
      

Kompletterande lärarutbildningen 
            Examensarbete 
             Våren 2006 
 
 
 

 

 

Nivågrupperad undervisning  

- en fallstudie på en skola i en Stockholmsförort 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Handledare:   Författare: 
  Christina Rodell Olgac  Emma Roos 
 
 
 



Abstract 
 
Author: Emma Roos 

Tutor: Christina Rodell Olgac 

Södertörn University College 

Thesis in Pedagogy 

Title: Ability Grouping – a Case Study in a School in a Suburb of Stockholm 
 
The aim of this essay is to examine if the attitudes and the experiences of Ability Grouping 

are the same on different levels of the school organisation.  

I have chosen to answer the following two questions: 

• Have the teachers, the students and the headmaster the same idea concerning the educational 

model at the school, that is, the pros and cons of Ability Grouping? 

• Does the intentions of the curriculum agree with this educational model? 

 

I knew what I thought about the educational model at the school that is the object of this 

essay, after spending ten weeks at it as a trainee, but I felt that I would be interesting to know 

what the people who are part of that system everyday think about it.  

In order to be able to answer my questions, I used both the qualitative and the quantitative 

method. I interviewed the headmaster and five teachers to find out what they thought about 

Ability Grouping. I also distributed inquiries to 70 students from 6th to 9th grade to get their 

point of view. In the theoretical discussion I explain the meaning of different conceptions that 

I use throughout this essay. I also discuss different theories to give examples of pros and cons 

of Ability Grouping.  

My conclusion is that the majority of the students think that Ability Grouping is either a good 

or a very good way of organizing the students in school. All the teachers except one prefer 

Ability Grouping to the traditional way of grouping the students, that is, in classes that are 

mixed concerning the level of knowledge but where everybody is at the same age. The main 

concern though, both among the students, the teachers and the headmaster, is that the students 

get more shy when they work in groups that are mixed, and that the students who are not that 

good in school loose someone to look up to. The Ability Grouping model that this school 

uses, which is more flexible than the traditional one, agree with the intentions of the 

curriculum in many ways. To agree with it to the full extend though, you need to add the 

traditional classes as well, which also is the mix that the school has chosen.  
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1. Inledning 

 
I detta inledande kapitel kommer jag att redogöra för mitt problemområde, ta upp syftet med 

uppsatsen och presentera de frågeställningar jag valt att besvara. Jag tar även upp de 

avgränsningar jag valt att göra och lägger slutligen upp min disposition för denna uppsats. 
 
1.1 Bakgrund och problemområde 
 
 

I välfärdsstaten Sverige är det en målsättning att alla elever ska få lika villkor i skolan och att 

alla ska betraktas som likvärdiga, oavsett begåvning anlag och intressen, vilket man också kan 

läsa i läroplanerna och skollagen. Eleverna ska också ”stimuleras att använda och utveckla 

hela sin förmåga”.1 Skolan ska alltså vara likvärdig oberoende av var man bor i landet och 

oberoende vilken skola väljer i sin kommun. Men alla elever är olika och bara för att en viss 

undervisningsform passar en elev är det inte säkert att den passar alla elever. Med andra ord 

så kan undervisningen inte utformas lika för alla utan skolan skall ta ”hänsyn tas till elevernas 

olika förutsättningar och behov”.2

 

Så långt man kan minnas har utbildningen i Sverige haft två huvudsyften som turats om att 

vara det starkaste av dem två. De ena är ett samhällsmål, att utveckla samhället i en viss 

riktning, och det andra är det individuella målet eftersom varje elev ska ges möjlighet till 

personlig utveckling.3 Vid mitten av 1900-talet var det samhällsmålen som var i fokus, men i 

slutet av 1900-talet hade en förskjutning skett mot att tydligare betona de individuella målen; 

en utveckling av skolan som har fortsatt in på 2000-talet. Nu är inte samhällets 

demokratisträvan lika stark längre utan den enskilde individens egna intressen tenderar att 

väga tyngre många gånger. Denna förändring har att göra med den decentraliseringsvåg som 

skedde under 90-talet då skolan blev en kommunal angelägenhet, och den lokala friheten att 

utforma verksamheten ökade markant. Konkurrensen mellan skolor, lärare och elever är idag 

en viktig drivkraft och den tidigare läroplanens betoning av värden som gemenskap och 

solidaritet har därmed kompletterats, och till viss del ersatts,  med en betoning av den enskilde 

individens behov. 

                                                 
1 Lpo 94, s. 11 
2 a.a. 
3 Wallby, Carlsson. & Nyström, 2001, s.16 
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Sedan 1970-talet har vi även fått bevittna en allt större spridning av åldersintegrerade klasser 

på våra skolor runt om i landet. Ofta är det pedagogerna själva som tagit initiativet till att 

bedriva en åldersblandad undervisning, men det kan även ha skett på grund av det har funnits 

för få barn för att kunna ha en skola med en klass för varje årskurs. Sedan slutet på 1990-talet 

har vi även sett en ökad spriding av friskolor med en pedagogik som förespråkar 

individualiseringstanken, vilket har bidragit till att den åldersintegrerade undervisningen har 

fått ännu starkare fäste. En form av åldersintegrerad undervisning som vissa skolor använder 

sig av är s.k. nivågruppering, vilket innebär att eleverna delas in i grupper efter prestation. 

Detta innebär på så sätt att man genomför en organisationsförändring gentemot det som man 

brukar kalla den traditionella modellen, dvs. åldersindelade klasser där eleverna tillhör samma 

gruppsammansättning trots att de ligger på olika nivåer i sin kunskapsutveckling. Kritikerna 

till nivågrupperingsmodellen menar att det bidrar till en skola som är elitistisk och att man 

glömmer bort den viktiga ideologiska aspekten, medan förespråkarna betonar individens rätt 

till kunskaper efter intresse.4  

 

Skolan jag har valt att göra min undersökning på ligger i en Stockholmsförort som byggdes i 

samband med det så kallade miljonprogrammet.5 Majoriteten av eleverna är andra eller tredje 

generationens invandrare som aktivt har valt att spendera sin högstadietid på denna friskola. 

Skolan är del av en kedja av skolor som ägs och drivs av samma företag. Beslutet att skolan 

skulle använda sig av denna pedagogiska modell togs hösten 2000 av företagets pedagogiska 

ledning och de skolchefer som företaget hade vid den tidpunkten. Därmed så är det inte 

lärarna som tog initiativet till nivågrupperingen utan organisationsformen, dvs. den 

pedagogiska modellen, är en del av skolans koncept och ser likadan ut på företagets samtliga 

skolor runt om i Sverige. 

Jag kommer i detta arbete undersöka skolchefens, lärarnas och elevernas erfarenheter och 

attityder till nivågrupperad undervisning. Anledningen till att jag har valt att skriva om 

nivågruppering är att jag under min praktikperiod på lärarutbildningen befann mig på en 

denna skola som jag nu valt att använda mig av i min fallstudie. Efter att ha tagit del av 

verksamheten genom min praktik, har jag på så sätt skapat mig en egen bild av hur jag tycker 

                                                 
4 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 11ff 
5 Miljonprogrammet var den svenska regeringens bostadspolitik som fördes 1964-1975. Målet var att man skulle 
bygga 1 miljon bostäder på 10 år. Miljonprogrammet var en nödvändighet eftersom väntetiden på en bostad var 
upp till tio år i början av 1960-talet. 1975 hade man lyckats nå målet och 1006 000 bostäder hade byggts och 
bostadsbristen var tillfälligt löst. Miljonprojektet har dock med åren blivit hårt kritiserat då det anses ha skapat 
ett segregerat samhälle på grund av alla invandrartäta betongområden med höga hus, där få etniskt svenska 
medborgare vill bo (www.elbarrio.se/fororten.htm). 
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arbetssättet fungerar. Jag finner det på så sätt intressant och se hur de andra som är 

verksamma i modellen dagligen, flertalet under flera års tid, uppfattar den. 

 
1.2 Syfte 
 

Syftet med min uppsats är att undersöka om attityderna till, och erfarenheterna av 

nivågrupperad undervisning är samma på olika nivåer i skolans organisation, samt vad utfallet 

beror på. Jag ämnar även undersöka huruvida läroplanens intentioner stämmer överens den 

pedagogiska modell som nivågrupperingen innebär.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

Har skolchef, lärare och elever samma uppfattning om den pedagogiska modellen på skolan, 

dvs. ser de samma fördelar respektive nackdelar med nivågruppering? 

Stämmer läroplanens intentioner överens med denna pedagogiska modell?  

 
1.4 Avgränsningar 
 

För att fokusera studien på frågeställningarna man valt att besvara är det viktigt att avgränsa 

sig. Syftet jag har är en hjälp att hålla mig inom ämnets ramar och endast ta upp sådant som är 

väsentligt för min undersökning. Jag kommer därför endast undersöka attityderna på den 

skola som jag valt att bedriva min studie på, och inte jämföra med andra skolor. Jag kommer 

inte heller intervjua elever som har gått vidare från skolan i fråga för fortsatta studier på 

gymnasiet. Även om det dock hade varit väldigt intressant att undersöka hur 

gymnasieeleverna ligger i sin kunskapsutveckling och sin sociala utveckling i jämförelse med 

sina nya klasskamrater, samt hur de ser på deras förra skolas sätt att arbeta, så har jag inte 

möjlighet att ta del av det på grund av tidsbrist. Jag kommer dessutom bara nämna andra 

former av åldersintegrering kortfattat, dvs. jag kommer inte närmare gå in på hur arbetssätten 

fungerar i praktiken. Tidsmässigt så kommer jag inte att gå in på någon djupare historik 

gällande den svenska skolan utveckling, då det inte känns relevant för undersökningens syfte, 

utan endast kortfattat nämna delar av den utveckling vi sett sedan mitten av 1990-talet.  
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1.5 Disposition 
 

Uppsatsen består av sex kapitel. Det inledande kapitlet är en introduktion till uppsatsens 

problematik som följs av dess syfte, frågeställningar jag valt att besvara samt en beskrivning 

av avgränsningar.  

 

Kapitel två är en presentation av den metodologiska ansatsen där jag redogör för det konkreta 

tillvägagångssättet och det empiriska materialet. 

 

I följande kapitel presenterar jag min teoretiska analysram där jag tar upp betydelsefulla 

begrepp som jag kommer att använda mig av genom hela uppsatsen, samt betydelsefull 

forskning kring ämnet nivågruppering. De teorier som jag presenterar kommer att ligga till 

grund för mitt resonemang i analyskapitlet.  

 

Kapitel fyra är min empiridel och här redogör jag för det som framkommit under mina 

djupintervjuer med skolchef och lärare, samt de svar som jag fått i de elevenkäter som 70 

elever har besvarat.  

 

I analyskapitlet, kapitel fem, analyserar jag den framställda empirin utifrån de frågeställningar 

jag har valt att besvara. För att genomföra denna analys tar jag stöd av de begrepp och teorier 

som jag tidigare presenterat. 

 

I det avslutande kapitlet för jag en slutdiskussion där jag även tar med egna tankar och 

reflektioner samt ger förslag på fortsatt forskning i ämnet.  
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2. Metodologiska överväganden 
 
Andra kapitlet inleds med en beskrivning av mitt metodval, dvs. min undersökningsansats. 

Jag kommer även att föra en diskussion kring validitet och reliabilitet. Avslutningsvis 

kommer jag i detta kapitel presentera vilka typer av material som jag har använt mig av i 

denna undersökning. 

 

 
2.1 Undersökningsansats 

 

I min forskningsstudie har jag att befunnit mig i den miljö jag ämnar att undersöka under en 

relativt lång tid i olika situationer och sammanhang, vilket gör att det således är, i viss mån, 

den etnografiska forskningsformen som jag använt mig av. En etnografisk studie i traditionell 

bemärkelse pågår dock många gånger under flera års tid, vilket inte är fallet med min studie 

som endast pågick i ett par månader. Etnografi är en grekisk term där etno betyder folk eller 

nation, och grafi betyder beskrivning.6 Ordet etnografi betyder således folkbeskrivning. 

Denna forskningsform, som benämns fältstudie, är högst aktiv då forskaren är en deltagande 

observatör i gruppens aktiviteter och projekt. Genom systematiska och noggranna 

observationer försöker forskaren förstå andra människors sätt att leva och lära och fångar 

människornas erfarenheter genom deras uttryckssätt.7  

Att vara deltagande observatör innebär därmed att man som forskare skiftar mellan att vara en 

i gruppen, en ”insider” som tar undersökningspersonernas perspektiv och att vara en 

”outsider”, som på gruppen och dess personer ur ett utifrånperspektiv.8

 

Förutom den datainsamling som förekommer vid alla vetenskapliga studier, så förekommer 

det i etnografi även en dataproduktion. Denna består av den direkta observation då forskaren 

har rollen som deltagande observatör, av informella intervjuer (samtal), formella intervjuer 

(djupintervjuer) samt insamlandet skriftlig information om fältet och dess aktörer.9 Den 

vanligaste intervjun i etnografiska studier är dock de dagliga samtalen, dvs. de informella 

intervjuerna, som växer fram successivt under datainsamlings- och dataproduktions-

processen.10

                                                 
6 Kullberg, 2004. s. 11 
7 a.a. 
8 Kullberg, 2004, s. 96 
9 a.a. 
10 Kullberg, 2004, s. 115 
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Det främsta metodvalet är oftast det mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Med en 

kvantitativ metod förvandlar man vanligtvis information till siffror för att skapa förståelse. 

Syftet med undersökningen är på så sätt att utveckla generella regler genom en statistisk 

analys. Man binder sig därmed vid det representativa och iakttar fenomenet utifrån för att göra 

systematiska och strukturerade observationer.11

Framför allt är etnografi en kvalitativ forskning. En kvalitativ undersökning kännetecknas av 

att man erhåller en djupare kunskap än den, ofta fragmentiserade kunskap, man får när man 

arbetar med kvantitativa metoder. Vid valet av denna metod har man som målsättning att 

analysera och försöka förstå strukturer, helheter och sammanhang.12  

 

Det finns inget som säger att man som forskare måste välja antingen den kvantitativa eller den 

kvalitativa metoden, utan det är snarare vanligt att man kombinerar båda metoderna i sin 

undersökning. Detta kan man göra av olika anledning, där den vanligaste troligtvis är att man 

vill stärka studiens trovärdighet. Vid genomförandet av min uppsats har jag valt denna 

kombination av metoder, vilket jag nu kommer att gå in närmare på.  

 

2.1.1 Kvalitativ metod 
 

I min undersökning har jag, i och med mina intervjuer, deltagande observation och mina 

litteratur-, artikel- och Internetstudier, valt att använda mig av en kvalitativ ansats som 

karaktäriseras av riklig information och till viss del ostrukturerad undersökning, dvs. den 

följer inte strikt en tidigare utsatt mall. För att få en djupare bild av lärarnas syn på 

nivågruppering har jag alltså genomfört ett antal kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa 

forskningsintervjun är tekniskt sett halvstrukturerad, dvs. varken ett öppet samtal eller ett 

stängt strukturerat frågeformulär. Den omfattar en rad teman och förslag till relevanta frågor. 

Det finns dock möjlighet att ändra frågornas form och ordningsföljd om så krävs för att följa 

upp svaren från intervjupersonen13

En av de stora fördelarna med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Med andra ord så finns 

det ingen standardteknik eller några direkta regler som måste följas vid genomförandet av en 

intervjuundersökning som bygger på kvalitativa intervjuer.14

 
                                                 
11 Patel & Davidson, 2003, s. 118ff 
12 Holme & Solvang, 1997, s. 78 
13 Kvale, 1997, s. 32 
14 a.a. 
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När man ska genomföra en undersökning måste man, som tidigare nämnt, ha ett antal 

personer som är villiga att ställa upp som svarare. I en etnografisk studie benämns dessa 

undersökningspersoner informanter.15 Eftersom jag valde intervjua ett litet antal personer så 

använde jag mig inte av ett slupmässigt urval, vilket man oftast gör vid en kvantitativ 

undersökning, utan intervjuade personer som jag trodde satt inne med sådan information som 

var viktig för min undersökning. Då jag vill ha så stor bredd som möjligt bland mina 

informanter intervjuade jag lärare från samtliga årskurser, samt valde ut informanterna med 

åtanken att jag ville skapa en så stor variation som möjligt gällande ålder och erfarenhet. 

Detta för att bilda en sådan rättvis bild av synen på nivågruppering bland lärarna på skolan 

som möjligt. Förutom intervjuerna med de fem lärarna har jag dessutom intervjuat skolchefen 

på skolan för att få fram hans åsikter angående nivågruppering. 

 

När man ska genomföra intervjuer är det viktigt att man ser till de moraliska kvaliteterna, dvs. 

att en intervju följer de etiska riktlinjerna. En av dessa är informellt samtycke. Med detta 

menas att man informerar den man intervjuar om hur undersökningen är upplagd i stort, om 

dess generella syfte och om vilka eventuella risker respektive fördelar som kan vara förenade 

med personens deltagande i studien. Utöver detta betyder det också att informanterna, genom 

att de deltar frivilligt, har rätt att dra sig ur när som helst.16

En annan etisk riktlinje som man måste ha i beaktning handlar om konfidentialitet. Det 

betyder att privata data som skulle kunna identifiera undersökningspersonen inte kommer att 

redovisas i forskningsstudien.17

 

I en intervjusituation pågår en ständig kommunikation mellan intervjuare och svarare i form 

av kroppsspråk och icke-verbala uttryck, den sk. latenta kommunikationen. Det är en av de 

många felkällor, dvs. situationer som kan påverka svaren, som kan uppstå vid en 

intervjusituation. Dessa typer av kommunikation kan påverka svararen. Det är även viktigt att 

man som intervjuare ser till att vara så tydlig som möjligt i sina frågor samtidigt som man bör 

uppträda på neutralt, men samtidigt förtroendegivande sätt.18 En annan felkälla som jag måste 

vara uppmärksam på är risken för hemmablindhet, dvs. att jag börjar införliva de observerades 

synsätt och värderingar; något som kan inträffa då man spenderat en längre tid i 

                                                 
15 Kullberg, 2004, s. 13 
16 Kvale, 1997, s. 107 
17 a.a. 
18 Bäck & Halvarson, 1992, s. 91 
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verksamheten.19 Jag är även medveten om att svaren hos intervjupersonerna kan påverkas av 

min relation till dem, då jag lärde känna dem under min drygt tio veckor långa praktikperiod, 

och de är något som jag hade i beaktning när jag analyserade svaren. 

För att skapa en lugn och avkopplad miljö vid intervjutillfället höll jag mina djupintervjuer i 

ett rum på skolan där endast jag och informanten var närvarande. 

 

Gällande utskrift av forskningsintervjuer finns det ingen standardiserad form eller kod. En 

möjlig riktlinje, som gör det rättvisa åt intervjupersonerna, är att man föreställer sig hur de 

själva hade velat formulera sig i skrift. Därefter så översätter man deras muntliga stil till 

skriftlig form utefter deras allmänna sätt att uttrycka sig.20

Vid presentationen av resultaten kan det även vara bra att använda sig av menings- 

koncentrering, vilket är den metod som jag använde mig av. Det betyder att de meningar som 

intervjupersonerna har sagt formuleras mer koncist genom att långa uttalanden pressas 

samman och det väsentliga av det som sagts omformuleras i några få ord. På så sätt skapar 

man mer lätthanterliga och koncisare formuleringar.21

För att anonymisera svaren från intervjuerna så mycket som möjligt kommer jag inte att 

nämna vilken årskurs som läraren tillhör, vid till exempel citat, utan istället namnge 

intervjuerna med en siffra från 1 till 5. Gällande de tio stycken nedskriva frågor22 som jag 

hade under de kvalitativa intervjuerna med lärarna så var de inte strängt strukturerade utan 

kunde förklaras ytterligare, ändras på eller tas i olika ordningsföljd. Detsamma gällde med de 

frågor23 som jag hade med mig till min intervju med skolchefen. 

 

2.1.2 Kvantitativ metod 
 

Jag har även valt att genomföra en kvantitativ studie genom att dela ut enkäter till elever som 

spenderar stora delar av sin dag har undervisning i ”klasser” uppdelade efter 

nivågrupperingens principer. De enkäter som jag delade ut bestod både av frågor med fasta 

svarsalternativ, samt frågor med öppna svar i enkäten där svararen själv fick formulera sitt 

svar. Fördelen med fasta svarsalternativ är att det är enklare att bearbeta redan kategoriserade 

                                                 
19 Bäck & Halvarson, 1992, s. 86 
20 Kvale, 1997, s. 156 
21 a.a. 
22 Bilaga 2 
23 Bilaga 3 
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svar än att, som vid öppna frågor, i efterhand hitta på kategorier för svar som olika svarare har 

angivit.24

I mina enkäter25 använde jag mig av ett enkelt språk för att undvika att eleverna svarar fel på  

grund av att de inte förstod frågan. Jag förklarade dessutom alltid för eleverna vad som var 

målet med min undersökning samt var närvarande när de besvarade enkäten ifall det skulle 

vara något som de inte förstod.  

Något som man även bör sträva efter är att göra enkäten så kort som möjligt, då långa enkäter  

brukar drabbas av stort bortfall bland svararna, vilket var något som jag tog i beaktning vid 

genomförandet av min undersökning.26

Vid genomförandet av enkätundersökningen så var det ett fåtal elever som inte var närvarande 

i varje klass. Det största bortfallet var i årskurs 8 där sex elever av 21 inte var närvarande 

vilket gjorde att 15 stycken besvarade enkäten. I årskurs 9 var den 20 elever som svarade, 

årskurs 7 var det även där 20 elever, och i årskurs 6 var det 15 elever som besvarade enkäten. 

Sammanlagt hade jag ett bortfall på 15 elever, då 70 elever av 85 möjliga besvarade enkäten.  

 

2.2 Validitet och reliabilitet 
 

När man ska genomföra en forskningsstudie är det viktigt att man som forskare verkligen 

undersöker det som är avsikten att undersöka. I vetenskapliga termer kallas detta för validitet 

som kommer från den grekiska termen validitas som betyder styrka. En god validitet innebär 

således att man som forskare har undersökt det man ämnat undersöka.27

I och med att jag valt att genomföra etnografiska intervjuer, dvs. både informella och formella 

intervjuer, så för det med sig en validering i sig. 

  

Termen reliabilitet kommer från den engelska termen reliability som betyder pålitlighet, 

tillförlitlighet. I vetenskapliga termen så är reliabiliteten ett mått på metodens noggrannhet 

och säkerhet, vilket därmed innebär att resultatet inte är slumpmässigt.28 Att man i sin studie 

har en god reliabilitet ”innebär att forskaren använt den vetenskapliga ansatsen och de därtill 

använda redskapen på ett så noggrant sätt att resultatet är säkert och trovärdigt”.29

                                                 
24 Ekholm & Fransson, 2003, s. 79 
25 Bilaga 1 
26 Ekholm & Fransson, 2003, s. 92 
27 Kullberg, 2004, s. 73 
28 a.a. 
29 a.a. 
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För att förstärka en etnografisk studies giltighet och trovärdighet kan man som forskare låta 

informanterna i studien läsa igenom det man skrivit, för att på så sätt ta del av tolkningar och 

resultat och reagera på dessa. Något som ytterligare styrker studiens tillförlitlighet är 

tidslängden på fältet som bidrar till en kontinuitet, då etnografen är ständigt återkommande. 

Om resultaten för olika händelser som inträffar blir desamma kan forskaren lita på att 

resultaten har tillförlitlighet. En annan viktigt aspekt för att förstärka tillförlitligheten är 

noggrannheten vid genomförandet av intervjuer och observationer som måste vara så 

opererbara som möjligt, dvs. ska kunna genomföras av en annan forskare med samma  

resultat. 30

 

2.3 Material 
 

För att kunna besvara en eller flera frågeställningar krävs någon typ av information om 

enheter som skall undersökas. Det finns två olika typer av material; primärdata och 

sekundärdata. Primärdata är material som inte har omarbetats någonstans på vägen utan själv 

hämtats in av forskaren, till exempel intervjuer, enkäter eller lagar och förordningar. Den 

andra sortens material, sekundärdata, utgörs av information som redan finns tillgänglig i form 

av till exempel litteratur, tidskrifter och material från Internet.31  

 

Innan man använder sig av sekundärdata är det viktigt att man först kritiskt granskar 

materialet eftersom det ofta händer att datainsamlaren lägger sin personliga tolkning och sina 

teoretiska perspektiv i informationen. Källkritikens uppgift är alltså att värdera källor och 

bedöma dess trovärdighet och är på så sätt en samling metodregler för att försöka ta reda på 

vad som är sant, eller vad som åtminstone är sannolikt.32 Tre relevanta kriterier som Thurén 

använder sig av i den källkritiska granskningen är äkthet, tidssamband och oberoende. Man 

bör på så sätt ställa sig följande frågor: Vad det verkligen så här det gick till i verkligheten? 

Ligger händelserna nära i tid? Kan källan vara påverkad av någon annan?33  Detta är något 

som jag hela tiden tog i beaktning när jag tog del av de källor som jag använder mig av i min 

undersökning. 

 

                                                 
30 Kullberg, 2004, s. 76 
31 Holme & Solvang, 1997, s. 14 
32 Thurén, 1997, s. 7 
33 a.a. 
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I min studie använder jag mig av både primär- och sekundärkällor. Genom de kvalitativa 

intervjuer som jag genomförde med lärare i de olika årskurserna på högstadieskola så fick jag 

tillgång till primärdata. Denna kompletterades ytterligare genom den kvantitativa studie som 

jag genomförde bland eleverna i form av enkäter. Ytterligare primärkällor som jag tagit del av 

är Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) och Skollagen.  

De sekundärkällor som jag använt mig av är främst det material som jag behövt för min 

teoridel. Här har jag tagit del av olika forskares teorier kring ämnen som berör det område 

som jag valt att undersöka. I teoridelen har jag även använt mig av primärkällor i form av 

styrdokument för skolväsendet. Sammanfattningsvis anser jag att primärkällor och 

sekundärkällor på ett bra sätt kompletterar varandra och gör så att man kan få en sådan 

heltäckande bild av problemområdet som möjligt. 
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3. Teoretisk analysram 
 

 
”Teori är en förenklad bild av verkligheten, utformad så att den kan vara en utgångspunkt för 

empiriska underökningar.”34

 

I detta kapitel kommer jag att ta upp de teorier jag valt för att analysera mitt problemområde, 

samt diskutera relevanta begrepp som jag kommer att använda mig av i mitt arbete. 

 

3.1 Skolans demokratiska uppdrag 
 
 
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt eller folkstyre. När man ska 

beskriva den västerländska representativa demokratin har det grundläggande länge varit fria 

och rättvisa val, rösträtt för alla vuxna att rösta och kandidera samt respekt för organisations- 

och yttrandefriheten. Andra viktiga demokratiska värden är jämställdhet, mänskliga 

rättigheter, medbestämmande, åsiktsfrihet samt frihet från diskriminering. Den mest 

grundläggande idén är den om alla människors lika värde, då varje människa är lika mycket 

värd och dess värdighet inte får kränkas.35

 

Man kan läsa i skolan styrdokument att skolans uppgift är att förankra demokratiska 

värderingar hos barn och ungdomar. Skollagen säger att ”utbildningen ska ge eleverna 

kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras harmoniska 

utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar”. I samma paragraf kan 

man även läsa att ”verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar”.36  

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet är det 

föreskrivet att utöver undervisningens förmedling av kunskap om de grundläggande 

demokratiska värderingarna skall den dessutom ”bedrivas i demokratiska arbetsformer och 

förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet”.37 Läroplanen betonar även att ”genom 

att delta i planering och utvärderingen av den dagliga undervisningen och få välja kurser, 

                                                 
34 Halvorsen, 1992, s. 44 
35 Kaufmann, 1996, s. 21 
36 SFS 1985:1100: kap 1 paragraf 2 
37 Lpo94, s.7 
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ämnen, teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta 

ansvar”.38

De huvuduppdrag som skolan har gällande demokratin är således att förmedla de kunskaper 

gällande styrelseformen demokrati, förankra idén om demokratin som levnadssätt samt 

utveckla en demokratisk kompetens hos barn och ungdomar. Det innebär att elevernas sociala 

kompetens skall inkludera förmågan att reflektera över samt agera i samklang med elementära 

demokratiska värden. Genom att göra detta i samspel mellan människor med olika bakgrunder 

och erfarenheter, mellan och inom grupper, kommer eleverna också att utveckla den 

demokratiska kompetensen. Att utveckla den sociala kompetensen hos eleverna innebär också 

att de innehar förståelse och tolerans, att de kan ta ansvar för sig själv och andra samt har 

förmågan att kunna kommunicera och samverka. För att lyckas måste man inkludera detta i 

arbetssätten och relationerna i klassen som ska anpassas efter elevernas förutsättningar.39 Med 

andra ord så behövs ständiga demokratiövningar för att klara av skolan demokratiuppdrag. 

 

Den amerikanske reformpedagogen och filosofen John Dewey betonar ”shared interests” och 

”shared experience”, dvs. erfarenheter och intressen som man delar med andra, som de 

väsentligaste faktorerna för att skapa ett bra samhälle (”Demokrati och utbildning”, 1916). 

Han definierar även, det för honom viktiga begreppet, social kompetens som ”förmågan att 

delta i ett givande och tagande av erfarenhet”. Den sociala kunskapen innebär, enligt honom, 

beredskap för samhällsnytta, vilket medför en garanti för kontinuitet i samhället och socialt 

framåtskridande. För John Dewey skulle utbildningen både vara ett instrument för att skapa 

förutsättningar för enskildas arbeten och ett instrument för socialisering av stora grupper av 

människor. Deweys utgångspunkt låg hos den enskilde studerandes erfarenheter och han 

betonade vikten av samarbete och elevaktiva arbetssätt som exempelvis projektarbeten.40 

Skolan ska sträva efter att eleverna utveckla goda medmänskliga relationer, en känsla för 

social rättvisa, kritik mot propaganda samt politisk självständighet.41  

En demokratisk grund, enligt Dewey, innebär att alla grupper av befolkningen går i skolan 

tillsammans då det minskar avståndet mellan människor och mellan grupper av människor. 

Utöver det så skapar det förtroende och ömsesidiga intressen, vilket bidrar till förutsättningar 

för att bygga ett sådant bra samhälle som möjligt.42

                                                 
38 Lpo94, s.7 
39 SOU 2004:49, s.92 
40 Dewey, 2002, s. 17 
41 www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0040B904
42 Haug, 1998, s. 18ff 

 17

http://www.lararforbundet.se/web/papers.nsf/Documents/0040B904


3.2 Social rättvisa 
 

Två skilda uppfattningar rörande begreppet social rättvisa är det kompensatoriska perspektivet 

respektive det demokratiska deltagarperspektivet. Den kompensatoriska lösningen bygger på 

tanken att man genom att tillsätta extra resurser till en särskilt tillrättalagd utbildning och 

genom det förstärka individens svaga sidor. Kompensationen som idé är behovs-, nytto- och 

effektorienterad vilket innebär att man väljer den åtgärd som ger störst effekt.43   

 
”Tyngdpunkten ligger i tankarna om utbildning ligger på en önskan om maximal ämnesinriktad inlärning och 

prestation. Skolan är primärt ett ställe där man lär sig”.44

 

Alternativet till kompensation som princip för social rättvisa är det demokratiska 

deltagarperspektivet. Det bygger på ståndpunkten att det är odemokratiskt att, i en 

obligatorisk utbildning, använda prestationer som bas för värderingen.45 Institutionen ska 

istället bemästra heterogenitet och pluralism genom att skapa processer som kräver ömsesidig 

anpassning och förutsätter att alla är tillsammans i skolan, på samma sätt som det fungerar i 

samhället i övrigt.46

Även hos den amerikanske reformpedagogen och filosofen John Dewey, som nämns ovan, 

kan vi hitta det demokratiska deltagarperspektivet på utbildning. Dewey har genomfört många 

analyser kring skolan som samhällets främsta styrinstrument i socialiseringsprocessen och 

individens medborgarfostran.  

Att få barn och ungdomar att kunna kommunicera i en demokratisk anda är enligt Dewey 

kärnan i skolans uppdrag. För att detta ska lyckas krävs det att skolan är en socialt och etniskt 

integrerad mötesplats där barn, ungdomar och vuxna har möjlighet att genomföra samtal med 

varandra och där man kan utveckla en påtaglig uppmärksamhet för andras intressen och behov 

i en skolmiljö som ses som rikare än den ”privata”.47

Deweys ideal som här nämns som ”deltagande demokrati” kan även passa in under det 

demokrati- och utbildningsideal som demokratiforskaren Jürgen Habermas har valt att kalla 

deliberativ demokratiteori. Den associerar till den karaktär av deltagande som demokratiska 

                                                 
43 Haug, 1998, s. 15ff 
44 a.a. 
45 Haug, 1998, s. 17 
46 a.a. 
47 Dewey, 1997, s. 28ff 
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sammanslutningar innebär, dvs. ett brett deltagande samt politisk autonomi; något som inte 

kan förverkligas av en enskild individ utan endast alla tillsammans.48

 
3.3 Differentiering 
 

För att beteckna att undervisningen utformas olika för olika elever används begreppet 

differentiering. Eftersom elever är olika så kan undervisningen inte vara likadan för alla och 

därmed är målet med differentiering att undervisningen i skolan ska passa olika elever. Man 

kan skilja på två olika typer av differentiering och dessa är yttre respektive inre 

differentiering. Den yttre differentiering är en gruppering som regleras av de nationella 

styrdokumenten på skolan som t ex. gymnasieskolans programstruktur eller den uppdelning i 

allmän och särskild kurs som tidigare fanns i grundskolan. 

Den inre differentieringen består av grupperingar som beslutats lokalt på skolan. Anledningen 

till att man skapar sådana grupper är att man vill göra dem mer homogena genom att de 

skapas utifrån olika kriterier som t ex. prestations- och ambitionsnivåer, intresse, inlärningsstil 

kön etc.49 Differentiering behöver dock inte innebära att eleverna sammanförs i mer 

homogena grupper utan kan även handla om att man differentierar undervisningens innehåll 

och utformning.  

Ett annat sätt att definiera begreppet differentiering är det som Dahlöf (1967) gjorde i 1957 

års skolberedning (Sou1961:30). Han delar upp begreppet i organisatorisk differentiering och 

pedagogisk differentiering, där den förstnämnde kan likställas med den kompensatoriska 

lösningen och den sistnämnde med det demokratiska deltagarperspektivet. Den 

organisatoriska differentieringen innebär på så sätt att man inom verksamheten skapar fasta 

homogeniserade grupperingar, och den pedagogiska differentieringen innebär att läraren utgår 

från att eleverna befinner sig på olika nivåer och anpassar stoff och arbetsformer utefter det. 

Ett exempel på organisatorisk differentiering är den tidigare nämnda uppdelningen i allmän 

och särskild kurs i matematik och engelska, som förut fanns på högstadiet. Denna 

differentiering upphörde dock 1994 då grundskolan blev helt sammanhållen i och med 

införandet av Lpo 94. 50

 

 

                                                 
48 Dewey, 1997, s.25ff 
49 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 37 
50 Persson, 2001, s. 11ff 
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3.4 Individualisering  
 

En form av inre differentiering som många haft höga förväntningar på är individualisering. 

Individualiseringen är en av hörnstenarna i svensk skola och är starkt etablerat på många av 

våra skolor runt om i landet. Enligt Lpo 94 skall läraren planera och genomföra sin 

undervisning så att den är anpassad till varje ”enskild elevs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande” och ”organisera arbetet så att eleven utvecklas efter sina 

förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda sina egna behov”.51

Barn kan ha stora skillnader i sin sociala och tankemässiga mognad trots att de befinner sig i 

samma årskurs. Men att individualisera arbetet kan vara svårt för lärare många gånger. De 

elever som arbetar långsamt och har svårt att hänga med sina klasskamrater tankemässigt 

behöver extra hjälp och stöd samt uppgifter som passar dom, samtidigt som de som klarar av 

mer avancerade uppgifter behöver uppgifter som utvecklar deras förmåga. 

Individualisering kan ske på en mängd olika sätt; det behöver alltså inte innebära att eleverna 

sysslar med enskilt arbete. Eleverna kan t ex. arbeta med mot samma mål fast med olika 

arbetsuppgifter eller att dom angriper samma problem på olika sätt. Ett sätt som vissa skolor 

väljer att jobba för att hantera individualiseringen är s.k. hastighetsindividualisering, dvs. 

eleverna arbetar med samma material, men enskilt och i ”egen takt”.52 En möjlig nackdel med 

detta arbetssätt skulle kunna vara att eleverna får svårt att hinna med alla moment och därmed 

inte når målen, samt att möjligheterna till gemensamma diskussioner begränsas eftersom 

eleverna inte arbetar med samma områden i ämnena.53

För att den individualiserade undervisningen skall fungera är det viktigt att läraren har 

regelbunden planering och utvärdering av varje elevs studiegång, gärna varje vecka. 

Dessutom krävs grovplanering tillsammans, då läraren redovisar sina planer och eleverna har 

möjlighet att lägga fram sina synpunkter och förslag till förändringar. Därmed så har eleverna 

möjlighet att påverka planeringen även om läraren har det övergripande pedagogiska ansvaret. 

Denna lärarrollen innebär därmed en radikalt annan lärarroll än den traditionella.54

 

 

 

 

                                                 
51 Lpo94, s. 14 
52 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 53 
53 a.a. 
54 Sundell, 1993, s. 34 
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 3.5 Åldersintegrering 
 

Uttrycket ”åldersintegrerad” undervisning markerar en verksamhet som initieras av 

pedagogiska skäl. Den åldersblandade sammansättningen av elever förväntas bidra till att man 

på ett bättre och enklare sätt når de pedagogiska målen.55 Syftet med åldersintegrerade 

grupper är dessutom att öka möjligheterna till utbyte av kunskaper och färdigheter, till social 

träning och ansvarstagande samt till omsorg och stimulans.56  

Åldersintegrerade klasser är dock inte den enda benämningen på klasser och 

undervisningsformer som innefattar barn i olika åldrar. Åldersblandade klasser är den mest 

neutrala benämningen och den innefattar både klasser som sammansatts på grund av 

förväntade pedagogiska fördelar och de klasser som satts samman på grund av för få elever. 

Den gamla benämningen på åldersblandade klasser är Bb-form som uppkommit genom 

sammanslagning av årskurser på grund av ett litet elevunderlag och handlar därmed i första 

hand om fysisk integrering. Åldersintegrerad undervisning, åldersintegrerade klasser och 

årskurslös undervisning är alla grupper av elever som satts samman på grund av pedagogiska 

motiv, och handlar därmed främst om pedagogisk integrering.57  

Den vanligaste formen av åldersintegrerad undervisning innebär att man placerar eleverna 

åldersblandade i klassrummet, exempelvis två sjuåringar, två åttaåringar och två nioåringar 

som sitter tillsammans. Detta gör att barnen få vara såväl yngst, ”mellanbarn” och äldst. På så 

sätt får eleven, från att bli hjälpt och omhändertagen, utvecklas till att ta ett större ansvar och 

till att hjälpa sina yngre klasskamrater. Den grundläggande tanken bakom dessa klasser har 

alltså varit att de ökar möjligheterna till social träning och ansvarstagande, utbyte av kunskap 

och färdigheter samt till omsorg och stimulans. Den sociala fostran blir därmed en naturlig del 

i verksamheten och genom att eleverna intar olika positioner och roller blir det också lättare 

att uppfatta den egna utvecklingen. I den åldersintegrerade klassen görs på så sätt både en 

fysik och pedagogisk integrering. Åldersintegrerade klasser är vanligast på lågstadiet och 

omfattar då oftast stadiets samtliga årskurser.58  

Slutligen bör det nämnas att den åldersintegrerade undervisningen utgår från samma läroplan 

som i alla klasser i Sverige. Däremot öppnar den för självproducerade läromedel för att bättre 

passa pedagogiken på skolan.59

 
                                                 
55 Di Meo, 1987, s. 7 
56 Edlund & Sundell, 1999, s. 7 
57 a.a. 
58 Sundell, 1993, s. 15ff 
59 a.a. 
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3.6 Nivågruppering 
 

Detta är form av inre differentiering då den inte finns reglerad i några styrdokument.60 Detta 

är en modell av åldersintegrering som bygger på individualiseringstanken, där eleverna 

arbetar i grupper sammansatta av barn och ungdomar från olika årskurser. Dessa grupper har 

dock inte samma pedagogiska motiv som den vanligaste formen av åldersintegrering som 

beskrevs ovan. I denna form av inre differentiering sammanställs grupperna sammansätts den 

kunskapsnivå som eleven ligger på i gällande ämne, och undervisas sedan var för sig av 

läraren.61  

Syftet med detta är att man vill skapa grupper som är relativt homogena62 både gällande 

elevernas prestationer och förkunskaper. Genom att man skapar dessa grupper kan man också 

tillgodose elevers behov av extra undervisning, repetition eller ytterligare utmaningar. Dessa 

inomklassgrupperingar av elever med avseende på olikhet i prestationsförutsättningar och 

lärhastighet förekommer främst i matematik och svenska.63

I Lpo80 fanns en skrivning som förklarade att all sorts nivågruppering utöver den som redan 

fanns i och med allmän och särskild kurs, stred mot läroplanen. Det sågs dock som 

acceptabelt om de endast var temporära över en kortare tidsperiod. I den nuvarande 

läroplanen Lpo94 finns detta ”förbud” inte kvar utan det är upp till varje enskild skola att ta 

beslut i denna fråga.64  

 

Bengt Persson, universitetslektor i specialpedagogik vid Göteborgs universitet, menar att 

nivågruppering innebär en fördelning av elever i olika grupper där undervisningen anpassas 

efter elevernas förutsättningar att klara av skolans krav.65 Han är dock emot den traditionella 

”fasta” typen av nivågruppering, som fanns i och med allmän och särskild kurs i matematik 

och engelska på högstadiet, och menar istället att gruppsammansättningen skall vara flexibel. 

Trots allt är det mindre vanligt är det att man arbetar i flexibla grupperingar med grupper från 

enstaka elever till grupper på mer än 50, även om forskningen på detta område är relativt 

samstämmig i sina beskrivningar av metodens förtjänster. Att grupperna ska vara flexibla är, 

enligt Persson, viktigt eftersom en elev kan ha hamnat i en grupp som inte överrensstämmer 

                                                 
60 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 37 
61 Di Meo, 1987, s. 8 
62 Ordet homogen kommer från det grekiskan och betyder enhetlig, alltigenom lika, eller likformig 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Homogen. 
63 Stensmo, 1997, s. 138 
64 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 48 
65 Persson, Bengt, 2001, s. 9 
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med elevens sanna kunskapsnivå och det då måste vara möjligt att byta grupp för den 

eleven.66

 

Förespråkarna för nivågruppering motiverar ofta sin ståndpunkt med en eller flera av dessa 

grundantaganden: 

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

och förutsättningar 

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

studieframtid 

• Elever mår bättre om de slipper jämföra sig med duktigare kamrater. 

• Det går att finna en grupp elever som behöver samma sorts hjälp och det finns objektiva 

kriterier för att skapa homogena undervisningsgrupper (dvs. hur man fördelar eleverna). 

• Det är lättare att undervisa en homogen grupp 

             (Wallby, Carlsson,Nyström, 2001, s. 65ff ) 

 

Motståndarna till nivågruppering motiverar däremot ofta sin ståndpunkt med en eller flera av 

nedanstående grundantaganden: 

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

   ge 

• de svagare eleverna får en stämpel på sig som dumma vilket kommer att prägla dem 

• lärarna har inte möjlighet att differentiera arbetet för olika nivåer 

• lärarna ogillar de långsamma grupperna vilket gör att de får en begränsad och sämre    

   undervisning 

• det finns ingen förebild att se upp till   

• gapet mellan de ”duktiga” och de ”svaga” ökar eftersom lärarna gärna lägger 

undervisningsnivån högt i grupper med ”starka” eleverna och för lågt i ”svaga” grupper

      

    (Engström, 1996, s. 5ff)  

 

Som tidigare nämnt anser även kritikerna till nivågrupperingsmodellen att det bidrar till en 

skola som är elitistisk och att man glömmer bort rättvisa och demokratiska värderingar dvs. 

                                                 
66 Persson, Bengt, 2001, s. 9 
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den viktiga ideologiska aspekten, medan förespråkarna betonar effektiviteten samt individens 

rätt till kunskaper efter intresse.67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
67 Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 11ff 
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4. Skolan 

 
Jag kommer inledningsvis i detta kapitel beskriva organisationsformen på den skola som jag 

har bedrivit min etnografiska studie på. Efter det kommer jag att gå igenom svaren jag har fått 

under mina djupintervjuer av skolchef och lärare. Avslutningsvis kommer jag att presentera 

resultatet från den enkätundersökning som jag har genomfört på skolan med sammanlagt 70 

elever från årskurs 6 till 9. 

 

4.1 Pedagogisk modell 
 

Som tidigare nämnt är den skola jag valt att bedriva min fältstudie på en friskola med elever i 

årskurs 6-9. Strukturen på skolan ser helt annorlunda ut än den ”vanliga” traditionella skolans 

struktur med ”fasta” klasser, klassrum och gemensamt schema för alla. Visserligen tillhör 

varje elev en grupp av elever i samma ålder (sk. basgrupp) som träffas varje morgon för en 

samling samt varje eftermiddag för en återsamling, men kan ändå inte riktigt jämföras med en 

klass i traditionell bemärkelse.  

De begrepp som tidigare nämndes, hastighetsindividualiseringen och nivågrupperingen, vilka 

innebär att alla elever arbetar med samma material men enskilt och i egen takt efter en färdig 

stegmodell, eller i grupper tillsammans med elever som ligger lika långt kunskapsmässigt, är 

de typer av individualisering som skolan använder sig av. Denna typ av inre differentiering 

gör att varje elev, tillsammans med sin handledare, sätter ihop ett personligt veckoschema 

som passar just den eleven. Detta gör att man, beroende på hur långt man kommit i sin 

kunskapsutveckling i varje ämne, har lektioner med de elever som ligger på ungefär samma 

nivå, en så kallad pedagogisk integrering av elever. Den grupp som en elev tillhör i tex. 

engelska kan bestå av elever från alla årskurser på skolan och är inte konstant, utan ändras 

ständigt allt eftersom elever går vidare till en högre nivå. Det är alltså inte den traditionella 

formen av nivågruppering med fasta grupper som fanns på högstadiet före 1994, utan eleverna 

jobbar efter en stegmodell vilket gruppsammansättningen förändras för eleven beroende på 

elevens kunskapsprogression. Sammanlagt finns det lärarledda lektioner i nio olika nivåer och 

detta gäller kärnämnena dvs. engelska, matematik, svenska samt moderna språk (tyska, 

franska eller spanska). Dessa nio nivåer kallas för ”block” och varje block innefattar fyra 

”steg”. Detta innebär att lektionen som kallas för ”Block 3”, innefattar de elever som jobbar 

med steg 9-12 i tex. engelska.  
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Vad gäller de övriga ämnena (SO, NO, Bild, Musik) så har oftast eleverna den undervisningen 

tillsammans med samma grupp som de träffar vid samlingarna på mornarna och 

eftermiddagarna. Här sker individualiseringen främst i att eleverna själva kan bestämma om 

de vill ha en uppgift som motsvarar en godkänd-, väl godkänd- eller mycket väl godkänd-

nivå, med andra ord så har uppgifterna olika svårighetsgrad. Dessa uppgifter, eller 

projektarbeten, arbetar de sedan med under en fem-veckors period och ska alla vara klara vid 

samma datum. Arbetssättet som används är ofta grupparbete, där gruppen antingen sätts 

samman av läraren eller bildas på egen hand av eleverna. 

Sammanfattningsvis kan man säga att organisationsformen på skolan är en hybridform med 

dels nivågruppering bestående av heterogena grupper av elever gällande ålder men homogena 

gällande kunskapsnivå, dels traditionell gruppering dvs. homogena grupper av elever gällande 

ålder som i ”vanliga” traditionella klasser. På så sätt är det alltså en blandning av det 

kompensatoriska perspektivet och det demokratiska deltagarperspektivet vad gäller synen på 

vad som innefattas i begreppet ”social rättvisa” (jämför s.18).  

 
4.2 Resultat från intervjuer med skolchef och lärare 
 

Jag kommer i detta stycke presentera de svar som jag fick under mina sex halvstrukturerade 

djupintervjuer på skolan. Mina informanter är, som tidigare nämnt, fem lärare och en 

skolchef.  

 

4.2.1 Fördelar med nivågruppering 
 

 

”Jag vet deras nivå, risken att tappa elever är inte så stor” 

     (Intervju 1) 

 

Detta citat sammanfattar på ett bra sätt vad lärarna ansåg vara en av de absolut största 

fördelarna med nivågruppering. Genom att eleverna generellt ligger på ungefär samma 

kunskapsnivå så lägger läraren samtalet och det han eller hon går igenom på den nivån, vilket 

skapar en gemensam förståelse. Detta gör att lärarna inte behöver känna oro över att alla inte 

hänger med vilket kan göra att de svagare eleverna kommer längre och längre efter sina 

övriga klasskamrater.  
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En annan fördel som påpekades var att nivågruppering för med sig att ingen behöver känna 

sig utanför för att de känner att de kan mindre än de övriga i klassen (intervju 2). De elever 

som är lite svagare får vara i ett klimat där det finns andra på samma nivå vilket gör att dom 

lättare lär sig, samt vågar fråga om det är något de undrar över. Eftersom alla i klassrummet 

ligger på ungefär samma kunskapsnivå så behöver eleverna inte besväras av andra elever som 

är snabbare eller långsammare (intervju 2). Detta håller även en annan lärare med om 

eftersom eleverna slipper sitta och skämmas för att de inte kan bidra med något till lektionen, 

vilket gör att de antingen inte säger något alls eller försöker få uppmärksamhet på andra sätt, 

tex. genom att spela pajas (intervju 5). Det fanns tidigare en oro hos läraren i intervju 1 för att 

nivågrupperingen skulle skapa utanförskap och en känsla av underlägsenhet hos svaga elever. 

Idag anser läraren dock att så inte är fallet utan eleverna vågar erkänna att dom ligger på den 

nivå som dom är på, vilket ofta inte är fallet i en kunskapsmässigt heterogen grupp (intervju 

1). 

Detta är även en annan lärare inne på, som menar konkurrensen mellan eleverna minskar 

genom att eleverna är vana med att alla ligger på olika kunskapsnivåer och utgår därmed ifrån 

sig själv (intervju 2). Även läraren i intervju 4 har liknande åsikt kring det då det verkar vara 

ganska prestigelöst bland eleverna vilket steg man ligger på, vilket läraren tycker är 

förvånansvärt i positiv bemärkelse. Även om vissa elever kan uppleva det som ett straff att 

ligga på den nivån som de ligger så måste de börja där eftersom det är varje elevs rätt att få 

befinna sig på sin nivå (intervju 3), något som de flesta elever är väl medvetna om och håller 

med om. 

 

Lärarna är också ense om de fördelar som nivågruppering för med sig för de ”starka”, 

högpresterande eleverna. Läraren i intervju 2 menar att ”de mer duktiga eleverna får 

ordentligt med utmaning”, och en annan lärare påpekar att i och med nivågruppering ”kan 

man höja nivån för dem som är duktigare och på så sätt skapa motivation” (intervju 1).  

Enligt lärarna finns det också en social fördel att arbeta åldersintegrerat. Genom att eleverna  

lär känna barn i olika åldrar slipper man den uppdelning som finns i många andra skolor.  

 

”Socialt gagnar det barnen – de kan välja kamrater både i klassen och utanför klassen. Det blir 

inte ett klassrum där grupptryck skapas, vilket kan göra det svårt att förändras”  

(Intervju 4). 
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”Eftersom elever lär sig olika fort så för nivågruppering med sig den stora fördelen att alla får 

arbeta i sin takt på den nivå som eleven befinner sig.”  

Detta citat kommer från läraren i intervju 5 och är nästan identiskt med det svar som 

skolchefen gav på frågan om vad som var den främsta fördelen med nivågruppering. Enligt 

honom så för nivågruppering med sig den fördelen att ”var och en får arbeta med utmaningar 

på sin nivå – aldrig för enkelt eller för svårt”. 

 

4.2.2  Nackdelar med nivågruppering 
 

 

”De svagare eleverna tappar förebilder” 

(Intervju 5) 

 

Bland de lärare som såg nackdelar med nivågruppering så var den vanligaste kommentaren 

något i likhet med citatet ovan. Genom att de elever som har det lite svårare inte får se hur de 

som ligger före dem i sin kunskapsutveckling arbetar, så kan de inte heller lära sig av de 

”starkare” eleverna (intervju 2).  

Läraren i intervju 5 menade också att eleverna ofta drar likhetstecken mellan högt steg och 

smart, samt lågt steg och korkad. Läraren menade dock att givetvis att så är inte fallet utan det 

betyder snarare snabb elev respektive långsam elev.  

En annan eventuell nackdel som läraren i intervju 3 påpekade var att gruppen inte är homogen 

ur åldersynpunkt vilket kan vara pinsamt för både äldre och yngre elever då de tänker att äldre 

elever automatiskt ska vara bättre, även om åldersblandade grupper också har många födelar. 

Det kan också vara så att en elev har jobbat upp sig till ett högt steg som den inte är redo för 

åldersmässigt. Det finns dessutom en risk att vissa elever står och stampar på samma steg 

under en lång tid, och tycker det är trist när det kommer allt för många yngre elever på samma 

lektion (intervju 2). 

Läraren i intervju 2 menade även att lektionerna, eller kommunikationspassen, kan bli lite 

likriktade och mindre dynamiska vilket speciellt märks på de högre stegen då eleverna är 

rädda för att de ska säga fel och göra bort sig inför de andra eleverna som är väldigt duktiga.  

Detta kom även läraren i intervju 3 in på då han påstod att dynamiken och den riktiga 

kommunikationen saknas ibland, och att vissa elever ibland känner att de inte vågar fråga eller 

uttrycka sin åsikt då det finns risk att de verkar sämre eller är lite annorlunda jämfört med de 

andra eleverna i gruppen.  
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Gällande konkurrensen bland eleverna så var det en lärare som påpekade att den ökade i och 

med nivågrupperingen, men det gällde främst bland eleverna på det högre stegen (intervju 1). 

En annan lärare menade att vissa elever har attityden ”jag vill bara nå högre steg”, vilket 

pressar dem att fuska eller slarva sig igenom uppgifter och kvaliteten sjunker (intervju 4). 

Både dessa lärare ansåg dock att konkurrensen ökar på gott och ont då lagom konkurrens är 

konstruktivt men blir det för mycket blir det destruktivt. Skolchefen menade att den fasta 

nivågrupperingen som tidigare var norm ökar utslagningen på ett negativt sätt, dvs. den 

formen som användes vid allmän och särskild kurs på högstadiet fram till 1994. Den 

nivågruppering som används på skolan, som är motsats till den fasta nivågrupperingen, är en 

individuell väg och ökar inte utslagningen bland eleverna. 

 

Gällande om eleverna blir retade för att det går i en lägre grupp så ansåg läraren i intervju 4 

att han kan märka av det ibland, något som läraren i intervju 3 också kunde intyga. De övriga 

tre lärarna har inte märkt av detta, även om några av de andra lärarna påpekade att eleverna 

jämförde sig med varandra och att det var status att vara på ett högre steg samt att de svaga 

eleverna själva gör en grej av det, och kallar sin grupp för ”IG-gruppen”. Inte heller 

skolchefen har inte han lagt märke till elever skulle bli retade för att de går i en lägre grupp 

och det beror, enligt honom, förmodligen på människosynen på skolan samt att det blir väldigt 

tydligt för eleven att människor är flerdimensionella vilket innebär att man kan vara väldigt 

bra i engelska men ha det lite svårare för matematik. 

Det ska även nämnas att två av lärarna inte kunde se några som helst nackdelar med 

nivågruppering, utan såg enbart fördelar. 
 

De nackdelar som skolchefen främst tänker på gällande nivågruppering är den risk det finns 

att grupperna som bildas blir statiska ”vilket alltid är av ondo”. Chansen att det blir så är trots 

allt mycket mindre i en stegmodell än i den traditionella formen av nivågruppering, enligt 

skolchefen. Han menar också att det finns en risk att man ”stirrar allt för mycket på en på 

förhand förutsedd kunskapsprogression, som kanske inte alls stämmer överens med den hos 

individen”. Sist men inte minst menar har att det även finns en risk att läraren behandlar alla 

elever som om de låg på samma kunskapsnivå. Det är oerhört viktigt, enligt skolchefen, att 

lärarna tänker på att det aldrig går att skapa en fulltständigt homogen grupp, utan även 

nivågruppering skapar kunskapsmässigt heterogena grupper. 
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4.2.3 Åsikter kring traditionellt åldersindelade och kunskapsmässigt heterogena klasser  
 

De flesta lärarna, samt skolchefen, kunde se flera fördelar med att arbeta med en 

kunskapsmässigt heterogen grupp av elever.  Även de lärare som var den allra största 

förespråkaren av nivågruppering menade att ”de på lägre nivåer kanske inspireras av de elever 

som ligger på de högre nivåerna” (intervju 1), vilket även läraren i intervju 2 såg som en, dock 

den enda möjliga fördelen. Dock var läraren i intervju 1 snabb med att påpeka att troligtvis så 

placerar sig eleverna i ett fack även på skolor som jobbar enligt den traditionella ålders-

indelade och kunskapsmässigt heterogena modellen. Läraren i intervju 4, samt läraren i 

intervju 3, menade båda att en kunskapsmässigt heterogen grupp elever skapar förutsättningar 

för en bra dialog. Detta är speciellt viktigt i de ämnen som grundar sig på diskussionen, som 

SO och NO (intervju 4). En heterogen grupp, kunskapsmässigt, tenderar också att skapa mer 

livliga diskussioner då det ofta är de lite svaga eleverna som står för de spontana och oväntade 

sakerna. Dom starka eleverna tenderar även att inte visa sin livliga och spontana sida på 

samma sätt (intervju 3). Det kan också vara så att eleverna vågar uttrycka sig och komma till 

tals mer i en heterogen grupp, vilket gör att de inte behöver gå efter gruppens norm (intervju 

3). 

Skolchefens svar på om han kunde se några fördelar med att arbeta med kunskapsmässigt 

heterogena grupper av elever var ett klart ”absolut!”. Han menade att personer med olika 

kunskaper har mycket att lära av varandra. Han påpekade dock att även nivågruppering är en 

kunskapsmässigt heterogen grupp, eftersom det är en omöjlighet att skapa en homogen grupp 

av elever. Detta var även något som läraren i intervju 5 var noga med att påpeka. 

 

4.2.4 Åsikter kring skolans pedagogiska modell 
 

Alla lärarna utom en föredrar att jobba på en skola med nivågruppering framför en skola med 

traditionella åldershomogena och kunskapsmässigt heterogena klasser. Samma lärare som är 

för nivågruppering som modell håller dock med om att den hybridform som finns på skolan, 

där man jobbar både åldersintegrerat och åldersindelat, är en mycket bra form och i många 

fall bättre än enbart jobba nivågrupperat. Genom åldersintegreringen i kärnämnena får eleven 

jobba med, och därmed lära känna, barn i olika åldrar vilket gör att man slipper den 

uppdelning som man kan finna i många andra skolor (intervju 2). Flera av lärarna menar att 

det är en måste få vara en självklarhet att eleverna får möjlighet att jobba i sin egen takt i 

dessa ämnen, dvs. utifrån var och ens kunskapsnivå. Men det är även mycket viktigt att varje 
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elev tillhör en fast grupp med en handledare som för att skapa trygghet. En annan fördel med 

att eleven även tillhör en fast åldershomogen grupp, m.a.o. en traditionell klassindelning, är 

den viktiga sociala biten att även umgås i kunskapsmässigt heterogena grupper, för att 

undvika ett A- och ett B-lag (intervju 1). 

Det är även bra för dom svagare eleverna att inte enbart ha åldersintegrerad och 

nivågrupperad undervisning, då många känner sig dåliga om de alltid är med de yngre 

eleverna (intervju 3). Skolchefen menade att anledningen till att man hade valt denna 

pedagogiska modell var att det finns fördelar med båda gruppindelningarna. Att konsekvent 

använda sig av den ena eller den andra indelningen är negativt. När man t.ex. diskuterar 

nyheterna (SO), vilket görs vid varje morgonsamling med sin basgrupp, så är det viktigt att 

gruppen är heterogen för att spegla olika värderingar. Detta för att skapa dynamik och 

intressanta och givande diskussioner. Han påpekade dock att det var en fördel om gruppen var 

relativt homogen gällande mognadsnivån, för att alla skulle känna att de fick ut någonting av 

diskussionerna.  

Skolchefen anser också att hans inställning till nivågruppering har ändrats under dom åren 

som han arbetat inom organisationsformen. I början var han mer ”militant” i sitt motstånd 

gällande nivågruppering då han tidigare bara hade sett den traditionella ”fasta” modellen. Nu, 

i och med den stegmodell som skolan har, har han sett en fungerande form av nivågruppering. 

Den lärare som inte tycker skolans pedagogiska modell är bra menar att ”undervisningen är 

för individanpassad, och som organisationen ser ut idag och med de förutsättningar som finns, 

så fungerar det inte i praktiken utan enbart i teorin” (intervju 4). 
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4.3 Resultat elevenkät 
 

I de fyra klasser som jag valde att dela ut enkäter i går sammanlagt 85 stycken elever. 

Sammanlagt var det 70 stycken som var närvarande och svarade på enkäten, vilket medförde 

ett bortfall på 15 stycken elever. 

 

4.3.1 Elevernas helhetssyn på nivågruppering 
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Hela 86 % av eleverna tyckte att nivågruppering var bra eller jättebra. Endast 14 % svarade att 

”sådär” på frågan om de tyckte nivågruppering var en bra arbetsmetod. Ingen av de 70 

eleverna i enkätundersökningen svarade att de tyckte nivågruppering var ett dåligt sätt att 

arbeta på. De elever som var allra mest positiva till nivågruppering var eleverna i årskurs 8 

där 46,5 % svarade att de tyckte nivågruppering var ”jättebra”. Av dessa var 100 % killar.  

 

4.3.2 Fördelarna med nivågruppering enligt eleverna 
 

”Man behöver inte känna att man ligger efter eller jobbar för snabbt” 

(tjej årskurs 9) 

 

Detta citat visar på en vanlig kommentar som eleverna gav vid frågan om vilka som var 

fördelarna med nivågruppering. En annan elev i årskurs 8 menade att det var positivt att man 

”varken saktas ned eller inte hänger med”. Några av eleverna påpekar också fördelen med att 

varken bli ”bromsad” eller ”tvingad” av andra elever som jobbar långsammare eller snabbare. 
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En annan fördel, enligt en elev i årskurs 6, är att ”man inte blir uttråkad för att man inte förstår 

vad alla pratar om”. 

 

Det som eleverna såg som de främsta fördelarna med nivågruppering var att de får jobba i sin 

takt på sin nivå, vilket gör att de också lär sig mera och utvecklas snabbare. Genom att jobba 

med elever som ligger på samma nivå och håller på med ungefär samma uppgifter som leder 

mot samma mål så kan eleverna också fokusera på, och diskutera om, samma ämne. Detta gör 

också att det krävs mindre förklaringar eftersom läraren och eleverna känner till nivån. 

Fördelen med det, enligt en kille i årskurs 8, är att det blir bättre utnyttjande av tiden eftersom 

läraren inte behöver ”stanna upp” hela tiden. 

 

Några elever tog även upp den sociala aspekten och skrev att det är bra för dom elever som 

ligger på lägre steg än sin klass eftersom dom slipper känna sig dåliga (tjej årskurs 7). Det är 

dessutom ”bra att man får träffa elever från olika klasser” (kille årskurs 6). En elev i årskurs 9 

menade också att ”det är bra att man slipper rollerna som alla har i klassen”.  

En annan fördel med detta, enligt en elev i årskurs 6, är att ”det blir mindre prat i klassrummet 

då man inte känner alla lika väl”. 

 
4.3.3 Nackdelarna med nivågruppering enligt eleverna 
 

I elevenkäten fanns det även en öppen fråga där eleverna fick skriva ned vad de ansåg vara det 

sämsta med nivågruppering. Här skall tilläggas att det var ett klart mindre antal kommentarer 

här än vad det var på frågan om vilka fördelar man såg med att jobba nivågrupperat. Det 

vanligaste svaret berörde den sociala aspekten som t.ex. att ”det är roligare och känns tryggare 

med sin klass” (kille årskurs 9), ”vissa som är blyga blir extra tysta” (tjej årskurs 7), ”man får 

inte träffa sina kompisar så ofta” samt ”det är för många olika åldrar”(tjej årskurs 6),  

Eleverna i årskurs 9 tar upp rättviseaspekten då de menar att ”det är dåligt för dom som är lata 

och kan mer än dom visar” (tjej årskurs 9), ”vissa elever kanske är bra men inte orkar jobba 

och därför inte kommit långt” (kille årskurs 9), samt att ”vissa kan ha fuskat sig upp och 

egentligen inte är på samma kunskapsnivå som dom andra i gruppen” (tjej årskurs 9): 

Flera av eleverna i årskurs 9 menar också att ”man känner sig pressad och oduglig” och ”man 

jämför sig med andra och känner sig dålig” (tjej årskurs 9). En elev i årskurs 8 tycker också 

att ”det kan vara jobbigt att se en yngre elev på samma steg” och en menar att ”de elever som 

ligger på högre steg tror att de är bäst” (tjej årskurs 6). 
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Flera elever tar också upp problemet med att ”alla är på olika nivåer inom gruppen” (kille 

årskurs 7) och ”om de i gruppen inte är på samma steg är det svårare att samarbeta” (tjej 

årskurs 6). 

 

4.3.4 Elevernas syn på inlärningsmöjligheterna i och med nivågruppering 
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På frågan om de tror du att de hade lärt sig mer eller mindre om de var med sin basgrupp på 

lektionerna, dvs. om undervisningen inte var nivågrupperad, så svarade 47 % av eleverna tror 

att de hade lärt sig mindre, 43 % tror att det inte hade varit någon skillnad och 10 % trodde att 

de hade lärt sig mer. Årskurs 7 var den årskurs som flest elever hade svarat att de hade lärt sig 

mindre med 55 %. Den största anledningen till detta, enligt många elever, var att man lär sig 

mer om alla är ungefär på samma nivå och läraren slipper ”anpassa undervisningen så att alla 

hänger med, vilket gör att den hamnar på en lägre nivå” (elev årskurs 7). En annan anledning 

som flera elever gav var att ”det är många man känner och då blir det lättare att man pratar” 

(elev årskurs 7). Samma anledningar kom fram i enkäterna som fyllts i av elever från de andra 

årskurserna. Årskurs 9 var den årskurs där de flesta hade svarat ”ingen skillnad”, då 60 % av 

eleverna hade valt det svarsalternativet. De som svarat så menade att ”man var på lektion för 

att lära sig och det spelar ingen roll vilka elever som man går tillsammans med” (tjej årskurs 

9), samt ”att man i slutändan ändå lär sig lika mycket oberoende vilken grupp man är med” 

(kille årskurs 9). 
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4.3.5 Elevernas syn på gruppernas jämnhet rörande kunskapsnivån 
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På frågan om eleven tyckte att alla låg på samma kunskapsnivå i den gruppen dom tillhörde 

på lektionerna i kärnämnena svarade 56 % ja på den frågan, och 44 % av eleverna svarade nej.  

Den årskurs där flest elever att grupperna var ganska jämna i kunskapsnivå var årskurs 8, där 

67 % hade svarat ja. En vanlig kommentar var att ”alla kan ungefär samma saker, vilket man 

märker när man sitter i en smågrupp och snackar” (kille årskurs 8). Den årskurs som hade 

flest antal nej var årskurs 6, där 60 % av eleverna svarade nej. En elev menade att anledningen 

till det var ”att det skiljer rätt så många steg fast man är på samma block”, och ”man märker 

det genom att vissa inte kan svaren på knappt några frågor” (kille årskurs 6). 
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4.3.6 Elevernas syn på delaktighet beroende på gruppkonstellation 
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Vad gäller delaktigheten på lektionerna, dvs. om eleverna trodde att de skulle vara mindre 

delaktiga om var tillsammans med sin basgrupp, så var svaren relativt spridda. 39 % av 

eleverna menade att de skulle varken vara mer eller mindre delaktiga om de var med sin 

basgrupp på lektionerna, 25 % svarade att de skulle vara mindre delaktiga, och 36 % svarade 

att de skulle vara mer delaktiga med sin basgrupp. Den årskurs som hade högst andel elever 

som svarade nej på den frågan, dvs. som menade att de skulle vara mer delaktiga med sin 

basgrupp, var elever i årskurs 9, där 45 % svarade nej. Detta berodde enligt dem som hade 

ringat in ”nej” bl.a. på att ”man känner sig mer trygg i sin klass eftersom man känner alla” 

(tjej årskurs 9), och ”för jag trivs i min klass” (tjej årskurs 9). Årskurs 7 var den årskurs med 

flest elever som hade svarat ja, då 40 % hade valt det svarsalternativet. En tjej menar att ”det 

inte är kul att svara när klassen lyssnar”, och en annan svarar att när man är med sin basgrupp 

”då går man med kompisar och ibland tappar man bort sig och pratar mer” (kille årskurs 7). 
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5. Analys 
 

I detta analyskapitel kommer jag att besvara mina frågeställningar genom att analysera 

föregående empirikapitel och de teorier kring nivågruppering som tidigare presenterades.  

Inledningsvis väljer jag att diskutera huruvida skolchefens, lärarnas samt elevernas syn på 

nivågruppering överrensstämmer med varandra. Därefter kommer jag att undersöka om 

läroplanens intentioner stämmer överens med denna pedagogiska modell.  

 

5.1 Har skolchef, lärare och elever samma uppfattning om den pedagogiska modellen på    
      skolan, dvs. nivågrupperingens fördelar respektive nackdelar?  
 

Till att börja med så kan jag konstatera att helhetssynen på skolan gällande nivågruppering är 

klart positiv, vilket gäller verksamhetens samtliga nivåer. Alla lärare utom en ser klart positivt 

på skolans pedagogiska modell och hela 86 % av eleverna tycker att nivågruppering är 

antingen bra eller jättebra. Det skall dock tilläggas att det är den form av nivågruppering som 

skolan i fråga använder sig av som står som föremål för min undersökning, dvs. inte den 

traditionella ”fasta” formen av nivågruppering utan en flexiblare variant som även innebär en 

form av hastighetsindividualisering, vilket beskrevs närmare i teoridelen. 

 

De fördelar som lärarna ser som de allra främsta är att alla elever hänger med på lektionerna, 

ingen behöver känna sig utanför, eleverna behöver inte skämmas för att de ligger på den nivå 

som dom gör, de högpresterande elevernas möjligheter till utmaning, dom sociala fördelarna 

med vänner i olika klasser och olika åldrar och sist men inte minst alla elevers möjlighet att få 

arbeta i sin egen takt. Den sistnämnda fördelen var även den som skolchefen var mest 

noggrann med att poängtera. 

 

Det som lärarna ser som de främsta fördelarna med nivågruppering överrensstämmer bra med 

elevernas svar på samma fråga. Enligt dom så är det positivt att man som elev aldrig behöver 

känna att man jobbar för snabbt eller för långsamt, att alla kan hänga med på lektionerna och 

lärarna slipper många förklaringar, ingen behöver känna att han eller hon jämt är sämre än 

sina klasskamrater och man slipper de roller som ofta skapas och är svåra att bli av med i 

vanliga klasser. Det allra vanligaste svaret bland eleverna gällande nivågrupperingens fördelar 

var dock att man som elev får jobba i sin takt, vilket skapar mindre stress. Endast 10 % av 

eleverna trodde att de skulle lära sig mer om de var med sin basgrupp på lektionerna. Detta 
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visar på att en klar majoritet inte kan se så många fördelar med att vara uppdelade på det 

traditionella sättet, när det kommer till att lära sig ny kunskap på ett effektivt sätt. 

De grundantaganden som förespråkarna för nivågruppering ofta talar om och som tas upp i 

teoridelen, liknar de som kom fram under intervjuerna och i enkäterna. Att eleverna lär sig 

bättre (vilket är en konsekvens av att man hänger med under lektionerna), mår bättre då de 

många gånger slipper skämmas över att de inte kommit lika långt som sina kamrater samt att 

lärarna relativt väl vet var han eller hon ska lägga nivån på lektionen vilket gör det enklare att 

få med sig alla och mindre förklaringar behövs, kom samtliga fram i lärarintervjuerna och 

elevenkäterna. I detta stycke kan vi även utläsa att nivågrupperingen gör det lättare för skolan 

att uppfylla elevernas behov av extra undervisning, repetition eller ytterligare utmaningar. I 

och med det kan man konstatera att samtliga nivåer inom verksamheten upplever att de syften 

som nivågrupperingsmodellen har, i det stora hela också uppfylls.   

Även syftet med åldersintegrering, som beskrivs i teorikapitlet, uppfylls enligt majoriteten av 

informanterna, dvs. det ses det som en social fördel att få samarbeta med elever från olika 

årskurser. Några anser dock att det även är en nackdel att använda sig av en sådan modell vid 

grupperandet av elever, vilket diskuteras nedan.  

 

Både lärarna, skolchefen och eleverna kunde dock se flera nackdelar, även om fördelarna 

övervägde dessa, med att arbeta nivågrupperat. En vanlig förklaring till detta bland lärarna var 

att många elever tappar de förebilder som högpresterande eleverna kan bidra till att skapa. I 

elevenkäterna kunde man även se tecken på detta då vissa elever menade att en del elever som 

egentligen är ”duktiga” blir lata och tappar motivation, antingen pga. av att de har mycket 

eget ansvar vilket de inte riktigt klarar av eller för att de äldre eleverna kan tycka att det känns 

pinsamt att gå på samma lektioner som elever som är flera år yngre. Detta kom även fram i 

elevenkäterna då många elever tyckte det var jobbigt att se yngre elever på samma steg.  

Det finns även en större rädsla hos eleverna att göra bort sig, speciellt bland de 

högpresterande eleverna, och två av lärarna menade att vissa elever blir retade för att de inte 

presterat så mycket i vissa ämnen. Att eleverna skulle bli retade kom inte fram i elevenkäterna 

med däremot så var det många elever som kände sig mindre trygga i och med att de går med 

elever som de inte känner så väl, vilket resulterar i att många tycker det är pinsamt att prata 

och man är rädd för att göra bort sig. Det var dock bara 36 % som ansåg att de skulle vara mer 

delaktiga med sin basgrupp, och 39 % menade att det inte skulle vara någon skillnad beroende 

på vilken grupp de hade lektion med. Några av lärarna ansåg att lektionerna blir mindre 
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dynamiska och förutsättningarna för en bra dialog minskar i och med nivågrupperingen, vilket 

skulle kunna vara ett resultat av det som kom fram ovan. 

 

Det som skolchefen såg som en av nackdelarna med nivågruppering var att en del lärare 

verkar tro att modellen skapar kunskapsmässigt homogena grupper. Han menar att så är 

absolut inte fallet utan en grupp kommer alltid bestå av elever med olika sorts kunskaper. I 

elevenkäterna blir detta tydligt då hela 44 % av eleverna anser att gruppsammansättningen i 

den grupp de tillhör inte är homogen kunskapsmässigt, vilket många menar är något som 

märks väldigt tydligt. Detta blir särkilt ett problem då vissa elever anser att det är svårt att 

samarbeta med elever som ligger på olika nivåer, ett problem som lärarna inte direkt 

uppmärksammade i undersökningen. Skolchefen kunde även hålla med lärarna och eleverna 

om att elever med olika kunskaper lär av varandra, vilket man tappar lite när man använder 

sig av nivågruppering samt att det blir färre gemensamma diskussioner med basgruppen 

eftersom det endast är inom vissa ämnen som man jobbar med samma områden. På så sätt så 

uppmärksammas ett av de problem som tidigare nämnts som en nackdel med hastighets-

individualisering.  

 

Några av de grundantaganden som motståndarna till nivågruppering har och som diskuteras i 

teorikapitlet, kommer till viss del även fram i denna undersökning.  Att de högpresterande 

elevernas närvaro och stimulans är viktig för de svagare eleverna, inte minst för att fungera 

som förebilder, är något som alla parter på skolan håller med om. Att de lågpresterande 

eleverna skulle få en stämpel på sig som dumma, något som motståndarna ser som en allvarlig 

konsekvens av nivågruppering, är det enbart ett fåtal lärare som märkt av och inget som 

eleverna känner igen sig vid. Det kommer inte heller fram något som tyder på att lärarna 

skulle ogilla att ha de långsamma grupperna, eller att gapet mellan de högpresterande och de 

svaga eleverna skulle öka. 

 

Som nämndes i inledningen av detta kapitel så är alla lärare utom en positiva till 

nivågruppering, och föredrar den pedagogiska modell som skolan valt framför det 

traditionella sättet att gruppera eleverna på, dvs. åldersblandad och heterogent gällande 

kunskapsnivå. Skolchefen är dock noga med att påpeka att han anser, precis som Persson 

(2001) antyder i teoridelen, att gruppsammansättningen måste vara flexibel eftersom elever 

kan hamna i en grupp som efter ett tag visar ligga på en nivå som kunskapsmässigt inte 

stämmer överens med elevens nivå. På så sätt är, enligt skolchefen, den individuella väg i 
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form av stegmodellen som skolan i fråga använder sig av ideal, eftersom eleven inte tillhör en 

fast grupp utan gruppen ändras stadigt allteftersom eleven når högre nivåer. 
 
Alla lärare utom en, samt skolchefen, håller dock med om att den hybridform som finns på 

skolan är det optimala. Anledningen till det var att man kunde se vissa fördelar både med att 

få jobba med elever på samma kunskapsnivå samt andra fördelar med att tillhöra 

kunskapsmässigt heterogena grupper. I kärnämnena var det, enligt de intervjuade, bra att 

jobba väldigt individualiserat och med elever på ungefär samma nivå för bästa resultat. I SO 

och NO är det dock bra med heterogena grupper för att skapa intressanta diskussioner för att 

spegla olika värderingar och här jobbar man även med grupparbeten för att lära sig samarbeta 

med andra elever. Det är dessutom viktigt att alla elever tillhör en basgrupp för att alla ska ha 

en fast grupp som dom träffar regelbundet för att skapa en känsla av trygghet och tillhörighet. 

Eleverna fick aldrig frågan om de tyckte att blandformen av nivågruppering och traditionell 

klassindelning var bra, men efter det som kommit fram i enkäterna så verkar det som att 

majoriteten tycker att det är ett bra arbetssätt. Detta kan man antyda eftersom de allra flesta av 

eleverna är för nivågruppering, men även ser fördelar med att tillhöra en klass som de träffar 

ett par timmar varje dag. 
 
5.2 Stämmer läroplanens intentioner överens med denna pedagogiska modell? 
 

Det finns, som tidigare nämnt, inte längre något som säger att nivågruppering strider mot det 

som sägs i läroplanen utan det är nu upp till varje skola att själva ta ställning till om man vill 

använda sig av den organisationsformen eller inte.  

 

Då skolan enligt läroplanen och övriga styrdokument har två huvudmål, samhällsmålet och 

det individuella målet, så innebär det också att man kan se delar av både det demokratiska 

deltagarperspektivet och det kompensatoriska perspektivet i dessa dokument. Vilken man 

anser väga tyngst av dessa två perspektiv är dock det som avgör vad man anser är det rätta 

sättet att organisera undervisningen i skolan på. 

 

Den traditionella nivågrupperingen där man skapar fasta homogeniserade grupper inom 

verksamheten är definitivt en form av organisatorisk differentiering vilket anhängarna av det 

kompensatoriska perspektivet förespråkar. Skolan är primärt ett ställe man vistas på för att 

lära sig nya ämneskunskaper och man ser utbildningen därmed främst ur ett nyttoperspektiv. 
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Det är en pedagogik som starkt förespråkar individualiseringstanken. Den nivågruppering som 

skolan i denna undersökning använder sig av tillhör inte lika självklart den kategorin. 

Visserligen är det en organisatorisk skillnad i jämförelse med traditionell undervisning men 

modellen anses, enligt skolchefen, inte öka inte tendenserna för utslagning på samma sätt som 

traditionell nivågruppering eftersom eleverna inte är fast i en grupp utan arbetar individuellt 

och byter grupp allt eftersom. Han är, som tidigare nämnt, en anhängare av Perssons (2001) 

teori gällande nivågruppering som säger att grupperna måste vara flexibla då en elev kan ha 

hamnat i en grupp som inte överrensstämmer med elevens sanna kunskapsnivå, och då måste 

eleven ha möjlighet att få byta grupp. Den stora skillnaden mellan denna sorts nivågruppering 

och den fasta nivågrupperingen är alltså att elever inte tillhör samma grupp hela läsåret, den 

grupp hon eller han blev tilldelad vid terminens start utefter lärarnas bedömningar, utan det är 

elevens individuella bedrifter under läsårets gång som styr vilken grupp han eller hon hamnar 

i.  

 

Enligt Dewey (1997) så bör läraren klara av att utgå ifrån och anpassa sig efter de olika nivåer 

som eleverna i en och samma klass har. Med andra ord så är han för en pedagogisk 

differentiering och förespråkar det demokratiska deltagarperspektivet. Till skillnad från 

nivågrupperingens förespråkare så ser han mer till de samhällsmål som skolan har och menar 

att heterogenitet och pluralism är nödvändigt för individens medborgarfostran. Eftersom 

nivågrupperingen innebär att man skapar så kunskapsmässigt homogena grupper som möjligt, 

förlorar man i viss mån den pluralism som Dewey anser är så viktig för elevernas 

socialisering. Det som Dewey påstår, skulle innebära att en skola som använder sig av 

nivågruppering skulle få det svårt att nå de mål som skolan har gällande utvecklandet av en 

demokratisk och social kompetens hos eleverna vilket innebär att de innehar förståelse och 

tolerans och att de kan ta ansvar, kommunicera och samverka. Är det då så att man kan se 

dessa tendenser hos eleverna på den skola som jag undersökt?  

 

Enligt skollagen så skall verksamheten i skolan, som tidigare nämnt, utformas i 

överrensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar där alla människors lika 

värde och frihet från diskriminering ses som två självklarheter. Läroplanen betonar också 

vikten av att undervisningen i skolan bedrivs i demokratiska arbetsformer och förbereder 

eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Kan då nivågruppering som pedagogisk modell 

skriva under på styrdokumentens krav på skolan gällande detta eller stämmer det som 
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motståndarna säger, dvs. att nivågruppering bidrar till en skola som är elitistisk och att man 

glömmer bort rättvisa och demokratiska värderingar?  

 

Enligt den studie som jag genomfört så kan man konstatera att även om en klar majoritet av 

både lärare och elever var för nivågruppering som arbetssätt, så kunde alla nivåer inom 

verksamheten även hitta ett relativt stort antal nackdelar med organisationsformen. Men till 

skillnad från de antagande som motståndarna lyfter fram gällande arbetssättets 

diskriminerande tendenser så hade knappast några inom verksamheten sett någon antydan till 

något sådant. Både bland lärarna och eleverna fanns det många som menade att det fanns 

sociala fördelar med att jobba nivågrupperat då eleverna får lära känna, samt lära sig 

samarbeta, med elever i andra årskurser och i andra klasser. Att eleverna skulle bli retade eller 

behöva skämmas för att gå i en svagare grupp var det endast ett fåtal av lärarna som antydde, 

dock inga av eleverna. Efter vad som kom fram i denna studie visar eleverna snarare prov på 

stor demokratisk och social kompetens genom att de kan umgås över årskursgränserna, inte 

diskriminerar de som uppenbart ligger på en lägre nivå samt klarar av att ta ansvar för sig 

själva. Därmed kan man även konstatera att Deweys påstående om att eleverna skull få svårt 

att utveckla en demokratisk och social kompetens i och med nivågruppering inte 

nödvändigtvis stämmer överens med resultatet in denna studie. Det skall dock tilläggas att 

både skolchefen och majoriteten av lärarna även kunde se flera fördelar med att jobba med 

kunskapsmässigt heterogena grupper, främst eftersom de svaga eleverna behöver förebilder, 

precis som många motståndare till nivågruppring anser, samt att elever med olika kunskaper 

och erfarenheter kan lära mycket av varandra. 

 

Att läraren skall anpassa undervisningen till varje enskild elevs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande samt organisera arbetet därefter, är också något som vi kan läsa i 

skolans styrdokument. Detta är något som inte är helt enkelt för lärare som jobbar med det 

traditionella arbetssättet då kunskapsnivån bland eleverna i klassen visar på stora variationer. 

Då alla elever har rätt till kunskap bör man, enligt anhängarna av det kompensatoriska 

perspektivet, välja den för den enskilde individen, effektivaste vägen. Skolan som varit mål 

för undersökningen ser detta som sin huvudtanke och har utformat undervisningen därefter. 

Genom att skolans valt en kompensatorisk lösning med en minst sagt individualiserad 

undervisning, dvs. nivågruppering och hastighetsindividualisering, anser man också kunna 

möta eleverna på deras nivå och ge var och en den hjälp och den utmaning som de behöver i 

sin kunskapsutveckling. Just detta, att alla elever får jobba i sin egen takt efter sina egna 
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förutsättningar sågs både av lärare och elever som den allra största fördelen med skolan 

arbetssätt. Som fördel sågs också att eleverna slapp känna sig utanför för att dom kan mindre 

än sina klasskamrater. Även detta tyder på att eleverna absolut inte tyckte att arbetssättet var 

diskriminerande eller kränkande, vilket motståndarna och anhängarna av det demokratiska 

deltagarperspektivet gärna vill hävda, utan snarare tvärtom. 

 

Skolan i fråga kunde eventuellt ses som orättvis och elitistisk om man skulle använda sig av 

den traditionella fasta nivågrupperingen, eftersom eleverna då delas in i fack av lärarna och 

den gruppsammansättning som eleven tillhör vid terminsstart kvarstår under hela läsåret.  

Detta är dock inget som jag kan påvisa eftersom jag inte har gjort någon undersökning på 

någon skola som använder sig av denna modell.  

 

 Den pedagogiska modell som skolan använder sig av stämmer överens med läroplanens 

intentioner på ett bra sätt eftersom den innehåller både en form av nivågruppering, där 

hastighetsindividualisering ingår, samt traditionell gruppering av elever. Detta gör att man 

både får med samhällsmålet och det individuella målet som förespråkas i Lpo 94. Genom att 

eleverna både får jobba väldigt individualiserat i de ämnen som passar bäst för den typen av 

arbetssätt samt får jobba i heterogena och åldershomogena grupper inom de områden som 

lämpar sig bäst för just den typen av indelning, skapas en pedagogisk modell med delar från 

både det kompensatoriska perspektivet och det demokratiska deltagarperspektivet. 

Om skolan enbart skulle använda sig av nivågruppering skulle den troligtvis få problem med 

att uppfylla alla de samhällsmål som Lpo 94 tar upp, även om problemen inte skulle vara i 

samma omfattning som en skola som arbetar med traditionell, ”fast”, nivågruppering.  
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6. Slutdiskussion 

 
I sjätte och avslutande kapitlet drar jag slutsatser från min analys och redogör för min 

uppfattning gällande den pedagogiska modellen på skolan samt hur den uppfyller de krav som 

dagens läroplan ställer på skolan. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 

 
6.1 Uppsatsens slutsats 
 

Att skapa en pedagogisk modell som är idealisk för samtliga elever är inte en enkel uppgift. 

Efter att friskolorna kom in i det svenska skolsystemet har vi fått se exempel på en rad olika 

modeller som utmanat den traditionella formen att organisera undervisningen på i våra skolor 

runt om i landet. Den skola som jag valde ut som föremål för min undersökning är ett 

exempel på en sådan skola. En stor fördel med alla de nya skolor som startat är, enligt min 

mening, inte minst den stora mängd nya idéer som föds gällande vad som är det bästa sättet 

att bedriva undervisning på.  

Nivågruppering är, som tidigare nämnt, inte någon ny modell av åldersintegrering utan har 

funnit under ett relativt stort antal år. Den form av nivågruppering som skolan som varit 

föremål för min studie använder sig av, är dock inte den form som man först tänker på utan 

skiljer sig en del från den som tidigare fanns på högstadienivå.  

Efter att ha studerat det resultat som kommit fram i min undersökning kan man se att en klar 

majoritet av de verksamma på skolan är positiva den pedagogiska modell som används. 

Visserligen kan man konstatera att det finns ett antal negativa aspekter med modellen enligt 

verksamhetens samtliga nivåer, men dessa beskrivs inte alls i samma omfattning som de 

positiva effekterna. Det ska dock nämnas att det var särskilt en lärare som utmärkte sig genom 

att vara genomgående negativ till den pedagogiska modellen på skolan. Anledningen till att 

jag valde att inte närmare gå in på orsakerna till hans negativa inställning, var att det då skulle 

finnas en risk att man kunde identifiera personen ifråga.  

Resultatet som jag fick fram i min studie skulle dock kunna ses som ett relativt väntat resultat 

eftersom eleverna har, tillsammans med sina föräldrar, aktivt valt att spendera sin högstadietid 

på denna skola. Det samma gäller lärarna som valt att söka tjänst vid denna skola eftersom de 

antagligen ser positivt på den pedagogik som skolan använder sig av. Gerd och Gerhard 

Arfwedson (1992) talar om lärares ”självsortering”, vilket innebär att lärare sorterar sig själva 

på ett sätt som gör att lärarkåren på varje enskild skola blir unik för just den skolan. Detta 
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innebär att varje lärare strävar efter att komma till en arbetsplats som motsvarar hans eller 

hennes behov, ambitioner och förväntningar.68 Detta kan ju tyckas vara en självklarhet, och 

något som jag tror inte minst gäller när de handlar om lärare som söker sig till skolor som 

använder sig av ett lite annorlunda arbetssätt.  

I min undersökning kom det även fram att den typ av nivågruppering som skolan använder sig 

av inte är lika elitistisk som den traditionella ”fasta” formen av nivågruppering, även om det 

dock finns tendenser till att man snarare betonar individens rätt till kunskap än rättvisetanken 

och de demokratiska värderingarna. Skolans hyrbridform, med både nivågruppering och 

traditionell indelning i klasser, gör dock att verksamheten lyckas få med läroplanens 

individuella mål och samhällsmål vilket skapar, enligt mig, en väl fungerande pedagogisk 

modell.   

Efter att ha genomfört denna etnografiska studie kan jag konstatera att jag fått en klart positiv 

bild av nivågruppering som arbetssätt. Jag tror att de allra flesta elever mår bra av, vilket för 

med sig att de också lär sig bättre, genom att få arbeta med elever på samma nivå. Jag tror 

dock att det krävs att skolan inte enbart använder sig av nivågruppering utan att man, precis 

som skolan i denna undersökning, använder sig även av traditionell klassindelning. 

Avslutningsvis kan jag konstatera att denna pedagogiska modell definitivt är ett arbetssätt 

som jag kan tänka mig att jobba med i min framtida yrkesroll. 

 

6.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Som jag nämnde kortfattat i inledningskapitlet under rubriken ”avgränsningar”, så kan jag se 

på flertalet alternativa vägar som man kan ta för att angripa området jag valt, dvs. 

nivågruppering. Jag valde att göra en fallstudie, dels på grund av min begränsade tid då jag 

ansåg att det skulle vara svårt att hinna med att bedriva forskning på ett flertal olika skolor, 

dels för att jag hade spenderat en längre tid på skolan i fråga men kände att jag ville få mer 

djupgående information från de verksamma på skolan.  

Det skulle dock vara väldigt intressant att jämföra olika skolor som arbetar med denna 

pedagogiska modell och se om det har samma uppfattningar om nivågruppering, eller om de 

skiljer sig mellan olika verksamheter. Något annat som inte kommer fram i denna studie men 

som hade varit intressant att se på, är hur de elever som gått vidare till gymnasiet efter att ha 

spenderat sin högstadietid på denna skola klarar sig i jämförelse med sina klasskamrater.  

                                                 
68 Arfwedson, 1992, s. 107ff 
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Ett begrepp som nämns mycket i denna undersökning men som skulle vara intressant att få 

närmare inblick i är den traditionella ”fasta” nivågruppringen. En väg att gå skulle kunna vara 

att undersöka om det finns några skolor i landet som använder sig av denna modell, och i så 

fall bedriva en studie på en sådan skola. Därefter skulle man kunna jämföra resultatet ifrån 

denna studie med det som man får fram i den undersökningen för att se på respektive likheter 

och skillnader nivågrupperingsmodellerna emellan.  
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
     Elevenkät 
 

Svara på alla frågor genom att ringa in det svar som passar dig! 
 
 

1)  Jag är:    kille  tjej  

 
 
2) Jag går i basgrupp:________ 
 
 
3) Vad tycker du om att arbeta i stegindelade grupper i engelska, matematik, moderna språk 

och svenska, istället för att ha lektion tillsammans med din basgrupp? 

 
Jättebra  Bra  Sådär  Dåligt  
 
Varför tycker du så?___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
4) Tror du att du hade lärt dig mer eller mindre om du var med din basgrupp under KP? 
 
Mer  Mindre  Ingen skillnad 
 
 Varför tror du det?____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
5) Tycker du att alla ligger ungefär på samma kunskapsnivå i de grupper du tillhör vid KP? 
 
Ja   Nej 
 
Hur märker du det? ___________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

     Vänligen vänd  
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6) Tror du att du hade varit mindre delaktig under dina KP om du var tillsammans med din 

basgrupp, t ex. räckt upp handen mer sällan? 

 
Ja   Nej  Ingen skillnad 
 
Varför tror du det?____________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 

 
7) Vad är det bästa med att jobba i grupper uppdelade efter hur långt man kommit i 
stegen?_____________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
8) Vad är det sämsta med att jobba i grupper uppdelade efter hur långt man kommit i 
stegen?_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tack för din medverkan! 
 / Emma 
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Bilaga 2 
 
 

      Frågor vid intervju med lärare 
 
 
1) Vilka ser ni som fördelarna med att arbeta med en homogen grupp elever? 
 
 
 
2) Vilka ser ni som nackdelarna med att arbeta med en homogen grupp elever? 
 
 
 
3)  Kan du se några fördelar med att arbeta med en heterogen grupp av elever? 
 
 
4) Hur ser ni på arbetssättet på skolan , dvs. att man både arbetar åldersintegrerat och 

åldersindelat? 
 
 
5) Tror ni att konkurrensen mellan eleverna ökar eller minskar i och med nivågrupperingen? 
 
 
 
6) ”Nivågruppering gynnar ”starka” elever och straffar ”svaga” elever”. Vad anser ni om 

den hypotesen? 
 
 
7) Kan man märka att elever blir retade för att de går i en lägre grupp? 
 
 
 
8) Vilka reaktioner har du mött från föräldrar rörande nivågruppering? 
 
 
 
9) Har dina tankar kring nivågruppering ändrats under den tid du arbetat inom 

organisationsformen? 
 
 
 
 
10) Vad föredrar du som lärare, nivågruppering eller traditionella åldersindelade klasser i 

undervisningen? 
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Bilaga 3 
 

      Frågor vid intervju med skolchef 
 

 
1) Hur togs beslutet att skolan skulle använda sig av nivågruppering? 

 
 
 

2) Vilka ser ni som de främsta fördelarna med att arbeta med nivågruppering? 
 

 
3) Kan ni se några nackdelar med att arbeta med nivågruppering? 

 
 

 
4) Kan ni se några fördelar med att arbeta med kunskapsmässigt heterogena grupper av 

elever? 
 
 

5) Varför har ni valt ett arbetssätt på skolan som innebär att eleverna både arbetar i 
åldersintegrerade och åldersindelade grupper? 

 
 
  

6) Vilka ser ni som de främsta fördelarna med arbetssättet på skolan , dvs. att man både 
arbetar åldersintegrerat och åldersindelat?  

 
 
 

7) Tror ni att konkurrensen mellan eleverna ökar eller minskar i och med 
nivågrupperingen? 

 
 
 

8) ”Nivågruppering gynnar ”starka” elever och straffar ”svaga” elever”. Vad anser ni om 
den hypotesen? 

 
 
 

9) Kan man märka att elever blir retade för att de går i en lägre grupp? 
 
 
 

10) Vilka reaktioner har du mött från föräldrar rörande nivågruppering? 
 

 
11) Har dina tankar kring nivågruppering ändrats under den tid du arbetat inom 

organisationsformen?  
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