsmässigt.  
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De två lärare som säger sig inte använda sig av nivågruppering menar att nivågruppering är 

inget man egentligen ska göra, men att det ibland är svårt att undgå. Lärare fyra pratar om 

”lilla gruppen” i matematik dit elever kan gå om de har svårt att följa med i den ordinarie 

undervisningen – men hon undviker att kalla det för att hon nivågrupperar. Kanske är ordet 

nivågruppera för laddat för att det ska användas och genom att kalla det lilla och stora 

gruppen så kommer man ifrån det problemet. De största farorna lärare tre och fyra ser med 

nivågruppering är att eleverna i de sämre grupperna ska bli stämplade som dumma och även 

att de ska gå miste om det positiva i att låta elever som är på olika nivåer kunskapsmässigt 

utbyta tankar och idéer med varandra. Båda två kan ändå se vissa positiva aspekter i att 

nivågruppera men säger sig helst undvika att göra det.  

En sak vi har reagerat på när vi analyserat våra intervjuer är att våra respondenter tar upp just 

många av de fördelar och nackdelar som vi har funnit i den tidigare forskningen. Däremot så 

kommer det egentligen inte fram under intervjuerna huruvida lärarnas svar är förankrade i 

forskningen eller om det bara är tillfälligheter och det sunda förnufter som fått avgöra när de 

svarade på våra frågor.  
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Slutord  

Det har varit mycket intressant och lärorikt att sätta oss in i begreppet nivågruppering. Våra 

respondenter har haft många bra synpunkter om nivågruppering, både positiva och negativa, 

och mycket av det som de tog upp bekräftas av bland annat Wallby m.fl. (2001), Slavin 

(1990) och Nyström (2003) som delger oss både positiva och negativa aspekter kring ämnet. 

Vår egen uppfattning kring ämnet har under arbetets gång blivit klarare och vi har nu en 

stadigare bas att grunda våra åsikter på än tidigare. Självklart är det viktigt att kunna bilda sig 

en egen uppfattning kring nivågruppering men genom att våra respondenter delgivit oss sina 

tankar så har vi fått en inblick i hur användandet, eller icke användandet, av nivågruppering 

kan se ut. Andra lärare som ännu inte har fattat beslut om huruvida de ska nivågruppera i sin 

undervisning eller inte kan förhoppningsvis bli hjälpta av denna undersökning. Här får de ta 

del av hur olika lärare resonerar och tänker när de gjort sina val och sen hur dessa val och 

tankar jämförs med den forskning som finns i ämnet. 

Vi tror att det är viktigt om man vill arbeta med nivågruppering att göra en grundläggande 

planering innan grupperingarna görs och att man noga sätter sig in i den forskning som finns i 

ämnet. Det är viktigt att tänka på att inte göra situationen sämre för lågpresterande elever och 

även på att grupperingarna inte blir permanenta. Vi tror heller inte att det fungerar att ge några 

generella direktiv angående nivågruppering, utan varje klass bör ses som unik. Det bästa är att 

utgå från skolans verksamhet, lärarna och givetvis framförallt utifrån eleverna när beslutet tas 

om vilken metod som är den bästa för att möta de ökande kraven på individualisering i 

undervisningen.  

Syftet med detta arbete har varit att klargöra vad det finns för attityder och uppfattningar av 

nivågruppering ute i skolorna. För att kunna få fram det har vi utifrån en fenomenografisk 

ansats gjort intervjuer och fått fram olika tankar kring begreppet. Detta har gjort att vi har fått 

en klarare bild och en bekräftelse på den tidigare forskningen om nivågruppering som redan 

finns.  

En intressant fortsättning på vår forskning tycker vi skulle vara att undersöka och observera 

hur verksamheterna är organiserade – om det som våra respondenter sagt stämmer. Det skulle 

även vara intressant att undersöka hur eleverna ser på sin undervisningssituation, både den i 

nivågrupperna och den i den stora heterogena gruppen.  
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Bilaga 1 

 

Intervju – nivågruppering 

Intervjun kommer att spelas in. Endast användas för privat bruk, alla svaren behandlas 

konfidentiellt och materialet förstörs när arbetet är färdigt. 

Del 1 

Information om respondenten 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad har du för examen och vilket år tog du den?  

3. Hur många år har du arbetat som lärare? 

4. Vilken/vilka årskurser undervisar du i nu? 

5. Hur många elever går i klassen? 

Del 2 

Om nivågruppering 

1 Om jag säger nivågruppering, vilka tankar väcks hos dig då?  

2 Hur ser du på nivågrupperad undervisning som arbetssätt med barn i årskurs 1-3? 

3 Använder du dig av nivågruppering i din undervisning? Motivera varför eller varför inte. 

Om svaret på fråga 3 blir att X inte använt sig av nivågruppering så ställs fråga 4, annars 

vidare till fråga 5. 

4 Om inte, har du tidigare arbetat med nivågruppering? Hur fungera det då? med exempelvis 

grupper osv.   

5 Hur kom det sig att du sluta med nivågruppering då?  

6 Hur gör du för att individualisera undervisningen i din klass idag?  

7 Vilka fördelar ser du med nivågruppering inom matematiken? 

8 Vilka nackdelar ser du med nivågruppering inom matematiken?  

9 Tror du att nivågruppering är ett bra sätt att möta de ökade kraven på individualisering? 

Motivera.  
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Intervju – nivågruppering 

Intervjun kommer att spelas in. Endast användas för privat bruk, alla svaren behandlas 

konfidentiellt och materialet förstörs när arbetet är färdigt. 

Del 1. 

Information om respondenten 

1. Vad heter du och hur gammal är du? 

2. Vad har du för examen och vilket år tog du den?  

3. Hur många år har du arbetat som lärare? 

4. Vilken/vilka årskurser undervisar du i nu? 

5. Hur många elever går i klassen? 

Del 2. 

Om nivågruppering 

1. Vad betyder nivågruppering för dig? Ge exempel. 

2. Hur ser du på nivågrupperad undervisning som arbetssätt med barn i årskurs 1-3? 

3. Hur använder du nivågruppering i din matematikundervisning idag? 

4. Varför har du valt att nivågruppera eleverna i ämnet matematik? Motivera 

5. Hur länge har du arbetat med nivågruppering?  

6. Har du erfarenhet av andra undervisningsformer? Vilka har du använt förut? Bättre/Sämre? 

7. Är du nöjd med den undervisningsform du använder dig av idag? 

8. Vilka är nackdelarna med nivågruppering i matematikundervisningen? 

9. Vilka är fördelarna med nivågruppering i matematikundervisningen? 

10. Har din uppfattning om nivågruppering ändrats sedan tidigare? På vilket sätt? 

11. Är nivågruppering ett bra sätt att möta de ökade kraven på individualisering? 



HÖGSKOLAN I HALMSTAD •  Box 823 • 301 18 Halmstad • www.hh.se 


	Examensarbete 2012 ifyllbar framsida 1
	KLART ARBETET
	Baksida 2012 sv

	PROGRAM: Lärarprogrammet 210 HP
	TITEL PÅ ARBETET: Nivågruppering- En studie om lärares uppfattningar
	Författare: Elin NilssonJenny Ousbeck Bergsten
	Ämne och omfattning: Ämne: Allmän utbildningsvetenskapOmfattning: 15 HP
	Ort och datum: Halmstad 12 maj 2013
	Presentation av för fattaren: 


