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Abstract 

The purpose of this degree thesis is to investigate what the English teachers in an upper sec-

ondary school, think about teaching students in ability grouped classrooms. The questions that 

I have set out to investigate include what the teachers think about ability grouping in English, 

the school�s current organisation of ability groups, the pros and cons of ability grouping in 

English, differentiation in teaching and if students get more individualized teaching with abil-

ity groups, how the teachers cooperate and what would be the optimal teaching situation in an 

English learning classroom. 

I did a lot of theoretical research on the subject and studied old essays on similar subjects. I 

also did some classroom observations to use as background information for my interviews. I 

interviewed five teachers of different sex, age, and teaching experience. The teachers clearly 

had different views on the pros and cons of ability grouping and how to deal with the stu-

dents� different levels of English. They all agreed on the advantages it creates for the teachers, 

the main advantages being the small groups and the students being on almost the same level. 

They also agreed on the difficulty of individualised teaching, even with ability groups. Most 

of them also agreed that the main problem with ability grouping is how to deal with the weak-

est or most basic level. It�s important that they have good pedagogical teachers who want to 

teach them and know how to. It also leads to problems amongst the teachers, in deciding who 

should or wants to teach which group and how to teach on a certain level. The teachers all had 

different ideas on how to improve the organisation of English teaching, from small mixed 

groups or only two ability levels, to a rotation of teachers between the groups and the different 

areas of English. In conclusion, upper secondary students are used to different groups, since 

they have chosen not only schools, but programs and individual courses. If the goal is small 

groups in English, maybe ability grouping is a possible solution. But above all, it has to be a 

possibility for the students, not the teachers. 

Key Words: Ability Grouping, Differentiation, Individualisation, inclusion, exclusion, Eng-

lish language acquisition  
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1 Inledning  

�True equality must give everyone the education that helps them achieve all they can. That 

implies special help for those who need it; a challenging education for the averagely gifted pu-

pil; and the full extension of the capacity of the intellectually gifted.� (Tony Blair, London Daily 

Mail, 7 juni 1996) 

 

I detta kapitel kommer jag att ta upp bakgrunden till mitt val av examensarbete, samt 

bakgrunden till själva problemområdet nivågruppering i engelska. Därefter tar jag upp syftet 

med min undersökning och de frågeställningar som jag valt att besvara i min analys. Slutligen 

tar jag upp de avgränsningar jag tvingats göra samt hur dispositionen av mitt arbete ser ut. 

  

1.1 Bakgrund och problemområde 

1.1.1 Läroplan för de fria skolformerna (Lpf 94) 

Nivågruppering har länge varit ett kontroversiellt ämne i skolan. Skolan ska ju vara lika för 

alla, men samtidigt är alla elever väldigt olika. Efter riksdagsbeslut 1968 integrerades 

gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan till en gymnasieskola. Av någon anledning blev 

integreringen av gymnasieskolan aldrig lika komplicerad som den enhetliga grundskolan. 

Marklund anser att det delvis berodde på att gymnasiet byggde på differentiering med olika 

utbildningslinjer.1 När gymnasieskolan reformerades 1994 tillkom en mängd valbara kurser, 

även lokala sådana, samt en möjlighet för elever att byta kurser och anpassa sina program 

allteftersom. Valbarheten har alltså blivit allt större på gymnasiet. Från år 2000 finns det 17 

olika nationella program, samtliga är treåriga. Varje program får sin karaktär genom sina 

karaktärsämnen.2 Eftersom eleverna också har större möjlighet att välja gymnasieskola idag så 
                                                             
1 Marklund i KA Wallby, SY Carlsson & PE Nyström Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på 

matematikundervisning, Skolverket, Kalmar, 2001, s.33 
2 Skolverkets hemsida, Kursinfo 06/07, Gymnasial utbildning, avläst 07-05-24 

 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0607&skolform=21&infotyp=2&id=21 

 



 6

har eleverna differentierats ytterligare.3 Samtidigt ska alla elever läsa vissa kärnämnen, varav 

engelska är ett av dem. I Lpf 94 står det att �Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin 

unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.�4 

Alla skall alltså ha möjlighet att ge sitt bästa, både svaga elever och starka elever. Häri ligger 

mycket av det komplexa inom dagens skola. �En likvärdig utbildning innebär inte att undervisnin-

gen skall utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser skall fördelas lika. 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.�5 Det står alltså tydligt 

att hänsyn skall tas till elevernas kunskapsnivå, att de finns olika vägar att nå målen, samt att 

elever i svårigheter skall prioriteras. Undervisningen kan alltså inte vara lika för alla, men 

målen i kärnämnena är ju dock detsamma för alla. Wallby et all menar att: �Detta förväntas 

vara möjligt genom lärares professionalism. Svårigheten för lärare att uppfylla dessa krav på likhet 

och skillnad på samma gång har förmodligen underskattats.�6 Gymnasiet bygger alltså på att elever 

ska kunna välja kurser efter intresse och studieinriktning. Därför gör denna yttre 

differentiering att en form av nivågruppering uppstår redan vid elevernas egna val. Detta 

menar Wallby att skolorna måste ta ställning till när de sedan ska skapa en inre differentiering 

i form av t.ex. nivågrupperingar. �Begreppet skolklass är något problematiskt i efterobligatorisk 

utbildning eftersom det inte har någon självklar mening i en kursutformad gymnasieskola.� 7 

 

1.1.2 Nivågruppering på partnerskolan    

Gymnasieskolan där jag har gjort min undersökning har jobbat med nivågruppering i engelska 

från och till sedan mitten av 90-talet.  Senast det blev aktuellt var kring år 2001. Lärarna 

tyckte då att det inte fungerade med heterogena grupper, eftersom eleverna befann sig på så 

olika nivåer i engelska. Eleverna ansågs ha väldigt skilda språkkunskaper i engelska, vilket 

gjorde att lärarna hade svårt att anpassa undervisningen till alla elevers behov och 

förutsättningar. Nivågruppering har länge varit ett kontroversiellt ämne på skolan och 

                                                             
3 Wallby et al, s.42 
4 Skolverket, Läroplanen för de fria skolformerna. Lpf 94, 2006, s.3 
5 Lpf 94, s.4 
6 Wallby et al, s.44 
7 Wallby, et al, s.50 
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organiseringen ändras då och då beroende på olika lärares nya initiativ. För tillfället används 

nivågruppering i engelska och matematik. Skolan har valt att satsa på de svaga grupperna i 

engelska, vilket innebär att dessa grupper aldrig ska vara större än 15 elever. I Engelska A har 

man detta år valt att endast jobba med två nivågrupper, en väldigt svag nivå och en blandad 

nivå. Detta är framförallt för att eleverna i A-kursen är nya på gymnasiet, relativt osäkra i 

gruppen och man anser att de är bättre att inte splittra dom för mycket. Detta har gjort att 

många av de relativt heterogena klasserna i Engelska A är väldigt stora, med upp till 30 

elever. De som är starka i A-kursen ges sedan en möjlighet att gå en B-kurs som ger dem mer 

utmaningar. I Engelska B har skolan 3 nivåer för att man anser att det ska förbereda eleverna 

bättre för Engelska C. 3 nivågrupper har också gjort att grupperna är mindre i Engelska B.  

 

Engelsklärarna på skolan är splittrade i sina åsikter om nivågrupperingens för- och nackdelar, 

vilket komplicerar både planering och samarbete i ämnet. Efter några intressanta diskussioner 

om nivågruppering med några av lärarna bestämde jag mig för att skriva mitt examensarbete 

om just detta. Tanken var att kunna göra en fallstudie på min VFU-skola och hjälpa dem med 

att undersöka lärarnas olika uppfattningar om nivågruppering samt att koppla detta till 

forskning i ämnet, då detta var något som lärarna själva inte hade tid att göra. Jag ville 

speciellt undersöka vad det är som gör att lärarna tycker att differentiering är en så komplex 

fråga, samt försöka få fram hur lärarna helst skulle vilja att organiseringen fungerade.  

1.2 Syfte 

Mitt syfte är att titta på hur lärarna upplever att undervisningen fungerar i ett nivågrupperat 

engelskklassrum på den gymnasieskola där jag haft min VFU. Då nivågruppering diskuterats 

länge inom skolforskning och tydliga för och emot argument redan finns och elevattityder 

tagits upp i minst tre exarbeten senaste året, vill jag med ett lärarperspektiv på nivågruppering 

ta reda på vad just engelsklärare på skolan anser att man vinner eller förlorar på den typ av 

nivågruppering som finns idag samt hur den borde se ut om lärarna fick bestämma. Jag tänker 

utföra en kvalitativ undersökning, där jag med hjälp av observationer samt anknytande 

djupintervjuer med lärare tar reda på lärares inställning till nivågruppering och den 

undervisning som bedrivs i de olika nivågrupperna. Jag vill genom att observera själva 

undervisningen och sedan anknyta observationerna till mina intervjuer, få lärarna att 

reflektera över hur de anser att undervisningen samt individanpassning fungerar i de olika 
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nivågrupperna. Robert Slavins forskning om nivågruppering tas upp i både litteratur och 

forskning i ämnet, trots att hans forskning faktiskt är omkring 18 år gammal och samtidigt 

bygger på forskning som är äldre än så. Jag ville därför ta reda på om hans resultat fortfarande 

stämmer, eller om nya för- och nackdelar skulle komma fram i min undersökning. 

1.3 Frågeställningar 

Mina frågor har vuxit fram efter att jag studerat mycket litteratur och forskning som rör ämnet 

nivågruppering. Jag har också läst flera examensarbeten som rör detta område, bl.a. Regenhardt och 

Walls En explorativ studie om andraspråksinlärning i engelskklassrum, Roos Nivågrupperad 

undervisning � en fallstudie på en skola i en Stockholmsförort och Dahlbergs Elevers och lärares 

åsikter om nivågruppering.8 Efter att jag läst forskning på området har jag tagit till mig det som 

författarna efterfrågar mer forskning kring, t.ex. nivågruppering just i ämnet engelska och på 

gymnasiet. Jag tyckte även att det fattades lärarperspektiv just på gymnasienivå.  

 

1. Vad anser lärarna att det finns för för- och nackdelar med nivågrupperad 

engelskundervisning? 

2. Hur upplever lärarna organiseringen av nivågrupper som det ser ut idag på skolan?  

3. Upplever lärarna att de ger eleverna mer individualiserad undervisning med nivågrupper?  

4. Hur sker samarbetet mellan lärarna när det gäller nivågrupperad undervisning? 

5. Vad anser lärarna skulle vara den optimala undervisningssituationen i en engelskgrupp? 

1.4 Avgränsningar 

Jag har valt att göra min undersökning på endast en gymnasieskola, då de har visat stort 

intresse för arbetet och även är de som har föreslaget att undersökningen görs. En jämförelse 

med andra gymnasieskolor skulle också vara intressant men känns som ett mycket större 

                                                             
8 C. Dahlberg Examensarbete: Elevers och lärares åsikter om nivågruppering. Malmö Högskola. 2006 & B. 
Regenhardt, L. Wall, Examensarbete: En explorativ studie om andraspråksinlär-ning i engelskklassrum. Malmö 

Högskola 2006 & E.Roos, Examensarbete: Nivågrupperad undervisning � en fallstudie på en skola i en 

Stockholmsförort. Södertörns Högskola 2006 
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arbete. Jag vill hellre gå på djupet med hur det fungerar, eller inte, på just en specifik skola. 

För att få ett överskådligt material att arbeta med, valde jag att endast intervjua fem 

engelsklärare som undervisar eller har undervisat olika nivågrupper under olika lång tid. 

Eftersom undersökningen gäller lärares uppfattningar om sin situation i ett nivågrupperat 

engelskklassrum, så har inga intervjuer gjorts med elever eller skolledning. Då mina 

observationer på grund av tidsbrist blev sporadiska och för få, har jag valt att endast använda 

observationsresultatet som bakgrund till mina intervjuer. 

1.5 Disposition 

Mitt första kapitel innehåller en inledning till uppsatsens val av ämne, hur nivågrupperingen 

idag ser ut på partnerskolan, vilket syfte jag har med undersökningen samt de frågeställningar 

som undersökningen bygger på. Jag beskriver även de avgränsningar som jag valt att göra 

eller blivit tvungen till att göra för att begränsa min undersökning och hålla mig till det som 

jag anser relevant för ämnet i fråga. 

Kapitel två innehåller mitt val av metod, både hur kvalitativ undersökning generellt fungerar 

och vad den leder till för resultat, samt hur jag själv valt att utföra min kvalitativa 

undersökning med observation och djupintervjuer. 

 Kapitel tre innehåller den tidigare forskning och de teorier som jag anser är relevanta för 

ämnet, samt vill använda i min diskussion och analys av intervjuresultatet. Kapitel fyra 

innehåller resultatdelen av min undersökning indelad i olika kategorier. Kapitel fem är min 

analys där jag med hjälp av forskning och teori diskuterar var jag egentligen fått fram av 

intervjuresultatet i förhållande till de undersökningsfrågor som jag valt att titta på. Kapitel sex 

innehåller en slutdiskussion om min egen slutsats av undersökningen och vad jag skulle vilja 

se för fortsatt forskning i ämnet. 
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2 Metod  

2.1 Undersökningsmetoder 

För att samla så mycket bakgrundsinformation som möjligt om ett problemområde, brukar 

man först göra en explorativ studie av litteratur och tidigare forskning. När man sedan har den 

kunskap som behövs för att beskriva förhållanden som existerar just nu, utförs en deskriptiv 

studie.9 Man väljer då att undersöka den del som man själv är intresserad av och måste 

samtidigt bestämma vilka individer som ska vara med i undersökningen. Man kan till exempel 

välja att göra en större undersökning, en survey, ett slumpmässigt stickprov, en avgränsad 

fallstudie eller ett experiment.10 Som forskningsmetod kan man antingen välja en kvantitativt 

inriktad forskning, med mätningar och statistiska analyser, eller kvalitativt inriktad forskning, 

som baseras på intervjuer och tolkande analyser.11 Enligt Kullberg (2004) önskar forskaren 

med en kvalitativ metod: ��försöka förstå människors tankar och uppfattningar om fenomen i 

människans omvärld.�12 samt ��bringa ordning i det till synes kaotiska och svårbegripliga.�13 

Holme & Solvang (1997) anser att kvantitativ forskning istället används när vi kräver mer 

formalisering och struktur i en undersökning. Den kräver också större ��selektivitet och 

avstånd i förhållande till informationskällan.�14 Det kvalitativa forskningsresultatet rapporteras i 

ord och bilder, och det kvantitativa i siffror.15 Många forskare väljer att använda sig av både 

kvalitativ och kvantitativ forskning i sin resultatredovisning.  

 

                                                             
9 R Patel & B Davidson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 2002, s.12-13 
10 Patel & Davidson, s.54 
11 Patel & davidson, s.14 
12 B Kullberg Etnografi i Klassrummet, Studentlitteratur, Lund, 2004, s.15 
13 Kullberg, s.55 
14 I Holme & B Solvang. Forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1997, s.14 
15 Holme & Solvang, s.54 
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2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Kullberg anser att man inom den kvalitativa forskningen ser människan som en unik, rationell 

och fri varelse.16 Detta måste man vara medveten om när man genomför en kvalitativ studie, 

då en enskild människas uppfattning inte kan ses som generell för alla gällande ett visst 

skeende. Ett annat problem med en kvalitativ studie kan vara att man som forskare kommer 

väldigt nära de personer man undersöker, vilket innebär att de kan försöka att leva upp till de 

förväntningar som de tror att forskaren har på dem.17 Det kan alltså välja att uppföra sig eller 

svara såsom de tror att forskaren vill att de ska vara eller svara. Undersökningspersonerna 

som bidrar med information om det som forskaren undersöker brukar kallas informanter.18 

 

Observationer används ofta om forskaren vill samla information inom områden som berör 

�beteenden och skeenden i naturliga situationer.�19 Denna metod används ofta i samband med 

explorativa undersökningar där man sedan kompletterar observationerna med andra sätt att 

samla information. Antingen väljer man deltagande observation, där man är med och deltar i 

det som pågår eller icke-deltagande, när man endast observerar det som händer. I 

strukturerade observationer har man ofta förberett exakt vad man ska titta på under 

observationen, medan man i ostrukturerade observationer inhämtar så mycket information 

som man kan om området, ofta i form av nyckelord. Ett problem med observationer är att det 

ofta tar väldigt lång tid att få in tillräckligt med material för studien man utför. Det kan även 

var så att de personer man observerar beter sig annorlunda för att man observerar dem.20 

 

Kvalitativa intervjuer är en krävande form av informationsinsamling. Materialet blir ofta 

omfattade och tar lång tid att gå igenom och analysera. Man måste därför begränsa hur många 

personer man ska intervjua. Man kan även behöva komplettera information vi senare tillfälle 

om inte materialet anses tillräckligt. För att inte drunkna i intervjumaterial måste man göra ett 

urval av informanter. Dessa måste vara relevanta för den typ av studie man valt. Om fel 

personer intervjuas kan resultatet bli värdelöst. Intervjumaterialet bör dock få så stor 

                                                             
16 Kullberg, s.61 
17 Holme & Solvang,  s. 98 
18 Kullberg, s.13 
19 Patel & Davidson, s.87 
20 Patel & davidson, s.87-97 



 12

variationsbredd som möjligt.21 De som intervjuas måste vara frivilliga och helt medvetna om 

vad de medverkar i för att bygga upp tillit till intervjuaren. Forskaren får heller inte påverka 

informanterna genom att delge sina egna uppfattningar.22 Miljön där man utför intervjun är 

också viktig. Förhållanden som tid, plats, hur förberedd man är samt teknisk utrustning 

inverkar på det klimat som uppstår vid intervjun. Intervjupersonen måste kunna känna sig 

naturlig och avslappnad för att svara så sanningsenligt som möjligt.23 Man måste också visa 

medgivenhet när det gäller intervjupersonens uttryck av känslor för att personen inte ska 

hamn i försvarsställning och känna sig kritiserad. Frågorna måste också innehålla en viss grad 

av standardisering och strukturering, beroende på hur mycket svarsutrymmer vi vill ge den 

intervjuade och om de ska få exakt samma frågor ställda till sig. 24 

2.3 Min undersökning 

Jag valde en kvalitativ forskningsmetod för mitt examensarbete eftersom jag just vill ta reda 

på människors tankar och uppfattningar om sin omvärld. Som upplägg valde jag en fallstudie, 

då jag vill utföra undersökningen på endast en skola, och bara intervjua en mindre avgränsad 

grupp; lärare i engelska. Då jag vistats på skolan i några veckor under min senaste VFU, 

kände jag till lärarna och hade även observerat vid flera lektioner i engelska. Jag genomförde 

under den tiden några informella samtal och diskussioner med olika lärare som bakgrund och 

intervjuträning för min uppsats. Dessa intervjuer eller samtal används endast som 

bakgrundsinformation i min undersökning.  

 

När jag bestämt mig för mitt uppsatsämne, valde jag ut vilka lärare som jag skulle intervjua. 

Jag ansåg att fem informanter skulle räcka för att få ett tillräckligt omfattande material att 

arbeta med. Jag valde fem engelsklärare av olika kön, ålder och arbetserfarenhet på skolan, 

för att få en så nyanserad kunskap som möjligt om ämnet. De lärare som jag valde att 

intervjua hade jag träffat under min praktik och hade därför ett bra förhållande till. Jag 

skickade e-mail till lärarna med förfrågan om de vill delta i en intervju om nivågruppering i 

engelska. Alla svarade ja på förfrågan. De var alla positiva till att göra intervjun och 
                                                             
21 Holme & Solvang, s.100-101 
22 Holme & Solvang, s.105 
23 Holme & Solvang, s.107 
24 Patel & Davidson, s.70-71 
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accepterade att jag anonymt använde citat från intervjun i min resultatredovisning. Jag ville 

intervjua lärarna en och en och inte i grupp för att de verkligen skulle kunna svara personligt 

och sanningsenligt på mina frågor. Jag föreslog då tid för en observation med efterföljande 

intervju. Tanken var att jag skulle kunna anknyta till det jag observerat under intervjun. Som 

metod valde jag icke-deltagande observationer för att hålla mig utanför det som händer i 

klassrummet.25 Jag använde mig av delvis strukturerade observationer, då jag både ville få så 

mycket information som möjligt om den intervjuade lärarens situation i klassrummet, och 

även undersöka specifikt hur lärarnas undervisning och förhållande till eleverna påverkade 

gruppens motivation och intresse till ämnet. 

 

Dock gick det inte att genomföra en sammanhängande observation och intervju med alla 

lärare. Många engelsklektioner var inställda under dessa veckor på grund av nationellt prov, 

aktivitetsdagar och röda dagar. Vissa observationer gjordes vid andra tillfällen eller inte alls 

på grund av tidsbrist. Jag ansåg därför att observationerna inte speglade en rättvis bild av de 

fem informanternas beteende i klassrummet, vilket gjorde att jag valde att endast ha med 

observationsresultatet som bakgrundmaterial i min uppsats. 

 

Eftersom jag valt att göra en kvalitativ analys av intervjuresultatet, hade frågorna låg grad av 

standardisering och strukturering. Jag ville att varje lärare skulle få möjlighet att prata om det 

som berörde dem mest angående ämnet nivågruppering. För att inte frångå mitt delområde för 

mycket hade jag förberett några öppna frågor som jag ville ha svar på av alla lärare. De 

faktorer som jag ansåg särskilt viktiga att ta upp hade jag förberett i en manual eller 

handledning.26 Jag valde att använda mig av �tratt-tekniken�, då man börjar med stora öppna 

frågor (vad anser du om nivå-gruppering?) för att sedan gå över till mer specifika 

följdfrågor.27 Avsikten med intervjuerna var att få fram vad lärarna själva ansåg om sin 

situation som lärare i ett nivågrupperat klassrum. Intervjuerna spelades in med 

kassettbandspelare för att få med informationen på ett korrekt och rättvisst sätt. Alla intervjuer 

transkriberades på dator för att jag skulle få med exakta citat av vad informanterna sa under 

intervjun. På så sätt får man även med informanternas ton och klimatet då man intervjuade.28  
                                                             
25 Patel & Davidson,  s.97 
26 Holme & Solvang, s.100-101 
27 Patel & Davidson , s. 74 
28 Holme & Solvang, s.141 
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När jag transkriberat alla intervjuer försökte jag att hitta gemensamma teman i texterna som 

överensstämde med mina frågeställningar för undersökningen. Jag markerade viktiga citat i 

olika färger beroende på vilken frågeställning de besvarade. Jag började med att ta ut alla för- 

och nackdelar med nivågruppering i texterna. Sedan gick jag över till att titta på andra teman 

som rörde mina frågeställningar, såsom samarbete mellan lärarna och hur 

engelskundervisningen skulle fungera om lärarna själva fick bestämma. De övergripande 

teman som jag hittade var för- och nackdelar med nivågruppering och sådant som måste 

arbetas med eller utvecklas på skolan. De svar jag fick på mina frågor delade jag sedan in i 

underrubriker. De svar jag har tagit med i resultatet är de som jag anser är relevanta till mina 

frågeställningar för arbetet. Fördelarna med nivågruppering delade jag upp i små grupper, 

många elever på samma nivå och möjlighet till differentierad undervisning som främst 

handlar om hur lärarnas ser på individanpassning i ett nivågrupperat klassrum. Nackdelarna 

delades upp i svårt med nivåindelning, där lärarnas problem med diagnoser och indelning i A 

och B-kurs tas upp, svaga elever drar ner varandra där jag tar upp alla kommentarer som 

rörde just svaga elever, såsom dåligt inflytande på varandra, CP-grupp och lärarnas 

betygsproblem, samt negativ effekt i lärargruppen, där problem mellan lärare tas upp. De svar 

jag fick rörande den optimala undervisningssituationen, analyserade jag som 

utvecklingsarbete och delade in i underrubrikerna samarbete och alternativa arbetssätt. Den 

information som jag fick under intervjuerna och som jag inte ansåg relevant för min 

undersökning, har jag valt att utelämna ur mitt resultat samt diskussion.    
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3 Tidigare forskning och teori  

En teori är ett system av begrepp som beskriver ett kunskapsförhållande.29 Jag ska här försöka 

beskriva de begrepp och litteratur som jag anser viktiga för mitt problemområde om 

nivågruppering i engelska på gymnasiet. 

3.1 Begrepp  

3.1.1 Differentiering 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet differentiering: 

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

enhetligt;�Gymnasieskolan är starkt differentierad med 16 olika nationella program, vartill kan 

komma lokala kurser, specialutformade program och individuella program.�30 

  

Wallby et al beskriver begreppet inom skolan som att �undervisning utformas olika för olika 

elever�.31. Man brukar säga att pedagogisk differentiering är något man gör inom klassen, när 

man individanpassar undervisningen inom klassens ram. Organisatorisk differentiering är när 

skolor skapar homogena grupper för att kunna differentiera undervisningen på gruppnivå, 

istället för på individnivå. När man istället pratar om yttre differentiering menar man 

differentiering som styrs av yttre bestämmelser, såsom nationella eller lokala styrdokument. 

Gymnasieskolans programstruktur är en yttre differentiering. Inre differentiering är istället 

grupperingar som man bestämmer om lokalt på skolan.32  Marklund undrade redan för tjugo år 

sedan varför differentieringen i grundskolan var mycket mer komplicerad än den på 

gymnasiet? Han ansåg att ett viktigt skäl var att eleverna på gymnasiet redan åtskiljdes på 

                                                             
29 Kullberg, s.67 
30 Källa Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=153549 avläst 2007-05-14 
31 Wallby et al, s.36 
32 Wallby et al, s.36-37 
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grund av de olika utbildningslinjerna.33 I dagens gymnasium är eleverna ännu mer åtskilda då 

programmen är fler och de olika valbara kurserna enormt många.  

3.1.2 Individualisering 

I Nationalencyclopedin beskrivs begreppet individualisering: 

�betecknar inom undervisningen anpassning av lärokurser och timplaner till den enskilde 

elevens förutsättningar, behov och intressen. Individualisering har ofta gällt elever med 

handikapp eller inlärningssvårigheter, t.ex. specialundervisning i mindre grupper eller enskilt, 

men även elever med särskilda förutsättningar, t.ex. i musik, konst och idrott. 1900-talets 

skolreformer med alltmer enhetligt skolväsende har påtagligt ökat behovet av individualisering, 

därmed också kraven på små undervisningsgrupper.�34 

 

På många skolor innebär begreppet att elever arbetar med olika arbetsuppgifter eller med 

olika lärstilar, för att sedan nå samma mål Andra elever kan arbeta med fördjupningsuppgifter 

eller helt hoppa över vissa moment. En kritik mot individanpassad undervisning är att 

möjligheterna till diskussion och grupparbeten minskar, om de arbetar för mycket på egen 

hand.35  

3.1.3 Nivågruppering 

I Nationalencyklopedin beskrivs begreppet nivågruppering: 

�uppdelning av elever på olika studieprogram, vanligen lättare och svårare, i ett och samma 

ämne�Nivågruppering har även kallats inre, pedagogisk differentiering.�36 

Nivågruppering innebär homogenisering av undervisningsgrupper, där elever med lika 

prestationsförmåga eller lärhastighet grupperas tillsammans. Ofta anses läraren ha lättare att 

anpassa tempo och innehåll till gruppen när den är nivågrupperad. Den nivågruppering som 

ofta finns i svenska gymnasieskolor är mellanklassgrupperingar, där man bildar klasser med 

utgångspunkt från elevernas resultat på diagnostiska prov.37 Man antar då att de elever som 

hamnar på samma nivå har samma förutsättningar.38 Ett viktigt skäl till nivågruppering som 

                                                             
33 Wallby et al, s.33 
34 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=211117 Avläst 2007-05-14 
35 Wallby et al, s.53 
36 Nationalencyklopedin http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=270151 Avläst 2007-05-14 
37 C Stensmo, Ledarskap i klassrummet. Studentlitteratur, Lund, 1997, s. 148 
38 Wallby, et al, s.37 
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brukar anges är: ��den stora spridning i kunskaper som anses vara ett hinder för lärande.39 

Olika nivågrupper kan då ges olika långa tid att klara av en kurs eller till och med ha olika 

mål för betygen på kursen. Antalet nivåer kan vara olika, men vanligtvis är de två eller tre. 

3.2 Forskning och Teori om Nivågruppering 

I både litteratur och forskning kan man läsa om Dr Robert Slavins omtalade sammanställning 

av all forskning om nivågruppering i �secondary schools�, från 1990, Baltimore, USA. Den 

forskning som han har baserat sin sammanställning på gäller framförallt upp till år nio. Endast 

ett fåtal studier har gjorts på gymnasienivå. Resultaten visar på många olika för- och 

nackdelar, beroende på elevens ålder, ämne, kunskapsinnehåll och lärare. Hans för- och 

nackdelar citeras i många olika texter och följer: 

Fördelar som tas upp i vetenskaplig forskning gällande nivågruppering: 

• Den möjliggör för eleven att göra framsteg i enlighet med sin förmåga 

• Den möjliggör en anpassning av undervisningen efter elevernas behov 

• Den minskar misslyckanden  

• Den hjälper till att bibehålla intresset och drivfjädern hos begåvade elever   

• svaga elever vågar bli mer aktiva när de inte riskerar att komma i skymundan av de 

duktigaste eleverna 

• det blir lättare att undervisa för läraren 

• det möjliggör individuell undervisning till små långsamma grupper,  

Nackdelar som tas upp gällande nivågruppering: 

• svaga elever behöver den stimulans och uppmuntran som närvaron av duktigare elever kan 

ge 

• svaga elever får en stämpel på sig som dumma,  

• lärare kan inte, eller har inte tid att differentiera arbetet för olika nivåer 

• lärarna lägger nivån för högt eller för lågt 

• lärarna ogillar de långsamma grupperna40 

                                                             
39 Wallby et al, s.49 
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Slavin anser att nivågruppering endast kan ge positiv effekt på elevernas kunskapsutveckling 

om grupperingarna verkligen används för att anpassa undervisningen (krav och innehåll) till 

de olika eleverna, t.ex. om högpresterande elever får en utökad kurs i sitt ämne. Det hjälper 

inte att bara nivågruppera. Slavin citeras i Wallby et al: �unless teaching methods are system-

atically changed, school organization has little impact on student achievements.�41 De 

nackdelar som framkommit är alltså framförallt förknippade med lärarens undervisning. 

Slavin menar att: �Lärare måste variera sin undervisning beträffande nivå och tempo för att 

den skall överensstämma med elevernas beredskap och lärförutsättningar i omgrupperade 

klasser.�42  
Slavin anser att nivågruppering främst är fel av sociala orsaker. I College Board Review, Vol. 

168, 1993, menade Slavin att nivågruppering ��undermines democratic values and contrib-

utes to a stratified society.�43 Den alvarligaste kritiken riktar Slavin mot undervisning av den 

lägsta nivågruppen där en klar förbättring måste ske, med högre mål, duktiga lärare och 

utökad tid för elever som behöver mer hjälp.44 Slavin förespråkar istället att skolor ska satsa 

på cooperative learning, (CL) samarbetsinlärning på svenska.45 Cooperative learning bygger 

på att elever på olika nivåer arbetar tillsammans i grupp, där alla bär ansvaret för att 

uppmuntra och hjälpa varandra. Eleverna får olika uppgifter att lösa inom gruppen och 

undervisar på så sätt varandra inom olika områden. På 1990-talet ansåg många i USA att 

cooperative learning var det bästa alternativet för att få bort nivågrupperingar i skolan. Den 

främsta kritiken som uppstod mot CL var dock att väldigt duktiga elever inte skulle ha samma 

chans att utvecklas som de svagare eleverna. Slavin ansåg dock att de starkaste eleverna 

skulle lära sig ännu mer och få bättre självförtroende genom att förklara saker för de andra 

eleverna och öva sig på att vara ledare i gruppen.46  

                                                                                                                                                   
40 R Slavin, Baltimore, USA i A Engström Differentieringsfrågan tur och retur. Lärarhögskolan, Malmö, 1996, 

s.5-6 
41 Wallby et al, s. 86-87 
42 R Slavin i C Stensmo, s.149 
43 R Slavin, College Board Review, Vol. 168, USA, 1993, citerad i C Yecke, The war against excellence, Roman 

& Littlefield Education. 2005, s.80 
44 Wallby et al, s.91 
45 Yecke, s.83 
46 Yecke, s.116-123 
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Lärarhögskolan i Malmö publicerade 1996 en folder om nivågruppering, där Arne Engström 

riktar stark kritik mot nivågruppering i framförallt matematik. Han går i Slavins spår och 

kallar det ��ineffektivt och odemokratiskt.�47 Han framför särskilt kritik mot diagnosen av 

elever, diskriminering av elever, samt det ineffektiva i att ha katederundervisning. Han menar 

att lösningen istället är att låta eleverna ta större ansvar för sin inlärning och bli mer aktiva i 

klassrummet.48 

1998 publicerade professor Peter Haug sin omtalade bok om dagens dilemma med 

specialundervisning. Han tar upp de dilemman som uppstått på grund av att det skett ett ökat 

intresse för organisatorisk differentiering i skolan. Allt fler skolor använder sig av olika typer 

av nivågrupperingar i olika ämnen. Haug förespråkar en inkluderande skola utifrån 

demokratiska värderingar och social rättvisa. Han vill betona skolans fostransmål om 

likvärdig utbildning, respekt och tolerans, istället för en exkluderande skola med 

kompensatoriska strategier, där barn med skolsvårigheter diagnostiseras och plockas ut till 

specialundervisning för att kunna nå samma kunskapsmål som övriga elever.49 Enligt Haug 

kan denna typ av individuellt anpassad undervisning där elever sätts i en egen liten grupp, 

leda till exkludering.50 Han skriver framförallt om den marginaliserande position som dessa 

utplockade elever får i skolan och ofta senare i samhället. Problemet med specialundervisning 

och individuell undervisning ser han främst som en organisationsfråga inom skolan.51 

 

Engelsklärare Lena Ågren har utfört klassrumsforskning på gymnasiet för att se hur 

organisationen och undervisningen påverkar elevers inlärning. Hon anser att nivågruppering 

bara är till för att förenkla arbetet för lärarna, inte för eleverna. Lärarna anser att de genom att 

planera sitt arbete efter tre olika nivåer, har individanpassat undervisningen för alla eleverna. 

Istället förespråkar hon individanpassad undervisning i heterogen helklass där eleverna kan 

arbete individuellt på olika nivåer, men inom klassens ram. Hon anser att skolans viktigaste 

uppgift måste vara ��att möta varje elev just där hon/han befinner sig, alltså individanpassa, 

så att självkänslan stärks och eleven stimuleras att gå vidare till nästa uppgift och nästa 
                                                             
47 A Engström Differentieringsfrågan tur och retur � Nivågruppering på frammarsch, Lärarhögskolan, Malmö, 

1996, s.1. 
48 Engström, s.5-7 
49 P Haug, Pedagogiskt dilemma: Specialpedagogik. Stockholm: Skolverket/Liber Distribution, 1998, s.17 
50 Haug, s.44 
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uppgift och nästa uppgift��52 Ågren skriver om individanpassad undervisning och elavaktiva 

arbetssätt som lösningen på alla problem i klassrummet. Hon menar att arbete efter 

individuella utvecklingsplaner och elevansvar i engelska gör att hon under lektionstid kan 

ägna mer tid åt de elever som verkligen behöver hjälp och stöd. De andra arbetar på med sitt, i 

lektionsrummet, bibliotek eller datasalar. Ågren tar upp Eie Ericssons förutsättning för 

inlärning: 

 

• Hög elevkoncentration på inlärningsstoffet 

• Hög positiv elevaktivitet 

• Positivt emotionellt klimat i inlärningssituationen 

 

Dessa komponenter skapar tillsammans elev-engagemang. Hon tar även upp 

ämneskommentarer till Engelska A, där det står att eget ansvar ��ger eleven möjlighet att ut-

veckla sina egna inlärningsstrategier samt att analysera och bearbeta sin egen språkproduktion. �Då 

sker inlärningen.53 Ett annat problem som hon relaterar just till gymnasiet, är att många lärare 

ser sitt ämne och ämnesinnehållet som det centrala, och är därför mindre benägna att 

utvecklas nytänkande kring undervisning och arbetssätt.54 

I Ledarskap i Klassrummet tar även Christer Stensmo upp nivågruppering som en 

ledarskapsfråga för lärarna. Han tar upp olika forskningar som gjorts på nivågruppering (även 

Slavin). En forskning i Baltimore, USA, visade att undervisningseffekterna av nivågruppering 

var positiva för elever som sattes i en högt rankad grupp, medan de institutionella effekterna 

var att lärares och föräldrars förväntningar på elevprestationer påverkades av vilken grupp 

eleverna hamnat i.55 Stensmo anser också att klasstorleken måste reduceras ordentligt och 

arbetssättet förändras om elevprestationerna ska förbättras i ett nivågrupperat klassrum.56 Han 

tar även upp de positiva effekterna av Cooperative learning. Han menar att �Elever som samar-

                                                                                                                                                   
51 Haug, s.11 
52 LE Ågren, �Den nya lärarrollen� i LE Ågren (red.), Att arbeta individanpassat i gymnasieskolan. Sex lärare 

berättar, Ekelunds förlag, Kalmar, 1997, s.11 
53 Ågren, s.13 
54 Ågren, s.26 
55 Stensmo, s. 149-150 
56 Stensmo, s.140 
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betar utvecklar starka uppfattningar om att de är accepterade, omtyckta och får stöd: andra elever bryr 

sig om hur kamraterna lär och är beredda att hjälpa dem att lära.�57 Han framhäver även Elisabeth 

Cohens strategier om kooperativt lärande som ett sätt att överbrygga språkbarriärer, etniska 

skillnader och rasskillnader i ett mångkulturellt klassrum. Målet med kooperativt lärande är 

att eleverna ska känna sig trygga i att samarbeta med elever som är olika dem själva. 58 

 

En attitydundersökning som utförts av Lund & Co för Myndigheten för Skolutveckling (2003) 

tar upp flera problem som lärare möter i engelskundervisningen på gymnasiet idag. 

Majoriteten av språklärarna anser att den muntliga kommunikativa kompetensen är viktigast; 

att klara sig i vardagliga situationer. Ett problem är dock att engelskgrupperna är alltför 

heterogena och att många elever som börjar gymnasiet inte har nått den nivån, vilket dessa 

lärare anser leder till stora metodiska och pedagogiska problem.59 Andra elever har bott delvis 

utomlands eller har en engelskspråkig förälder. Hur löser man detta så att läraren ska kunna 

ha en fungerande undervisning? Ett annat problem är att elevernas attityd till att lära sig 

engelska har förändrats. Några av de lärarkommentarer som framkom i undersökningen var: 

�Eleverna har ett litet ordförråd och nöjer sig med det. Engelskan går ner varje år.� 

�Eleverna är helt klart mindre uthålliga idag. Jag tror att utvecklingen beror på det allt 

snabbare tempot i samhället, och att allt är så underhållningsbetonat. Idag ska man nästan 

vara en clown i klassrummet för att fånga deras uppmärksamhet.� 60 

                                                             
57 Stensmo, s.163 
58 Stensmo, s.164-165 
59 M Edlert & E Bergseth Attitydundersökning om språkstudier i grundskola och gymnasieskola. Resultat av 

kvalitativ undersökning. Lund & Co, Myndigheten för skolutveckling, Stockholm, 2003, s.54-57 
60 Edlert &Bergseth, s.61 
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4 Resultat 

De svar jag fick från lärarna rörde sig framförallt inom området för- och nackdelar med 

nivågruppering, men kom även in på utvecklingsarbete, syn på undervisning, syn på sin 

lärarroll samt elevernas attityder till skolan och engelskundervisningen. Ibland har jag valt att 

ta med flera likartade citat om samma företeelse för att få fram nyanser i informanternas svar. 

Vissa citat har även omformulerats något för att inte upphäva anonymitetskravet.61 Eftersom 

endast fem av engelsklärarna på skolan intervjuats, så kan inte resultatet av denna 

undersökning ses som generell för alla engelsklärares åsikter på skolan. 

4.1 Fördelar med nivågruppering 

4.1.1 Små grupper 

Alla lärare är överens om att det är de små grupperna som gör att arbetet känns lättare och ger 

dem möjlighet att individanpassa mer. En lärare menade att de har större möjlighet att 

�verkligen sitta ner med var och en� när gruppen är liten. Några lärare anser att små heteroge-

na grupper också skulle kunna fungera nästan lika bra. Men flera lärare tar upp problemet 

med att engelska är ett kommunikativt ämne som kräver att eleverna kan prata med varandra 

på engelska, vilket fungerar mycket bättre om eleverna befinner sig på ungefär samma nivå. 

En lärare anser dock att nivågrupperingen inte automatiskt leder till små grupper, eftersom 

man i A-kursen i år bara valt att plocka ut de svagaste till en liten grupp. Andra A-grupper har 

då blivit väldigt stora och i princip heterogena.  

   

Många lärare anser att små, heterogena grupper underlättar lärarens dagliga arbete, både 

planering, i klassrummet och uppföljning. Bland annat blir rättningsbördan mycket mindre 

eftersom klasserna är mindre. En lärare uttbrast att: �Varför ska inte lärarna få ha det bra? 

Därför att vi orkar ju inte! Vad vinner man på att en lärare blir sjukskriven?�. En lärare 

                                                             
61 Holme & Solvang, s.144 
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menar också att det man gör för en elev ofta passar en annan elev, om många elever befinner 

sig på ungefär samma nivå.  

4.1.2 Många elever på samma nivå 

De flesta lärare konstaterar att nivågruppering är positivt för att det är lättare att undervisa 

homogena grupper. En typisk kommentar är �Man kan möta eleverna där de är i sin 

språkutveckling�. En typisk kritisk kommentar mot stora heterogena grupper är:  �Man känner 

sig inte tillräcklig någonstans�. En annan är: �Att ha 32 elever på helt olika nivåer i engelska, 

jag ser inte hur det skulle vara möjligt.� Alla lärare tycker att det ofta blir väldigt uppdelat i 

klassrummet om de inte nivågrupperar. Några elever blir väldigt tongivande för att de är så 

trygga i sitt språk, medan andra inte vågar säga någonting. Då är det också lättare att elever 

missar målen. Tre lärare ansåg att de svagaste eller långsammaste eleverna inte hörs till-

räckligt i ett heterogent engelskklassrum och får därför svårt att nå målen om att delta i samtal 

med läraren eller andra elever på engelska. En lärare uttryckte det, �för att uppnå målen och 

individualisera undervisningen mera, så tror jag definitivt att nivågruppering är det viktiga.� 

Några ansåg också att de duktiga eleverna är trötta på att ständigt vara de som hjälper de 

svaga eller långsammare eleverna. �Ingen skulle ju komma på idén att låta den bästa löparen 

hålla den sämsta i handen.� En annan lärare menar också att utan nivågruppering, så måste 

man ändå gruppera klassen och �anpassa i små klickar�.   

4.1.3 Möjlighet till differentierad undervisning 

Målsättningen på skolan är att få upp de svaga eleverna. Därför är den gruppen alltid minst, 

då man anser att det underlättar mer individualiserad undervisning. Flera lärare tog upp att de 

elever som har svårt med engelska ska kunna känna att de vågar prata på lektionen och har en 

chans att hänga med i undervisningen. En lärare menar att eftersom engelska är ett 

kommunikativt ämne så märks det lätt vem som är duktig och vem som inte är det. Därför 

anser många lärare att de som har svårt, lär sig bättre i en liten homogen grupp. I en stor 

heterogen grupp känner de svaga inte alls �att de är med och lär sig grejer�. En lärare menar 

dock att det är svårt att veta om de svaga eleverna verkligen utvecklas mer i en homogen 

grupp än om de skulle ha gått i en heterogen grupp. En kommentar som är typisk för vad 

många tyckte är: �Om eleven inte är engagerad eller tar en aktiv roll i sin inlärning så spelar 

inte individanpassningen så stor roll.�   
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Angående differentierad undervisning så framkom det tydligt att alla lärare ser på detta på 

olika sätt. Att undervisningen bör vara olika för olika grupper är inget som är självklart. En 

lärare menar att det viktiga med att arbeta nivågrupperat är att man hela tiden måste titta på 

målen för kursen och vad den nivågrupp man undervisar har för möjligheter att nå de målen. 

Det är viktigt att ta reda på vad elever är svagast i eller hur långt man kan gå med som är 

duktigast i engelska. En lärare anser att lärare skulle behöva vidareutbildas för att lära sig mer 

om målrelaterad undervisning. I den snabbaste gruppen blir t.ex. målen sekundära och 

undervisningen det primära. Om man har elever som redan nått målen för kursen så måste 

man låta dom sträva mot andra mål för att lära sig mer. Alla lärare anser att det är just 

elevernas utveckling som är det allra viktigaste, att eleverna rör sig framåt. Alla lärare tog 

dock upp svårigheten i att verkligen individanpassa undervisningen trots nivågrupperade 

grupper. De flesta lärare tror att nivågruppering är ett steg i rätt riktning, att det i alla fall blir 

lättare att försöka individanpassa undervisningen på det sättet. 

 

En lärare berättade att små homogena grupper passar väldigt bra för elever med dyslexi, 

eftersom det då går att anpassa undervisningen just till dem. Elever med dyslexi känner sig 

tryggare med andra dyslektiker. �Jag har engelskelever som har bytt till min svaga grupp en-

bart för att de är dyslektiker, för de vet då att jag har några stycken... De kan utan problem 

prata om det �. I den gruppen arbetar eleverna mycket med film, TV och musik; media som är 

lättare att ta till sig som dyslektiker. Eleverna jobbar även mycket i små grupper för att hjälpa 

och lyfta varandra. �De har upptäckt att de tillsammans i grupp kan få 100% rätt på något 

som de annars själva skulle få 10% rätt på.�   

4.2 Nackdelar med nivågruppering 

4.2.1 Svårt med nivåindelning 

När eleverna börjar gymnasiet i ettan så delas de in efter ett diagnostiskt test. Två lärare 

menade att detta egentligen inte räckte som omdöme på en elev. Ibland upptäcks det tidigt att 

elever har hamnat fel, men då kan det vara så att eleverna inte vill byta grupp om de redan 

känner sig hemma i den första gruppen. En lärare anser att det vore lättare om lärarna även 
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fick ett skriftligt omdöme från grundskoleläraren i engelska. En annan lärare berättade att en 

positiv förändring till hösten är att eleverna även få önska vilken grupp de vill hamna i. 

  

När eleverna börjar i tvåan och ska in på Engelska B går läraren efter deras betyg från 

Engelska A samt eventuellt rekommendation från läraren i Engelska A. En lärare ansåg att det 

kunde vara svårt att bedöma elever utifrån enbart betyg i Engelska A. Det är svårt att veta om 

en elev har fått IG i engelska för att eleven verkligen tycker att det är svårt med engelska eller 

om det är för att eleven är allmänt omotiverad och lat. �Så man måste veta precis vilka elever 

man placerar var.�  

4.2.2 Svaga elever drar ner varandra 

Flera lärare tog upp problemet med elevernas bristande engagemang i skolan idag och hur 

svårt det är för lärare att hitta deras motivation och väcka intresse. En lärare menade att 

nivågruppering kan vara en social katastrof. En liten grupp med omotiverade, svaga elever har 

väldigt svårt att stimulera varandra att arbeta och bli bättre. En annan lärare menade dock att 

det beror väldigt mycket på den gruppdynamik som råder i gruppen. �Nivågruppering 

fungerar utmärkt för den här gruppen (B-kurs), för att de verkade direkt fått in en atmosfär av 

studiemotivation i det hela, medan i min andra A-kurs grupp, så har den atmosfären inte 

infunnit sig. Där har det nästan blivit så att vissa elever drar ner varandra.�  

 

Alla lärare tog upp problemet med att svaga elever stämplar sig själva som den sämsta 

gruppen, CP-gruppen. Detta verkar dock förekomma mest i A-kursen. En lärare menade att i 

B-kursen har eleverna ��mognat och insett att det finns en poäng med att gå här. Däremot i 

ettan så är det CP-gruppen. Det är ju verkligen så.� Några lärare tog upp problemet med 

betyg och omdömen. Om en lärare t.ex. är van att ha många MVG elever och sedan får en 

elev som inte är lika duktig, så kanske den eleven får ett lägre betyg än den skulle ha fått i en 

långsammare grupp. På samma sätt kan det bli om en lärare nästan enbart har svaga elever. 

Om en elev plötsligt utvecklas väldigt mycket, så kan den eleven få ett högre betyg än den 

egentligen borde ha. Flera lärare tycker också att eleverna ofta har felaktiga idéer om att alla i 

den snabba gruppen automatiskt får MVG eller att eleverna i den svaga gruppen bara kan få 

IG eller G.    
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4.2.3 Negativ effekt i lärargruppen 

Några lärare tog upp problemet med vilka lärare som ska undervisa vilka grupper, då det 

nästan alltid är samma lärare som undervisar samma nivå. Det är inte bra för lärargruppen att 

lärare fastnar på olika nivåer. �Det blir mycket funderingar i en sån här grupp - vem är duktig 

och vem är inte duktig?� En lärare konstaterar också att det är viktigt att som lärare ha 

kompetens för att både undervisa starka och svaga elever och att den gruppen som behöver 

mest stöd borde ha den duktigaste lärare. �Inte språkligt kanske, men den mest pedagogiska�. 

Flera av lärarna har åsikter om hur det är att ha olika nivågrupper. En lärare tycker att det är 

skönt med ganska heterogena mellangrupper, någon vill hellre ha snabba grupper som man 

kan utmana mer, medan någon uttrycker en osäkerhet för hur man verkligen ska hantera svaga 

grupper. En lärare tar upp problemet med att veta vilken nivå man ska lägga sig på. Om man 

är van att ha en viss grupp och sedan får en annan så är det inte lätt att hitta rätt nivå med en 

gång.  

4.3 Utvecklingsarbete 

En fråga som jag ställde till alla lärare var hur de skulle vilja att engelskundervisningen var 

organiserad om de fick bestämma. Alla lärarna tyckte att det fanns områden som de behövde 

utveckla på skolan för att nivågrupperingen skulle fungera bättre i engelska. Alla hade idéer 

som de gärna ville prata om. Vissa verkade ha funderat länge på en sådan fråga och väntade 

på ett tillfälle att få diskutera detta, medan andra mer eller mindre formulerade sina idéer efter 

en kort reflektion. Intervjun verkade klart ha fått dem att reflektera över detta 

 

4.3.1 Samarbete 

En av lärarna konstaterade att nivågruppering bara kan fungera riktigt bra om lärarna är 

�samkörda�.  De flesta lärare ansåg också att samarbetet mellan lärare måste utvecklas mer 

och fungera bättre. Alla var positiva till att utbyta mer idéer och diskutera 

undervisningsmaterial. En lärare menade att lärarna också borde diskutera hur man ska 

undervisa respektera nivå, vad de olika nivåkurserna ska innehålla, men för att detta ska 

fungera måste man ha kollegor som man känner att man kan samarbeta med. Några lärare 

konstaterade att alla lärare ju är olika och att det ofta gör samarbetet så svårt. En lärare 
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menade att lärare är individualister och måste få göra det som man känner att man kan bäst. 

En lärare uttryckte att det dock kan kännas läskigt att ha så fria händer som en lärare har idag 

eftersom så mycket hänger på den enskilde läraren och efterfrågar därför fler riktlinjer att gå 

på i engelska. På så sätt skulle det bli lättare att veta vad de olika nivåerna måste innehålla. 

Det skulle minska stressen för både lärare och elever.  

 

Ett annat samarbetsproblem som kom upp är det mellan gymnasieskolan och grundskolan. En 

lärare menar att de har alldeles för lite kontakt och samarbete med grundskolorna 

runtomkring. För att kunna göra en bättre nivågruppering i årskurs ett skulle det vara bra om 

engelsklärarna i grundskolan visste om att eleverna skulle börja i en gymnasieskola som 

nivågrupperas. De kunde då skicka med omdömen och rekommendera vilka elever som borde 

sättas i en svag grupp. På så sätt tror den läraren att nivågrupperingen i ettan skulle bli mycket 

bättre.  

4.3.2 Alternativa arbetssätt 

En av lärarna som var mer kritisk mot nivågruppering skulle helst vilja jobba med flexibla 

grupperingar, där eleverna hade större möjlighet att välja vilken grupp de ville vara i och där 

engelsklärarna samarbetade om att ha storklassundervisning, halvklasser eller grupprojekt.  

Det fanns även önskemål om odifferentierade små grupper på 15-20 elever. En lärare skulle 

vilja att det bara fanns två nivåer på både A och B-kursen, men fortfarande små grupper på 

max 20 elever. Då kunde man använda de duktigare eleverna till att dra med sig resten av 

klassen och lyfta diskussionerna till en annan nivå. Detta skulle då kunna inspirera många 

svaga elever att anstränga sig mer. �Det är roligare att en kompis öppnar ögonen på en, än att 

jag gör det�, som den läraren uttryckte det.  

 

En lärare menade att individanpassning fungerar mycket bättre i grundskolan än på 

gymnasiet, framförallt för att det kräver att annat arbetssätt. Gymnasiet skulle behöva arbeta 

mer med elevansvar och få eleverna att reflektera över vad de egentligen gör i skolan. Det är 

dock ett tänk som då måste �genomsyra hela verksamheten� , menade den läraren. �Så att det 

satt mer i väggarna att man jobbar på för sin egen skull än att lärarna ska komma och pre-

sentera en cirkusföreställning, utan att ansvaret finns där för att komma framåt själv�.  

 

Två av lärarna pratade om rotation av lärare men i olika bemärkelse. En lärare menade att 

engelsklärarna skulle kunna rotera mellan klasserna och undervisa i olika områden, en i 
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grammatik, en i litteratur, etc. En annan lärare menade att lärarna måste rotera mellan 

grupperna för att inte alltid undervisa samma nivåer. Det fanns också en önskan om att fler 

lärare skulle vara positiva till att undervisa svaga grupper. 
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5 Diskussion och Analys 

I Lpf 94 står det att: �För att en skola skall utvecklas måste den fortlöpande ifrågasätta sina under-

visningsmål och arbetsformer, utvärdera sina resultat och pröva nya metoder.�62 Att få 

engelsklärarna på min partnerskola att ifrågasätta och reflektera över sin undervisning och val 

av arbetsformer var just ett av målen med mitt val av undersökning för examensarbetet. 

Många intressanta åsikter och problem kom upp under mina intervjuer med de fem lärarna. 

Jag trodde aldrig att ämnet jag valt kunde innehålla så många olika frågor och resonemang. 

Dock ger inte undersökningen några tydliga resultat för eller emot nivågruppering i engelska.  

   

Alla lärare på skolan var överens om att det bästa med nivågruppering är storleken på 

grupperna. Detta stämmer även med Christer Stensmos resonemang om att reducerad 

klasstorlek leder till ökade elevprestationer. Framförallt visar forskning att elever som har 

lärproblem eller sociala svårigheter och/eller annan etnisk kulturbakgrund, har utbyte av små 

klasser.63 Alla lärare ansåg att stora klasser framförallt är ett problem för tysta och 

tillbakadragna elever. Alla lärare tyckte även att nivågruppering var bra just för att det 

minskade stressen och arbetsbördan för lärarna. Framförallt stressen att känna att de inte 

hinner med att se alla elever under en lektion. 

 

Enligt teorin om Communicative Language Teaching (CLT) samt teorin om Cooperative 

learning så är grupparbete en viktig nyckel till språkinlärning. Fokus måste då ligga på 

eleverna och inte på läraren. Enligt forskning ska eleverna kunna lära sig engelska genom att 

diskutera och hjälpa varandra i grupper.64 De lärare jag intervjuat anser dock att om 

grupparbete på engelska ska kunna stimulera engelskinlärning så måste eleverna våga prata på 

engelska och känna att de kan ta del i dialoger och diskussioner. Om de språkliga nivåerna är 

för olika inom gruppen fungerar inte detta i praktiken och eleverna uppnår inte målen i 
                                                             
62 Lpf 94, s.7 
63 Stensmo, s.140-141 
64 Dörnyei & Murphey. Group Dynamics in the Language Classroom. Cambridge Language Teaching Library, 

Cambridge, 2004, s.34 
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engelska. De flesta lärare ansåg därför att det är bra om eleverna får gå i en grupp som 

befinner sig på ungefär samma språkliga nivå. I en explorativ studie om engelskinlärning 

(2006) kom det fram att många elever tyckte att grupparbete på engelska var svårt. ��unless 

the group constellation was made up of pupils on the same level of proficiency, some pupils 

did not participate adequately and thereby tended to get credit for something that they did not 

contribute to.�65 Några elever sa också att det var vanligt att vissa elever skrattade när man sa 

fel på engelska. Det bästa med engelskundervisningen var att grupperna var små, så att alla 

fick uppmärksamhet från läraren, samt att läraren hade en positiv attityd. 66 Även Slavin anser 

att homogena grupper är bra i vissa ämnen när det gäller elevers specifika färdigheter, inte 

allmän begåvning eller generell prestationsförmåga. En sådan färdighet skulle engelska kunna 

vara. Stensmo har också som förslag att införa ämnet retorik i dagens skola, för att elever ska 

våga tala klart, hörbart och logiskt inför klassen. Detta kan övas med rollspel, 

smågruppsdiskussioner och förberedda framställningar.67  

Wallby et al och Stensmo menar dock i likhet med Slavin att det inte är själva grupperingen 

som hjälper eleverna utan det sätt som läraren kan undervisa på i de olika nivåerna. Om 

läraren verkligen kan förändra undervisningen och individanpassa mer och verkligen 

tillgodose alla elevers behov, så kan självklart nivågrupperingen göra att utbildningseffekter 

uppnås. �Men det är undervisningen som ger resultatet, inte grupperingen i sig.�68 Enligt Lena 

Ågren så är det inga problem att individanpassa undervisningen i engelska i stora heterogena 

klasser. Hon har hittat ett annat arbetssätt som fokuserar mer på elevens ansvar och aktivitet 

istället för att nivågruppera. Man måste dock ha arbetat in ett arbetssätt som eleverna är helt 

vana vid för att detta ska fungera.  

Mitt resultat visar att lärarna finner det svårt att uppnå individanpassad undervisning, trots 

nivågruppering. Tanken med nivåer är ju just att det ska möjliggöra detta. Det verkar som om 

de flesta lärare har problem med hur individanpassningen ska fungera i praktiken. En lärare 

tog just upp det viktiga med att man måste ändra själva arbetssättet på gymnasiet för att något 

sådant ska fungera. Lärarna måste få fler möjligheter att utveckla nya arbetssätt tillsammans 
                                                             
65 B Regenhardt & L Wall. En explorativ studie om andraspråksinlärning i engelskklassrum. Malmö Högskola, 

2006, s.10 
66 Regenhardt & Wall, s.11 
67 Stensmo, s.146 
68 Wallby et al, s. 159-160 
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med sina kollegor och med eleverna. Haug anser just att en orsak till att elever är mer 

okoncentrerade och omotiverade i skolan idag är att lärarna ännu inte hanterar den individuellt 

orienterade arbetsformen som slog igenom med Lpo 94.69 Man drar ner på skolans resurser, 

samtidigt som forskning och styrdokument förespråkar mindre grupper och en mer 

individualiserad undervisning.70  

När det gäller nackdelar med nivågrupperingen är det framförallt den svaga gruppen som de 

flesta lärare hänvisar till, trots att det är den grupper man verkligen vill satsa på och kanske 

just gör nivågrupperingen för. Lärarna kom ofta in på funderingar som cirkulerade kring 

känsliga områden som social rättvisa och mänskliga värderingar. Stensmo menar att: �De 

långsiktiga socialpsykologiska effekterna av nivågruppering kan vara negativa för elever som initialt 

bedöms som lågpresterande.�71 Det är ju även här som Slavin ser den största negativa effekten. 

Flera lärare funderade över om den svaga gruppen kanske förlorar på att inte ha några 

duktiga, drivande elever som kunde stimulera deras egen språkutveckling. Istället kunde det 

hända att elever drog ner varandra och stämplade sig som �CP-gruppen�, vilket kunde skapa 

en allmänt sämre inställning till ämnet och undervisningen. Endast en lärare hade en svag 

grupp som tycktes fungera väldigt bra, där nivågrupperingen verkade göra enbart nytta för 

gruppen.   
Några lärare trodde också att den svagaste gruppen kunde påverkas negativt av lärarens attityd 

till nivågruppen, precis som Slavin en gång kommit fram till. Två lärare menade att det är 

viktigt att ha pedagogiska och positivt inställda lärare som tror på de svaga elevernas förmåga 

att utvecklas. Problemet med vilka lärare som undervisar vilka grupper verkade många lärare 

framförallt se som ett problem för lärargruppen. Det blir en sorts utlottning om vem som ska 

undervisa de svaga eleverna. Det finns också forskning som visar att lärarnas beteende är 

olika i olika nivågrupper, att de starkaste grupperna får mer tid av läraren och mer beröm.72        

Flera lärare tog upp bristande samarbete mellan lärarna och mellan grundskolan och 

gymnasium som en orsak till att nivågrupperingen kunde vara svår. I Lpf 94 står det också att 

�Skolan skall sträva efter flexibla lösningar för organisation, kursutbud och arbetsformer. Samarbetet 

med den obligatoriska skolan och med universitet och högskolor skall utvecklas liksom samverkan 

                                                             
69 Haug, s.48 
70 Haug, s.54 
71 Stensmo, s.150 
72 Wallby et al, s.98 
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mellan de frivilliga skolformerna.�73 Alla lärare efterfrågade mer samarbete kring hur 

undervisningen skulle se ut i de olika nivågrupperna, vilka material som används, hur 

eleverna ska bemötas, betygssättning, riktlinjer och mål. Detta skulle då som Slavin 

förespråkar, kunna leda till att läraren mer anpassar undervisningens nivå och tempo till 

elevernas beredskap och lärförutsättningar. 

Alla lärarna på skolan hade funderingar kring hur de helst skulle vilja organisera 

engelskundervisningen om de hade fria händer. De handlade om små heterogena grupper, 

flexibla grupper med flexibla lärare, bättre indelningsstrategi vid skapande av nivågrupper 

eller indelning i bara två grupper, istället för tre. Jag skulle inte påstå att gymnasielärare har 

brist på vilja att utvecklas, som Lena Ågren påstår. Däremot kanske de inte ser hur den 

utvecklingen skulle vara möjlig och att den skulle vara för stor för att �bara genomföra�. 

                                                             
73 Lpf 94, s.7 
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6 Slutdiskussion 

6.1 Vad kan jag dra för slutsats? 

Jag kan först och främst säga att min undersökning inte kan ge något tydligt resultat varken 

för eller emot nivågruppering i engelska. Däremot kom det upp många intressanta 

resonemang som jag inte hade väntat mig. Många diskussioner handlar om bristen på 

samarbete mellan lärare och de olika attityder lärare har mot undervisning, elever och 

varandra. Det verkar finnas många funderingar och förslag på hur undervisningen skulle 

kunna se ut, men inget kollegialt samarbete som kan föra diskussionerna vidare.  

 

Det är uppenbart att lärarna upplever att det finns ett problem med elevernas olika 

språkkunskaper i engelska. Jag anser dock att frågor om ifall man ska nivågruppera eller inte, 

eller hur nivågrupperingen ska organiseras måste börja med frågor som: Hur ser vi på ele-

verna? Hur lär sig eleverna bäst engelska? Vad är det egentligen eleverna måste kunna i eng-

elska? Vad är min roll som lärare i ett engelskklassrum? Hur påverkar mitt arbetssätt 

elevernas kunskapsinhämtning? Vad innebär egentligen individuell anpassning och elevaktiva 

arbetssätt? Vad kan vi göra för att främja elevernas motivation och intresse för att lära sig 

engelska? Det är själva arbetet i klassrummet man måste titta på för att komma vidare i 

diskussionen. Detta har ännu inte gjorts tillräckligt i skolan, vilket gör att många går från 

inkludering och heterogena klasser till exkluderande och homogena grupper. Man har i 

praktiken inte fått individanpassad undervisning eller elevaktiva arbetssätt att fungera i stora 

heterogena klasser. Visst har det att göra med ekonomiska resurser också, men framförallt 

med ett tänk om skolkultur och vad �som sitter i väggarna� som en lärare uttryckte det i sin 

intervju. 
Om man sedan bestämmer sig för att nivågruppera måste alla lärare och elever vara medvetna 

om varför man nivågrupperar, vad målet med nivågrupper är och hur det kan främja 

språkinlärningen för eleverna. För att nivågruppering inte ska stigmatisera svaga elever, är det 

viktigt att lärare och elever har en tydlig dialog om hur indelningen fungerar vid 
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nivågruppering, vilka krav som ställs på eleverna och varför det är positivt för dem och 

lärarna att nivågrupperas.  

Idag ser inte gymnasieskolan ut som den gjorde för sjutton år sedan, när Slavin gjorde sin 

sammanställning och forskningsanalys om nivågruppering, inte heller samhället. 

Gymnasielever är vana att tillhöra olika grupper eftersom de inte bara har valt gymnasium, 

utan även program, kurser och karaktärsämnen. Om man framförallt vill ha små grupper i 

engelska, kanske nivågruppering är en möjlighet. Men det måste framförallt vara en möjlighet 

för eleverna, inte för lärarna. Dom flesta lärare jag intervjuat är positiva till att öppna upp 

engelskundervisningen mer för samarbete och insyn, att använda sig av rotationer och olika 

typer av grupperingar. Jag tror först och främst att lärarna, trots olika syn på skolan och 

undervisning, måste enas om ett gemensamt förhållningssätt till elever och undervisning som 

genomsyrar hela skolan. Hur detta förhållningssätt ska se ut kan dock bara skolan och dess 

lärare komma fram till. Det är inget som kan styras av yttre differentiering, utan måste förbli 

en inre differentiering som det bara kan beslutas om lokalt på den individuella skolan, med 

eleven i fokus  

6.2 Fortsatt forskning 

Om jag hade tid och möjlighet skulle jag gärna fortsätta med ännu ett arbete om 

nivågruppering. Här finns definitivt mer att undersöka. Jag tror att det skulle vara mycket 

intressant att utföra en jämförande studie mellan olika gymnasieskolor för att se hur andra 

skolor organiserar engelskundervisningen på gymnasiet. Det skulle även vara intressant att 

forska kring relationen mellan lärarens attityd och arbetssätt, och elevers motivation och 

språkutveckling. En annan inriktning skulle kunna vara att titta på vad lärare tycker att elever 

ska lära sig på gymnasiet och vad de verkligen lär sig. Vad är det för kunskap de får och har 

med sig när de lämnar gymnasiet. Vilka mål har de egentligen uppnått?     
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