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Abstract 

 

Title: Ability grouping in elementary classes– How it works and why teachers use this method when 
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Supervisor: Lisbeth Segerlund 

Autumn Term: 2011 

 

The aim of this essay is to examine why and how three teachers who work in elementary classes choose 

to use ability grouping during math lessons and what they think of ability grouping as a method to 

individualize the activities according to the pupil’s needs. 

 

I chose one main question for this study that is the following: 

· What is the teacher’s point of view and experience of ability grouping in teaching mathematics? 

And three sub-questions: 

· What are the motives behind the choice of ability grouping? 

· What are the advantages of ability grouping? 

· What are the disadvantages of ability grouping? 

 

In order to be able to answer my questions, I used the qualitative method. I interviewed three teachers 

who work in the elementary classes (First to fifth grade) to find out what they think about ability 

grouping and how it is experienced in mathematic teaching. 

The result shows that the common thing between these three teachers is that they don’t use ability 

grouping as the only teaching method. They all agree that the whole class teaching has many benefits for 

the pupils. Regarding the teachers’ views on advantages of ability grouping, they all regard it as a 

method that contributes to differentiating the math activities according to the pupil's personal needs.  

My conclusion is that the teachers’ different experiences of ability grouping have an impact on their 

point of view of ability grouping.  

 

Keywords: Ability grouping, teaching mathematics, differentiation, the social cultural perspective on 

learning, individualization. 

Nyckelord: Nivågruppering, matematikundervisning, differentiering, det sociokulturella perspektivet på 

lärande, individualisering. 
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1. Inledning 

 

I det här inledande avsnittet presenteras bakgrunden till problemområdet, syftet med min studie och 

frågeställningen samt delfrågorna som ska besvaras.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Matematik är ett ämne med hög status och under alla tider har man betraktat matematik som ett viktigt 

ämne i skolan. Vissa elever lyckas i matematiken i skolan men vissa upplever ämnet som svårt, 

obegripligt och abstrakt och därför resulterar det i att man antingen älskar matematik eller hatar det. 

Man har diskuterat, studerat och forskat om vilka orsaker som kan ligga till grund till att elever 

misslyckas i matematik både lokalt och internationellt. De mer kända internationella studier som Sverige 

har deltagit i är PISA (Programme for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in 

International Mathematics and Science Study). 

 

Sedan år 2000 har OECD- projektet (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) PISA 

genomförts var tredje år på femtonåriga elever där matematik, naturvetenskap och läsförståelse 

undersöks genom prov som dessa elever gör och varje gång är det ett av dessa tre ämnen som ligger i 

fokus. TIMSS är en internationell studie som sedan 1995 har genomförts vart fjärde år för att undersöka 

elevers matematik- och NO-kunskaper i årskurs 4 och årskurs 8. Undersökningarna har liknande avsikt, 

bland annat att mäta elevers kunskaper och färdigheter i de nämnda ämnena, jämföra elevprestationer 

nationellt och internationellt, upptäcka och försöka förklara orsakerna till skillnader i prestationer 

mellan länder med avseende på skolans organisation, lärarens undervisning och elevens situation och 

attityder (skolverket.se).  

 

Båda dessa undersökningar har visat att svenska elevers kunskapsnivå i matematik har försämrats de 

senaste tio åren, ligger under genomsnittet och är långt ifrån de länder som ligger i topp såsom Finland, 

Japan och Sydkorea. Det här problemet rör inte bara eleverna, lärarna och skolorna utan alla, hela 

samhället. Politiker är oroliga och bekymrade över situationen och därför har de tagit detta på allvar. 

Regeringen har bestämt sig för att göra stora satsningar för att höja resultaten och kunskapsnivån i 

matematikämnet och hjälpa alla elever att nå målen. Satsningen har de kallat för Mattelyftet och 

omfattar 2,6 miljarder som ska delas på tre områden: höjning av matematiklärarnas kompetens, utökning 

av antalet undervisningstimmar i matematik på lågstadiet samt en Läsa-skriva-räkna-satsning för 

elever på lågstadiet (ncm.gu.se).  
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Första området som handlar om att höja matematiklärarnas kompetens visar på betydelsen av lärarens 

kompetens i matematikämnet för själva undervisningen. Regeringen anser att det finns ett samband 

mellan obehöriga lärare eller lärares låga kompetens i matematikämnet och svenska elevers försämrade 

resultat i matematik. De två sista områdena väljer man att fokusera och satsa på eleverna i lågstadiet 

genom att utöka undervisningstimmarna i matematik och satsa på läsning, skrivning och matematik då 

svårigheter i språket kan medföra svårigheter i att ta till sig och förstå matematik.  

 

En utmaning för många lärare är att bedriva en individualiserad undervisning där varje enskild elev får 

utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar och behov men samtidigt leda alla elever 

till ett gemensamt mål.  

Något som diskuteras mycket idag är hur undervisningen ska utformas för att alla eleverna ska kunna 

uppnå målen. Hur lärarna lägger upp undervisningen och vilka arbetsmetoder de väljer har stor 

betydelse för elevernas resultat. 

 

Under min VFU stötte jag på en arbetsmetod för läsning som enligt lärarna gav bättre resultat än att ha 

helklassundervisning i läsning. Denna metod är en typ av nivågruppering i läsningen som går ut på att 

gruppera eleverna i olika läsgrupper med hjälp av Läsutvecklingsschemat som kallas LUS. Eleverna i de 

olika grupperna får läsa böcker som passar till den nivå de befinner sig i och utvecklas i den egna takten. 

Därefter började jag fundera på om nivågruppering i matematikundervisningen kan bidra till bättre 

resultat i matematik. Därifrån föddes min idé för min uppsats att undersöka vad lärarna som använder 

nivågruppering i matematikundervisningen i grundskolans tidigare år har för syn och erfarenheter av 

denna arbetsmetod. Att undersöka lärarnas erfarenheter är intressant eftersom det inte finns mycket 

forskning om nivågruppering i grundskolans tidigare år i Sverige samt att det upplevs av många som en 

negativ arbetsmetod i undervisningen.  

Med nivågruppering syftar jag på en form av gruppering som görs inom klassen och utifrån elevernas 

nivå, det vill säga utifrån de förkunskaper de redan har i ämnet. En sådan gruppering leder till skapande 

av homogena grupper där syftet är att lättare kunna individualisera undervisningen. 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka varför och hur tre lärare i grundskolans tidigare år använder 

nivågruppering i matematikundervisningen och vad de anser om nivågrupperad undervisning som en 

metod för individualisering. 
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1.3 Frågeställning 

 

Vad har lärarna för syn på och erfarenheter av nivågruppering i matematikundervisningen? 

 

1.4 Delfrågor 

 

1. Vilka är motiven bakom valet av nivågruppering? 

2. Vilka fördelar ser lärarna med nivågruppering? 

3. Vilka nackdelar ser lärarna med nivågruppering? 

 

1.5 Avgränsningar 

 

För att fokusera på den frågeställning och de delfrågor man valt besvara är det viktigt att avgränsa sig. 

Något som studiens syfte hjälper författaren att göra är att hålla sig inom ämnets ramar. Denna studie 

avgränsas till att endast studera frågeställningen och delfrågorna ur ett lärarperspektiv även om det hade 

varit intressant att studera utifrån elevers perspektiv.   

I intervjuerna framkommer att lärarna använder sig av flera undervisningsmetoder där nivågruppering är 

en av dem. Studien fokuserar på den nivågrupperade matematikundervisningen. 

 

2. Teorianknytning   

 

I detta kapitel presenteras de centrala begrepp som är av betydelse för undersökningen. Avsnittet ger 

läsaren en inblick till de teorier som utgör det teoretiska ramverket, den litteratur som är relevant för att 

behandla studiens ämne. Studien bygger på tre lärare som jobbar i grundskolans tidigare år i årskurs 1-5 

där deras tankar, attityder och erfarenheter av nivågruppering i matematikundervisningen undersöks.  

 

Teorin som ska vara författarens ”glasögon” när materialet behandlas och resultatet diskuteras är det 

sociokulturella perspektivet på lärande och det teoretiska begreppet individualisering. Med dessa två 

analyseras lärandet i nivågrupperad undervisning ur två vinklar, kollektivt och individuellt. Anledningen 

till valet av dessa två vinklar grundar sig i att läraren har ett ansvar mot eleverna som grupp men 

samtidigt mot varje individ. Den kollektiva vinkeln belyses genom det sociokulturella perspektivet som 

lyfter fram det lärande som sker i elevernas interaktion med varandra och med läraren. Den individuella 

vinkeln genom att utgå från begreppet individualisering.  



6 

 

2.1 Centrala begrepp 

 

De begrepp som berörs och är centrala för problemområdet är differentiering och nivågruppering. En 

definition av begreppen är därmed tvunget för att läsaren ska förstå innebörden av dessa i 

undersökningens sammanhang. 

 

2.1.1 Differentiering 

 

Att redogöra för begreppet differentiering är relevant då det oftast uppkommer i diskussioner om 

nivågruppering och individualisering och kan ibland blandas ihop med dessa. 

 

 Enligt Wallby m.fl.(2001) är begreppet differentiering en beteckning som visar att utformning av 

undervisningen sker på olika sätt för olika elever. På grund av att elever är olika kan inte undervisningen 

utformas likadant till alla därför är målet är att anpassa undervisningen till olika elever. Det finns två 

varianter av differentiering, den ena är pedagogisk och den andra är organisatorisk. Syftet med den 

första är att individualisera eller skapa tillfälliga smågrupper vilket kan ske inom klassens ram och syftet 

med den andra är att individualisera på gruppnivå vilket kräver att man skapar mer homogena grupper. 

Författarna beskriver att i det här sammanhanget är yttre och inre differentiering andra beteckningar som 

används. Yttre differentiering handlar om grupperingar; ”som regleras av de nationella styrdokumenten 

för skolan eller andra organisatoriska uppdelningar” (Wallby m.fl. 2001, s.36), medan inre 

differentiering handlar om; ”grupperingar för lärande som beslutas lokalt, utan att regleras i skollag, 

skolförordningar eller läroplan”(Wallby m.fl. 2001, s.37). Ett skäl till att den inre differentieringen 

åstadkommer mer homogena grupper beror på att skapandet av grupperna utgår från olika kriterier 

såsom elevernas prestationsnivå, intresse eller inlärningsstil. Två typer av inre differentiering som 

nämns är nivågruppering och individualisering (Wallby m.fl. 2001, s.36-37). 

 

Min studie kommer att behandla den pedagogiska och den inre differentieringen där syftet är att 

individualisera, skapa tillfälliga smågrupper inom klassens ram och att grupperna skapas med 

utgångspunkt i elevernas nivåer på prestation. 

 

2.1.2 Nivågruppering 

 

Nivågruppering är en form av inre differentiering då den inte finns reglerad i några styrdokument. Syftet 

är att undervisa en grupp elever som antas ha samma förutsättningar eller förkunskaper i ett visst ämne. 
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Sådana grupper kallas även för homogena grupper, som kan användas tillfälligt för vissa speciella 

moment och avsnitt men kan även vara relativt permanenta och bestå under lång tid. De tillfälliga kan 

fungera som en lösning för att tillgodose vissa elevers behov av repetition, extra undervisning eller 

ytterligare utmaningar. En föreställning bland lärarna om att undervisningen i homogena grupper kan 

vara lättare genom att fokusera på en medelelev men samtidigt nå de flesta i gruppen kan vara 

anledningen till att många lärare väljer nivågruppering (Wallby m.fl. 2001, s.37,48,64).  

 

Nivågruppering handlar om, enligt Perssons (2001) beskrivning, att fördela elever på olika grupper 

beroende på de bedömningar som görs på elevernas kunskaps- och färdighetsmässiga förutsättningar för 

att kunna klara skolans krav (Persson 2001:9). 

 

2.2 Det sociokulturella perspektivet 

 

Pedagogen och filosofen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) är den teoretiker som förknippas med 

det sociokulturella perspektivet. Strandberg (2006) menar att Vygotskij lyckades skapa denna 

psykologiska teori som klarlägger hur psykologiska processer kan förstås vilket har fått stort inflytande 

på den pedagogiska debatten. Enligt Strandberg (2006) menade Vygotskij att de yttre aktiviteter som 

människor ingår i tillsammans med andra och med hjälp av verktyg i vissa kulturella miljöer föregår de 

inre processer som sker i inuti huvudet. Att det som är avgörande för barns och elevers utveckling är vad 

de gör i förskolor och skolor, inte vad de ”har i huvudet”. Ett nyckelord i denna teori är aktivitet och de 

aktiviteter som leder till lärande och utveckling har dessa viktiga kännetecken att de är sociala, 

medierade, situerade och kreativa och kan sammanfattas i det socio-kulturell-historisk praxis begreppet.  

 

Vygotskij beskriver, enligt Strandberg (2006) att lärandets grund skapas genom aktivitet och 

interaktioner, alltså är kommunikation och interaktion en förutsättning för lärande.  

Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är den proximala utvecklingszonen, och Vygotskijs 

definition av denna utvecklingszon är avståndet mellan vad en individ kan själv utan någon annans stöd 

och vad man kan åstadkomma med en vuxens vägledning eller en mer kunnig kamrat. Det är i den 

utvecklingszonen som ett barn kan överskrida sin aktuella förmåga och själva zonen kan ses som ett rum 

som blir till av det samarbetet som sker.  

 

Strandberg (2006) påstår att det finns tre moment som ger läraren kunskap om elevernas 

utvecklingszoner. De tre momenten handlar om prov som varje elev gör först med en kamrat eller 

vuxen, sedan med hjälp av ”fusklappar” och till sist med inre samtal med dig själv. Med hjälp av dessa 
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tre provtillfällen får läraren syn på det som eleven är på väg att lära sig. Detta bör vara utgångspunkten 

för undervisningen, att arbeta med det som eleven är på väg att lära sig, inte det som den redan kan eller 

det som är väldigt svårt. (Strandberg 2006, s.10-12,171-172). 

 

På liknande sätt sammanfattar Dysthe den sociokulturella teorin med de följande sex olika väsentliga 

aspekter på lärande: 

 Allt lärande sker i ett sammanhang eller kontext, därför är lärande situerat. 

 Allt lärande har sin utgång i den kultur man bär samt deltar i via samspel med andra, därmed 

är deltagandet i gruppen eller kulturen en förutsättning för lärande, därför är lärande socialt. 

 Alla är duktiga på något som är viktigt för en helhetsförståelse och alla har något som de kan 

tillföra i gruppen, därför är lärande distribuerat. 

 Penna, papper, miniräknare, böcker, filmer eller dator är olika typer av media som vi 

använder oss av när vi lär oss, vilket gör att lärande är medierat. 

 Alla människor agerar med andra människor och genom interaktionen med andra lär vi oss, 

detta för att lärande är deltagande i en praxisgemenskap. 

 Språket fungerar som en länk mellan vår kommunikation med andra som sker i det yttre och 

vårt tänkande som sker i det inre, detta gör språket centralt för lärande (Dysthe 2003, s,41-

50). 

 

I ett sociokulturellt perspektiv på lärande och utveckling är vårt samspel med fysiska och språkliga 

redskap betydelsefullt. Språkanvändningen och kommunikation är centrala och fungerar som en länk 

mellan individen och omgivningen. Genom att kommunicera om de aktiviteter vi involveras i blir vi 

delaktiga i hur andra i vår omgivning tolkar och förklarar företeelser och det är då vi kan ta till oss nya 

sätt att tänka, resonera och handla. Med andra ord sker lärandet och utveckling först på den kollektiva 

nivån och sedan på den individuella nivån, därför är kommunikation och interaktion betydelsefulla för 

att begripa lärande och utveckling (Säljö 2000, s.67, 74, 115, 231). 

 

2.3 Individualisering 

 

 Stensmo (2000) skriver i sin bok Ledarstilar i klassrummet att begreppet individualisering är ett viktigt 

tema i rådande läroplaner (Lpo 94/98, Lpf 94) och att det uttrycks på olika sätt, bland annat att 

undervisningen ska ”utgå från varje enskild elevs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”. 

Han förklarar att individualisering kan innebära en variation av olika saker. Variation av den tid en elev 

behöver för att lösa en viss uppgift, innehållet i uppgifterna, det arbetssätt eller den lärstil som eleven 
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använder för att lösa en uppgift eller undervisning/lärande i fråga om elever med behov av särskilt stöd. 

Han skiljer mellan två olika typer av individualisering: uppgiftsorienterad stil och elevorienterad stil. 

Den första stilen karakteriseras av en kollektiv läroplan där samma typ av uppgifter ges till alla elever 

och de snabba eleverna får extrauppgifter i väntan på de långsamma. Den elevorienterade stilen har en 

individualiserad läroplan där varje elev jobbar med egna uppgifter i eget tempo och på sitt eget sätt 

(Stensmo, 2000:11,13). 

 

Vinterek (2006) har som syfte med sin studie Individualisering i ett skolsammanhang att samla, 

sammanfatta och sammansmälta kunskap om begreppet individualisering i ett skolsammanhang. Hennes 

förhoppning är att detta ska bidra till att begreppets betydelse tydliggörs . Hon hävdar att begreppet ofta 

ges den enkla förklaringen ”att något skall anpassas till individen” men förklarar att detta kan ske på 

många olika sätt (Vinterek 2006, s.19). Därför understryker hon att om begreppet tolkas på olika sätt av 

skolans personal kan en undervisning som utgår från individualisering få helt olika resultat.  

Enligt henne kan begreppet individualisering ha olika innebörd och avse olika saker som innehåll, nivå, 

omfång, stoff, arbetstempo, metod eller hur elevernas arbete skall värderas. När undervisningen 

individualiseras kan det handla om en eller flera av de nämnda avseendena och i olika grader.  

Hon beskriver olika former för individualisering, belyser vilka motiv och intentioner bakom 

individualisering och redovisar hur man konkret kan anpassa undervisningen efter individen samt vilka 

effekterna är av en individualiserad undervisning.  

 

De åtta typer av individualisering som författaren redovisar för är dessa: 

 Innehållsindividualisering handlar om att innehållet passar elevens intressen och behov av viss 

kunskap.  

 Omfångsindividualisering  

 Nivåindividualisering 

 Metodindividualisering 

 Hastighetsindividualisering 

 Miljöindividualisering 

 Materialindividualisering 

 Värderingsindividualisering  

 Ansvarsindividualisering  
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Per-Olof Bentley har i sin doktorsavhandling Mathematics Teachers and Their Teaching visat att i den 

individualisergsformen som framträder starkast i svensk matematikundervisning i början av 2000-talet 

är den hastighetsindividualiseringen (Vinterek 2006, s.10, 24, 42, 46,83). 

 

3. Tidigare forskning 

 

3.1 Nivågruppering 

 

Även om det inte finns mycket svensk forskning om nivågruppering i grundskolans tidigare år så finns 

det internationell forskning både på låg-, mellan- och högstadiet. Att presentera resultaten av dessa 

studier är därför viktigt som bakgrund för min studie.  

 

Wallby, Carlsson och Nyström (2001) har skrivit en sammanställning av svensk och internationell 

forskning där de även har problematiserat differentieringsfrågan och nivågruppering som sker i 

undervisningen av matematikämnet i svensk skola.  

Att avgöra om nivågrupperingen är en effektiv metod har enligt tidigare forskningsresultat inte kunnat 

ge något entydigt bevis på. Wallby m.fl. (2001) menar att nivågrupperingen är en mindre komponent av 

många andra i sammanhanget. Undervisningens utformning och innehåll är andra komponenter som 

spelar alltför stor roll på elevers resultat oberoende av vilken form av gruppering som används. 

 

Författarna menar att i samband med grupperingsdiskussioner, brukar man oftast referera till de studier 

som Slavin (1987; 1990a, 1996) har gjort kring nivågruppering. Något de anser är viktigt att påpeka är 

att de äldre studier kring nivågruppering som Slavin har gjort i primary school framgår det inte om 

grupperingarna är baserade på prestationer i ämnet eller på allmän förmåga och prestation som mäts 

genom IQ tester. Bland Slavins studier finns det bara sju som man vet är baserade på prestationer i 

ämnet. I fem av studierna har resultatet visat att elever lär sig mer i nivågrupperade än i sammanhållna 

grupper medan i de två andra har resultatet varit det motsatta.  

 

Resultat av de studier som har fokuserat på nivågruppering i matematikämnet har skilt sig från de som 

är presenterade här ovan. Enligt Slavin finns det positiva effekter med nivågruppering i matematik och 

dessa är följande: 

 Att högpresterande elevers kunskapsutveckling ökade när de fick jobba med lite 

svårare/fördjupade material. 
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 Att grupperingar som har för avsikt att anpassa undervisningen till olika elever gynnar alla 

elevers kunskapsutveckling.  

 

Andra viktiga forskare i nivågruppering är de två brittiska (Harlen & Malcom, 1999) som har gett en 

översikt över viktig amerikansk och brittiskt forskning där de skiljer på resultat från ”primary school” 

och ”secondary school”. Även de hävdar att det finns många andra faktorer som spelar roll på elevers 

resultat än hur de grupperas. Men de flesta studier ger ingen information om varför och hur 

sammansättningen av grupper utgör skillnad (Wallby, mfl., 2001, s.83,84). 

 

De risker som nivågruppering kan innebära har Wallby m.fl. (2001) redovisat med avseende på 

undervisningen, elevens möjlighet att lära och elevens känslor och dessa är de följande: 

 Om undervisningen utgår från att gruppen är homogen finns den risken att läraren förväntar sig 

att alla eleverna i gruppen ska prestera likadant utan en medvetenhet att även homogena grupper 

kan vara heterogena i andra avseenden. 

 Elever kan missgynnas på grund av sociala och kulturella förhållanden om dessa avgör hur de 

bedöms kunskapsmässigt och påverkar vilken grupp eleven placeras i. Här är risken stor att man 

placerar omotiverade elever med elever som har ett beteende som inte är skolanpassat på ”lägre 

nivåer”. 

 Elever kan få en fel placering eftersom det inte finns ett instrument som kan avgöra vilken grupp 

en elev passar bäst i 

 Svårt för eleverna att byta grupp speciellt om bytet ska ske till en bättre grupp vilket kan bero på 

att eleven missar ett visst innehåll som gruppen har hunnit jobba klart med.  

 Risk för inlåsning, vilket innebär att det påverkar och begränsar framtida val inom utbildningen 

 Risk för att läraren ställer för låga krav och förväntningar på eleverna och detta missgynnar 

elevens utveckling. 

 Elevers självkänsla och självbild kan påverkas negativt om de ser sig själva som ”den gruppen 

som inte kan” och detta kan leda till att eleven tappar lusten att ens försöka lära. 

 Risk för att de duktigaste eleverna blir stressade av andras förväntningar att klara av mer än de 

egentligen gör. 

 

 

 

 



12 

 

De möjligheter som nivågruppering kan innebära är att: 

 En anpassad undervisning kan utveckla eleverna och ge goda resultat, på de villkoren att en 

kvalificerad lärare utgår från elevernas kunskaper och erfarenheter och att det råder en 

inställning om att höga mål ska nås. 

 De allra duktigaste eleverna vinner på nivågruppering därför att en utökad studiekurs kan ges till 

dem som de annars inte skulle ha fått möjlighet till om undervisningen inte var nivågrupperad. 

(Wallby m.fl. 2001, s.113-115). 

 

Engström (2003) har redovisat för de resultat som Slavin har kommit fram till efter att ha gått igenom 

den publicerade forskningen om nivågruppering. Dessa resultat förklarar nivågrupperingens positiva och 

negativa effekter. De negativa effekterna är att eleverna får en stämpel på sig, att de långsamma 

grupperna upplevs som jobbiga av läraren, att det är mer tidskrävande för läraren att differentiera arbetet 

för de olika grupperna samt att de svaga eleverna behöver de duktiga eleverna för att de blir stimulerade 

och uppmuntrade av dem. 

De positiva effekterna är att misslyckanden minskar, deltagandet av eleverna i de svaga grupperna ökar 

med tanke på att de i de starka elevernas närvaro kan komma i skymundan, de begåvade eleverna tappar 

inte intresset för ämnet och blir inte understimulerade då de får den undervisning som utmanar och 

utvecklar dem samt att det blir lättare för läraren att undervisa de olika grupperna. Vidare blir det 

möjligt för läraren att individualisera undervisning i de mindre grupperna, att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov och för eleverna blir det möjligt att göra framsteg efter sin egen förmåga 

(Engström 2003). 

 

De resultat som Slavin fick av studierna kring effekterna av nivågruppering kunde inte påvisa någon 

skillnad i elevernas kunskapsutveckling vare sig eleverna gick i heterogena eller homogena grupper. 

Han kom fram till att om inte läraren förändrar undervisningsmetoder så spelar det ingen roll om 

undervisningen sker i heterogena eller homogena grupper (Engström 2003, s.46).  

 

Peter Nyström (2004) har i sin avhandling ”Rätt mätt på prov” använt fyra artiklar bland dem ”Lika 

barn leka bäst?” som är en gymnasielärardiskurs om nivågruppering i matematik. Syftet med studien var 

att studera hur matematiklärare i en gymnasieskola ger uttryck åt sina föreställningar och erfarenheter 

om nivågruppering och hans avsikt var att visa den variation i lärarnas yttringar om nivågruppering.  

Resultatet visade att lärarna påpekade många nackdelar och problem med nivågruppering, bland annat 

att: 
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 Problem med nivågruppering fanns mest i de grupper som kallas svaga eller långamma 

 Det var problematiskt att blanda elever som upplevde att matematik var svårt med elever som 

inte var motiverade att lära sig matematik. 

 Det fanns ganska små skillnader mellan hur undervisningen utformades i de olika grupperna. 

Nyström (2004) menar att även om inte detta är en klassrumsstudie utan en studie där lärarnas 

föreställningar och diskurs undersöks så kan resultatet tolkas som ett tecken på hur praktiken ser ut. 

Hans slutsats blir den följande: ”Under alla omständigheter antyder detta resultat att lärarna inte har 

en föreställning om en sådan variation i matematikundervisning och klassrumsaktiviteter som skulle 

kunna ta vara på de möjligheter som eventuellt kan skapas genom en nivågruppering.” (Nystörm 2004, 

s.31). 

 

4. Metod 

 

Syftet med detta avsnitt är att redovisa för mina metodval, urval, hur jag genomfört undersökningen och 

bearbetat mina data. Vidare diskuterar jag de forskningsetiska principer samt den reliabilitet och 

validitet i samband med undersökningen.  

 

4.1 Kvalitativa forskningsmetoder 

 

I sin bok Metod helt enkelt påstår Larsen (2009) att om frågeställningen är utgångspunkten för 

undersökningen är angreppssättet induktivt och syftet med detta är att få en helhetsförståelse av ämnet 

vilket gör att kvalitativa metoder lämpar sig bäst. Den kvalitativa metoden ger riklig information om ett 

fåtal analysobjekt och därför blir det möjligt för mig att utifrån mina informanter som är lärare i 

grundskolans tidigare år, skaffa mig djupare förståelse för deras syn på och erfarenhet av nivågruppering 

i matematikundervisningen (Larsen 2009, s.23-24).  Min uppsats är en empirisk undersökning baserad 

på djupintervjuer som enligt henne passar främst om man vill veta något om attityder vilket är fallet i 

min undersökning. 

 

4.2 Den kvalitativa forskningsintervjun 

 

Dalen (2007) hävdar att inom många discipliner används intervjun som forskningsmetod och att den kan 

användas som huvudmetod för att samla in kunskap. Som metod kommer jag att basera min studie bara 
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på intervjuer, där informanternas uttalande blir materialet jag använder för att förstå, tolka och analysera 

utifrån de perspektiv och teorier jag presenterat under teorianknytning. Vidare anser Dalen (2007) att 

kvalitativa intervjun passar speciellt för de studier där syftet är att få syn på informantens egna 

erfarenheter, tankar och känslor (Dalen 2007, s.9). Eftersom syftet med min studie är att få inblick i 

lärarnas erfarenheter av och attityder till nivågruppering i matematikundervisningen, anser jag att den 

kvalitativa intervjun lämpar sig bäst som metod för att besvara min frågeställning.   

 

Den intervjuform jag har använt är den så kallade semistrukturerade intervjun där jag har följt den 

intervjuguide jag har förberett (Bilaga 2) med frågor som berör ämnet jag vill samla data om. Fördelen 

med en sådan intervjuform är att man till en viss del har en struktur men att det samtidigt finns utrymme 

för att ställa följdfrågor och be informanten att förklara om det finns något som är oklart eller klargöra 

något vilket leder till mindre missförstånd. Enligt Dalen (2007) är den semistrukturerade intervjun den 

mest använda formen för intervjun eftersom forskaren kan styra samtalet till de områden som är 

viktigast (Dalen 2007, s.31).  

 

Larsen (2007) menar att det finns en del för- och nackdelar med att använda intervju som metod. 

Fördelarna är följande: 

 Att forskarens möte med informanterna ansikte mot ansikte minimerar bortfall. 

 Att forskaren kan gå på djupet när det behövs vilket möjliggör helhetsförståelse av fenomenet. 

 Att det finns utrymme för följdfrågor under intervjutillfället för att få fördjupande och 

kompletterande svar. 

 Att god validitet säkerställs enklare med tanke på att informanten kan tala friare och forskaren 

kan be om förklaringar.  

 

Nackdelarna med den kvalitativa intervjun är dessa: 

 Att resultatet av undersökningen inte kan generaliseras. 

 Att människor inte alltid är sanningsenliga i intervjuarens närvaro vilket är lättare när man är 

anonym. 

 Att forskaren själv eller metoden som används kan påverka intervjuresultatet och detta kallas för 

intervjuefftekten eller kontrolleffekten (Larsen 2007, s.26-28). 
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4.3 Urval  

 

Mitt urval är tre lärare som jobbar i årskurs 1-5 från två olika kommuner, varav två jobbar i en kommun 

och den tredje i en annan kommun. Skolorna är belägna i förorter söder om Stockholm och är 

kommunala skolor. 

 

4.4 Beskrivning av intervjupersonerna 

 

Jag har intervjuat tre kvinnliga lärare som jobbar i grundskolans tidigare år. Namnen är fiktiva. Här 

följer en beskrivning av intervjupersonerna: 

 

A) Lärare 1 kommer jag att kalla Gunilla i det här arbetet. Hon är 35 år, har en 1-7 lärarutbildning. Hon 

har varit lärare i fem år i samma skola och har erfarenhet av att undervisa i förskoleklass, årskurs 1 

och 2. Just nu undervisar hon årskurs 2 med 21 elever. 

 

B) Lärare 2 kommer jag att kalla Helena. Hon är 53 år och har en lärarutbildning mot de lägre skolåren 

1-3. Hon har varit verksam i ungefär 30 år, har jobbat endast i denna skola och har erfarenhet av att 

undervisa årskurs 1-3 men vid ett tillfälle hade hon en förskoleklass. Just nu undervisar hon årskurs 

1 med 20 elever.  

 

C) Lärare 3 kallar jag Nadia. Hon är 61 år, har en gymnasielärarexamen i ämnet matematik från sitt 

hemland, en 4-9 lärarexamen i matematik och naturorienterande ämnen, en magisterexamen och 

masterexamen i didaktik från Sverige. Hon har ungefär 26 års erfarenhet som lärare, i början 

jobbade hon på gymnasiet och komvux, sedan på högstadiet och nu undervisar hon matematik och 

NO i årskurs 3 och 5. Hon jobbar i tre klasser, två klasser med 36 elever i varje klass och en klass 

med 27 elever.   

 

4.5 Genomförande 

 

Min ambition var att intervjua fyra lärare som jobbade i skolor som fokuserade speciellt på ämnet 

matematik. Jag sökte på skolverkets hemsida vilka skolor som hade en sådan profil och letade upp 

lärarnas mejladresser och skickade mejl till alla lärare som jobbade i årskurs 1-3. Jag ringde även till 

olika rektorer och biträdande rektorer i olika skolor men det var väldigt svårt att hitta lärare som jobbade 

med nivågruppering eller några som ville delta. Att skicka mejl eller ringa gav mig inget resultat. Därför 
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bestämde jag mig för att besöka några skolor i ett område vilket var det enda sättet för mig att få direkt 

kontakt med lärarna. Som tur hittade jag tre lärare som både passade den kategori jag sökte och var 

villiga att delta. Den första läraren som jag intervjuade fick jag kontakt med via en annan person. Den 

andra och tredje läraren som deltog i min undersökning jobbade i två olika skolor men i samma 

kommun.  

Med tanke på den begränsade tiden var jag tvungen att använda mig av ett så kallat bekvämlighetsurval, 

de skolor jag besökte låg i ett och samma område.  

 

Till samtliga informanter skickade jag brevet (bilaga 1) med information om studien. En av lärarna 

kontaktades via telefon för att boka en tid för intervjun medan med de andra två lärarna bestämde vi tid 

för intervjun i samband med mitt besök i skolorna.  

Alla intervjuer utfördes i ett ostört rum och spelades in på ett inspelningsprogram i min telefon. Som 

mall för intervjun hade jag intervjuguiden (bilaga 2) och med mig hade jag ett anteckningsblock och en 

penna för att anteckna vid behov. Intervjuerna inleddes med information om studien och om de 

forskningsetiska principerna. Jag strävade efter att genomföra intervjuerna på liknande sätt genom att 

följa intervjuguiden för att ställa frågorna i samma ordningsföljd men det förekom olika följdfrågor 

under de olika intervjutillfällena vilket berodde på att intervjupersonerna hade olika erfarenheter och 

svarade på olika sätt. 

 

4.6 Databearbetning 

 

Transkribering av samtliga intervjuer påbörjades efter att intervjuerna blev klara. För att få syn på de 

delar som är intressanta för undersökningen använde jag mig av olika pennor för att färga de olika 

teman. Intervjuerna sammanfattades och analyserades för att sedan kopplas till relevanta teorier och 

perspektiv. Dessa kopplades även till frågeställningen som studien vill besvara och knyta an till.  

 

4.7 Forskningsetiska principer & sekretess 

 

Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer beskriver fyra allmänna huvudkrav inom forskning 

för att uppnå det grundläggande individskyddet. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och har som funktion att garantera största hänsyn till de 

personer som deltar i forskning. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsprinciper har jag genomfört 

min undersökning och tagit hänsyn till de fyra kraven på följande sätt:  
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Informationskravet: Efter att informanterna hade tackat ja för en intervju skickade jag till var och en ett 

brev där jag informerade om syftet med undersökningen, försäkrade att ingen annan än jag kommer att 

ta del av att det insamlade materialet som är i det här fallet inspelningarna och att dessa kommer bara 

användas för den här undersökningens syfte. I brevet framgick det även att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan.  

 

Samtyckeskravet: Deltagarna informerades om längden på intervjun och att de hade rätt att bestämma 

hur länge och på vilka villkor de skall delta. Vidare meddelade jag att de får dra sig ur undersökningen 

utan att det ska påverka dem negativt  

 

Konfidentialitetskravet: För att uppfylla kravet samt skydda informanternas personuppgifter har jag 

förvarat personuppgifterna på ett sätt så att inga utomstående kan komma åt samt fingerat namnen på 

lärarna och skolorna de jobbar på av säkerhetsskäl. 

 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet och de uppgifter forskaren har om enskilda personer får inte 

användas för annat bruk än det forsknings syftet som forskaren har angett till de deltagande. Det 

materialet jag har samlat kommer endast användas för denna undersökning.  

 

4.8 Reliabilitet och validitet 

 

När man vill undersöka hur mycket resultaten från en kvalitativ studie är trovärdiga och i vilken grad 

dessa resultat kan användas i andra situationer och för andra grupper brukar man diskutera studiens 

reliabilitet och validitet.  

 

Med studiens reliabilitet menas den tillförlitlighet som resultaten har i form av valet av mätinstrument 

(Stukát 2005 s. 125). Larsen (2007) beskriver reliabilitet som den pålitlighet och precision som studien 

har. Hon menar att reliabilitet visar på om en undersökning är tillförlitlig och om processen har präglats 

av noggrannhet. Vidare understryker hon att det är svårt att uppnå hög reliabilitet i kvalitativa studier 

eftersom olika forskare kan tolka samma material olika (Larsen 2007, s.41,81). 

Under intervjuerna har jag följt intervjuguiden för att ställa frågorna i samma ordningsföljd, detta för att 

få så stor reliabilitet som möjligt. Alla intervjuer har transkriberats för att få informanternas exakta svar 

vilket medför ökad reliabilitet.  
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Validitet handlar om i vilken grad mätinstrumentet forskaren har använt sig av i sin studie är säkert 

(Stukát 2005, s.126). Larsen (2007) definierar begreppet som giltighet och relevans. Det som är viktigt 

är att det insamlade data är relevant för frågeställningen man vill besvara. Författaren menar att 

kvalitativa intervjuer har ofta hög validitet jämfört med kvantitativa (Larsen 2009, s.80). Som metod för 

min undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer vilket gör att min studie har en hög 

validitet. 

 

5. Resultatredovisning och analys 

 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de intervjuer som gjorts och analyseras utifrån undersökningens 

presenterade teorier och tidigare forskning . Först ska jag beskriva hur lärarna utformar sin 

matematikundervisning och sedan kommer jag presentera intervjusvaren med utgångspunkt i 

frågeställningarna som jag har gjort om till fyra rubriker, lärarnas syn på och erfarenheter av 

nivågruppering, motiven bakom valet av nivågruppering, fördelarna med nivågruppering och 

nackdelarna med nivågruppering.  

 

5.1 Matematikundervisningens utformning 

 

Mina tre intervjupersoner utformar sin matematikundervisning på olika sätt vilket jag anser är viktigt att 

beskriva här innan jag presenterar deras svar på intervjufrågorna. Något gemensamt för alla tre är att de 

använder både helklassundervisning och nivågruppering. 

 

5.1.1 Lärare 1 

 

Gunilla samarbetar med en annan lärare som också har en årskurs två. Varje lärare har mellan tjugo och 

tjugofem elever i sin klass. De har matematikundervisning samma dagar och samma tider under veckan. 

Alla lektioner är inte nivågrupperade utan på torsdagar har varje lärare sin egen klass och undervisar 

matematik i helklass. På måndagar och tisdagar har de nivågrupperat matematikundervisningen där 

varje lärare är ansvarig för två grupper. Lärarna undervisar en grupp åt gången som motsvarar en 

halvklass och den andra gruppen går på fritids. Eleverna från de två klasser blir ungefär femtio elever 

tillsammans. De planerar mycket tillsammans men även var för sig inför de undervisningarna med 

nivågruppering eftersom de har olika grupper på olika nivåer. 
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Lärarna hade eleverna sedan förskoleklassen och när eleverna skulle börja i årskurs ett behövde inte 

lärarna göra tester på eleverna för att se vilken nivå varje elev låg på i matematik och läsningen. 

Eleverna hade sedan förskoleklassen vant sig att jobba i olika grupper både med elever i samma ålder 

och med elever som var äldre och yngre därför blev inte eleverna undrande om varför undervisningen i 

matematik och läsning skedde i andra grupperingar är den egna klassen. Dessa femtio elever delades in i 

fyra grupper, i den första gruppen fanns ungefär tio elever som hade kommit lite längre än de andra, i 

den andra och tredje gruppen gick cirka femton elever i varje grupp som läraren kallade 

”mellangrupperna” och den fjärde gruppen innehöll ungefär tio elever som behövde lite extra stöd. 

Gunilla hade den första och den andra gruppen och hennes kollega hade den tredje och den fjärde 

gruppen. Under de lektioner som hennes kollega hade den fjärde gruppen fanns specialläraren alltid med 

i klassen.  

Grupperna är inte fasta utan lärarna byter om de upplever att någon elev visar en snabb utveckling och 

behöver mer utmaningar eller om någon elev behöver vid någon enstaka gång jobba lite extra med ett 

avsnitt då kan den eleven gå med den gruppen som jobbar kvar med momenten ifråga. 

 

5.1.2 Lärare 2 

 

Helena undervisar årskurs ett idag och hon har en fritidspedagog som är med henne i klassen tre dagar i 

veckan. Fritidspedagogen har en lärarexamen men har valt att jobba som fritidspedagog. Under alla 

hennes år som lärare har hon haft en liknande upplägg när det gäller matematikundervisningen. Vid 

varje ny moment har hon genomgång där hon introducerar det nya avsnittet genom att använda verktyg 

och material som kan väcka barnens nyfikenhet och som kan bidra till matematiska diskussioner och 

samtal. Under genomgångarna är hela klassen med och de sitter i en cirkel på golvet vilket enligt henne 

ger bättre möjlighet för alla elever att delta i diskussionerna än att sitta fyra och fyra vid varje bord. Det 

här säger hon om gemensamma genomgångar: ”Det är ganska bra att ha gemensamma genomgångar, 

man ser nästan tydligare vilka som inte är med än när de sitter och räknar.” När eleverna ska lösa 

uppgifter eller jobba i sin matematikbok som hon kallar färdighetsträning blir det ibland nivågruppering 

för att kunna individualisera. Nivågrupperna är inte fasta utan tillfälliga och kan se olika ut varje gång 

de ska jobba i grupperna. Efter varje genomgången grupperar hon eleverna efter det behovet hon ser och 

då väljer hon de elever som hon ser behöver mer hjälp, som kanske har uttryckt att de inte har förstått 

eller de som hon redan har en kännedom om att de behöver jobba mer laborativt för att befästa 

kunskapen. 
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5.1.3 Lärare 3 

 

Nadia undervisar matematik och naturorienterande ämnen till sammanlagt hundra elever i årskurs tre 

och fem. Tillsammans med en annan lärare ansvarar hon för matematikundervisningen i årskurs fem 

som består av tjugosju elever. Nivågruppering finns i årskurs fem men inte i årskurs tre och därför 

kommer intervjun beröra den klassen som har nivågruppering. Eleverna har matematik tre gånger i 

veckan där en av lektionerna är nivågrupperad och de två andra är helklassundervisning. Eleverna är 

indelade i två grupper, i den ena gruppen går två tredjedelar och i den andra gruppen går en tredjedel av 

eleverna. Nadia beskriver eleverna i den stora gruppen som ”självgående” och att eleverna i den andra 

gruppen har olika svårigheter och behov. Båda grupperna har samma bok och den skillnaden som finns 

mellan grupperna är att undervisningen i den mindre gruppen är mer laborativ medan i den andra 

gruppen får eleverna mer utmanande uppgifter som kluringar och uppgifter som är inriktade mot att 

utveckla deras logiskt tänkande och matematiska språket. Eleverna i den självgående gruppen tycker att 

boken är för tråkig och för lätt. När eleverna har helklassundervisning de två andra gångerna blir hon 

tvungen som lärare att undervisa på en nivå som ligger mittemellan gruppernas nivåer vilket blir många 

gånger problematisk för att den nivån är för lätt för den ”självgående” gruppen och för svår för den 

andra gruppen. Hon antyder att dessa tillfällen inte tjänar någon av grupperna och att detta inte är en bra 

lösning. Grupperna är fasta men de ges inte någon benämning.  

 

5.2 Lärarnas syn på och erfarenheter av nivågruppering  

 

Gunilla upplever att nivågruppering är ett väldigt bra sätt för att kunna möta elevers olikheter i 

förutsättningar, behov och prestation. Vid frågan om vad nivågruppering betyder svarar hon: ”Det är väl 

mer att jag anpassar undervisningen efter elevernas behov.” När jag frågar henne om vad det är 

nivågruppering möjliggör som gör att hon vill fortsätta med det svarar hon: ”Jag tycker att tiden är 

viktig att man får den tiden man behöver. Alla elever är olika och behöver olika lång tid på sig och 

genom att man gör det så kan de få jobba med en uppgift längre.” Hon berättar att såsom vissa elever 

behöver extra stöd så finns de som behöver extra material för att de har kommit längre. Hon har använt 

nivågruppering och helklasundervisning parallellt sedan hon började jobba som lärare och tycker att hon 

och hennes kollega känner sig mycket nöjda med att blanda både metoderna. Hon uttrycker hur viktigt 

det är för elevernas utveckling att jobba med gruppuppgifter i andra grupperingar än nivågruppering. 

Hon menar att elever som inte befinner sig på samma nivå behöver också samarbeta och samtala. Hon 

anser det vara nyttigt för både ”svaga” och ”starka” elever att vara och jobba i samma grupp för att 

delge och lära av varandra. 
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Helena har under sina 30 år som lärare alltid använt nivågruppering på något sätt men bara vid behov, 

och har inte egna erfarenheter av att bara använt nivågruppering i matematikundervisning. Anledningen 

till varför hon inte har fasta grupper är detta att eleverna inte ska känna att de är i en grupp för att de inte 

kan lika mycket som de andra. Enligt henne kan fasta grupper bidra till: ”att man skriver på näsan på 

någon att man är sämre”. Men hon känner till att nivågruppering sker på mellan- och högstadiet där 

eleverna gör ett val att antingen gå i den lätta eller den svåra gruppen. 

 

Nadia är inte positiv till nivågruppering, till frågan som handlar om nivågrupperingens betydelse för 

henne svarar hon så här: ”Jag är inte så mycket för nivågruppering. Det kan funka, men för mig det är 

ett enkelt ekonomiskt sätt att utveckla barn som är begåvade eller har problem med matematik till 

exempel, men det är inte ett allmänt sätt att förbättra matematikkunskaper för alla.” 

Hon anser att nivågruppering blir många gånger det lättaste och ibland det enda alternativet skolor har 

när inte resurserna räcker till alla. Istället för att ge barnen speciallärare eller resurs som kan jobba med 

barn med ADHD eller annan diagnos, samlar man alla elever med de olika behoven, diagnoser och 

svårigheter i en grupp. Nadia har många års erfarenhet av nivågruppering i matematikundervisningen 

och undervisning som inte är nivågrupperad både på gymnasiet och högstadiet och hon uttrycker det så 

här: ”Jag har jobbat ganska mycket med både icke homogena grupper och homogena grupper alltså 

nivågrupperat”. Hon berättar att skillnaden mellan den nivågruppering hon använder idag och den som 

fanns på gymnasiet och högstadiet är att nu har hon inte bara nivågruppering utan både det och 

helklassundervisning medan på gymnasiet och högstadiet var det helt nivågrupperat. Av de 

erfarenheterna från den tiden hon jobbade på högstadiet berättar hon att: ”Vi lyckades bäst med de där 

barnen som var högst motiverade, de gick ut högstadiet med nationella prov som var bättre än facit, de 

blev jätte duktiga i sin matematik…”. 

 

5.2.1 Analys 

 

Gunillas beskrivning av nivågruppering: ”Det är väl mer att jag anpassar undervisningen efter 

elevernas behov.” visar att hon använder nivågruppering för att kunna anpassa undervisningen efter 

elevernas behov.  Hon lyfter fram hur viktigt det är att eleverna får den tid de behöver och få material 

som tillgodoser deras behov. Utifrån de olika typerna för individualisering som Vinterek (2006) 

beskriver kan man se att det framträder flera typer av individualisering i Gunillas nivågruppering och 

dessa är innehållsindividualisering, nivåindividualisering, materialindividualisering och 

hastighetsindividualisering.  
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Bland de risker som nivågruppering kan medföra skriver Wallby m.fl. (2001) att: ”Elevers självkänsla 

och självbild kan påverkas negativt om de ser sig själva som ”den gruppen som inte kan” och detta kan 

leda till att eleven tappar lusten att ens försöka lära.” (Wallby m.fl. 2001, s.114). Helenas förklaring till 

att inte ha fasta grupper är nära förknippad med denna risk. Hon menar att fasta grupper kan bidra till 

”att man skriver på näsan på någon att man är sämre”. Nadia har också berört den risken i sitt uttalande 

om hur elever i den svaga gruppen ser på sig själva: ”så blir det när det är gemensamt då blir det jätte 

svårt för de svaga och de känner sig lite sämre hela tiden. Tjejerna särskild de tappar så hemskt snabbt 

självförtroende. Vi kan ingenting, vi är dumma, så säger dem hela tiden”. 

Nadia anser inte att nivågruppering ger goda resultat om eleverna i en grupp har olika behov och 

förutsättningar. Om inte kunskaperna i ämnet är grunden till grupperingen då blir inte gruppen 

homogen. Hon menar att bara för att det finns elever som har ADHD och inte har ro i kroppen innebär 

det inte att de är dåliga på matte, tvärtom: ”Som sagt jag har jobbat med barn som har ADHD en del av 

dem är super duktiga. En del barn med Aspergers kan vara exemplarisk duktiga på matematik men så 

snabbt de har en diagnos då är de borta ifrån de där duktiga grupperna”. 

Wallby m.fl. (2001)  tar upp risker med nivågruppering där tre av dessa kan kopplas till det ovan 

uttalande, det första är att elever kan missgynnas av sociala förhållanden, det andra är att läraren kanske 

ställer för låga krav på eleverna och det tredje är att det finns risk för inlåsning därför att eleverna inte 

bedöms utifrån sina kunskaper i ämnet matematik.  

 

5.3 Motiven bakom valet av nivågruppering 

 

Gunillas motiv till att använda nivågruppering är att den möjliggör för henne som lärare att tillgodose 

och anpassa undervisningen efter alla elevers behov samt att den tillåter eleverna att arbeta utifrån deras 

egna möjligheter. Eleverna i alla grupper får jobba i sin egen takt och få ett material som passar deras 

nivå.  

 

Helenas motiv till nivågruppering är att den möjliggör för läraren att vid behov hjälpa de elever som har 

fastnat eller har svårt att förstå ett visst moment. Eftersom Helena inte har fasta grupper så använder hon 

nivågruppering när hon upptäcker, vanligtvis efter en genomgång, att det finns elever som inte kan eller 

inte hänger med i resonemangen eller diskussionerna. De tillfälliga grupperna anser hon är viktiga för de 

elever som behöver träna på det som är svårt för att sedan kunna gå vidare. Hon berättar att när hon 

skapar grupperna tänker hon inte bara på om eleverna ligger på samma nivå utan också på om eleverna 



23 

 

passar ihop. Hon säger att: ”man kan sätta en elev som inte kan med en som kan för det kan var att just 

den eleven är dessutom pedagogisk så den visar på ett jätte bra sätt.”  

 

Nadia berättar att hon inte själv har valt nivågruppering utan det är skolan som har bestämt det. Motiven 

är att ge de elever som är mer ”självgående” i den stora gruppen en arbetsro. En annan anledning är att 

skolan inte har tillräckligt med resurser för de olika behoven eleverna har vilket gör att nivågruppering 

blir det enda alternativet för skolan att hjälpa eleverna då den hjälpen som eleverna borde få i den stora 

gruppen är omöjlig att få. 

 

5.3.1 Analys 

 

Gunilla uttrycker både ett behov för eleverna och sig själv som lärare att tänka utifrån ett individuellt 

perspektiv både med avseende på undervisningen och på lärandet. Helenas motiv grundar sig i det 

individuella behovet en elev kan ha av nivågruppering ur aspekten lärande. För att ta bort de hinder som 

kan uppstå i elevers lärande anser hon att nivågruppering kan användas. Den undervisning som sker i 

grupperna har för avsikt att bland annat förklara eller repetera ett moment, få eleverna att bli motiverade, 

jobba laborativt för att det ska bli konkret och för att befästa kunskapen hos eleverna. 

När Helena säger att: ”man kan sätta en elev som inte kan med en som kan för det kan var att just den 

eleven är dessutom pedagogisk så den visar på ett jätte bra sätt” visar hur Vygotskjis begrepp den 

proximala utvecklingssonen kan användas i praktiken. Här skapar läraren ett rum som möjliggör 

lärandet. Den eleven som kan vägleder den andra och som Strandberg (2006) uttrycker det ”agerar 

huvudet högre” (Strandberg 2006, s.52). I ett sådant möte mellan dessa två elever kan det enskilda 

barnet i samarbete med en fiffig kompis överskrida sin aktuella förmåga. Strandberg (2006) beskriver 

utvecklingszonen som den fiffiga kompisens lust att hjälpa varandra. 

Det här lärande sker i en kontext och är distribuerat, vilket Dysthe har berört när hon har sammanfattat 

det sociokulturella perspektivet. Språket är ett viktigt verktyg inom denna teori vilket används av 

eleverna för att kunna kommunicera. Att den kommunikationen som uppstår mellan eleverna i de 

aktiviteterna är också synligt i Helenas exempel (Dysthe 2003, s,41-50).   

I Nadias skola är motivet både ekonomiskt, kollektivt och individuellt. Ekonomiskt för att det inte finns 

tillräckligt med resurs som egentligen skulle behövas. Kollektivt med fokus på lärande då man föredrar 

att ge den stora delen av klassens elever möjlighet till utveckling och lärande utifrån de möjligheter och 

förutsättningar de har. Den andra gruppen kan ses som ett hinder för den stora gruppens utveckling. När 

det gäller eleverna i den mindre gruppen finns det ett individuellt motiv för att de ändå inte hänger med 

och tycker att nivån är svår. 
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5.4 Fördelarna med nivågruppering 

 

Gunilla anser att det finns många fördelar med nivågruppering både för hennes och elevernas skull och 

dessa är de nedanstående: 

 Med nivågruppering blir det lättare för mig som lärare att hinna med alla elever på ett annat sätt 

än i en helklass undervisning. 

 Det blir lättare att ge eleverna det stöd och den hjälp de behöver  

 Eleverna får jobba i sin egen takt och med ett anpassat material 

 De elever som är lite starkare, eller har kommit lite längre kan få extra material och ”kan få 

arbeta utifrån deras möjligheter.”  

 ”Att barnen får känna att de blir sedda och att alla vågar uttrycka sig även de ”svaga”.” 

 När vi jobbar med ett laborativt material blir det enklare att upptäcka de som inte hänger med då 

gruppens storlek är mellan 10-15 elever blir det lättare för mig att se alla elever. 

 

Helena tycker att det finns bara fördelar om man gör det på rätt sätt. Bland fördelarna nämner hon: 

 Man kan hjälpa eleverna när de behöver och där de behöver   

 Det möjliggör för eleverna som kan arbeta med lite svårare uppgifter och utmaningar som 

utvecklar dem och som är anpassade till deras nivå. 

 Undervisningen kan göras mer konkret och man kan anpassa materialet på ett bättre sätt. 

 

Även om Nadia har en negativ inställning till och dåliga erfarenheter av nivågruppering nämner hon 

dessa fördelar: 

 När det är nivågruppering kan hon jobba mer utifrån elevernas behov och förutsättningar till 

exempel att den gruppen som är lite mer självgående får möjlighet att jobba mycket mer med 

problemlösning och uppgifter som inriktar sig mot logiskt tänkande medan i den andra gruppen 

jobbar hon ”lite mer laborativ och kolla på saker, se på saker och bygga tal, bygga addition, 

dela saker för att förstå vad division är och så vidare.” 

 Det finns ekonomiska fördelar med nivågruppering. Skolor som vill snabbt lyfta resultaten eller 

statistiken för att visa att fler elever blir godkända eller fler får bättre resultat i nationella provet 

använder sig av nivågruppering. 
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5.4.1 Analys  

 

Alla tre lärarna uttrycker att nivågruppering har fördelar som speciellt visar sig i de situationer där man 

vill individualisera med avseende på nivå, tempo, innehåll, stoff och omfång. Nivågruppering 

underlättar för lärarna att utgå från elevernas behov och förutsättningar. Detta visar att nivågruppering 

används som metod för att läraren ska kunna hjälpa den enskilda individen. Detta kan ha med att antalet 

elever är mindre i den nivågrupperade undervisningen än i en helklass vilket gör det lättare för läraren 

att upptäcka vem som behöver hjälp.  

Det som lärarna nämner som fördelar överrensstämmer med mycket det som tidigare forskning har 

visat. Både de möjligheter som redovisas i Wallby m.fl. (2001) och de resultaten i den tidigare 

forskningen har visat finns nämnda i lärarnas svar om fördelar. Alla tre lärare har nämnt att 

nivågruppering gynnar den starkaste gruppen utvecklas mer om man ger uppgifter, utmaningar som 

utgår från deras kunskapsnivå.  

 

5.5 Nackdelarna med nivågruppering 

 

Gunilla anser inte att det finns nackdelar med den typ av nivågruppering hon använder sig av eftersom 

hon inte har nivågruppering varje lektion. Men hon säger att det som skulle kunna vara en nackdel är 

”att man inte integrerar dem, att man inte har dem tillsammans och att man faktiskt sätter in dem i olika 

fack”.  

Nadia tycker att det är en nackdel för både läraren och eleverna, speciellt om syftet med att skapa en 

grupp är att samla alla elever med olika svårigheter och diagnoser. Hon påstår att: ”det är jätte svårt 

eftersom gruppens behov är så olika”. Vidare förklarar hon att: 

 … ett barn som har ganska avancerad diagnos på ADHD och går på medicinering behöver inte vara dålig i 

matte tvärtom det barnet kan vara ganska duktig i matte. Sitter det barnet i en grupp bara av den anledningen att 

barnet har lite mindre arbetsro i kroppen då hjälper det inte barnets behov i matte om man tänker på själva 

undervisningen. 

Nadia beskriver även att ha en och samma bok till båda grupperna är en nackdel för den starka gruppen som 

tycker att boken är tråkig. Hon menar att olika läromedel behövs till grupperna. 

 

5.5.1 Analys  

Gunilla och Helena ser inte nackdelar med den nivågruppering de använder vilket kan bero på att de är 

nöjda och ser nivågruppering som en metod bland andra metoder i matematikundervisningen. Men 

Gunilla ger exempel på vad nackdelarna skulle vara fall att man bara nivågrupperade. Nadia uttrycker 
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nackdelar som är problematiska för henne som lärare att undervisa en grupp med skilda behov vilket 

hon uttrycker blir svårt om man ska använda samma stoff. Något som skiljer sig från Nystöms (2004) 

resultat som han fick fram att de fanns mest problem i den långsamma gruppen är att hon upplever att 

det finns problem i båda grupperna. 

 

6. Slutsatser och sammanfattning 

 

Syftet med resultatredovisningen av intervjuerna är att ge svar på min ursprungliga frågeställning och 

mina delfrågor, det vill säga: 

 

Vad har lärarna för syn på och erfarenheter av nivågruppering i matematikundervisningen? 

Vilka är motiven bakom valet av nivågruppering? 

Vilka fördelar ser lärarna med nivågruppering? 

Vilka nackdelar ser lärarna med nivågruppering? 

Genom mina intervjuer med lärarna har jag kunnat få svar på min frågeställning och mina delfrågor. 

Resultaten har visat att två av lärarna är mer positiva och nöjda med att använda nivågruppering. Av det 

ovan redovisade resultatet om hur lärarna utformar sin matematikundervisning, vad de har för syn på 

och erfarenhet av nivågruppering framkommer både skillnader och likheter mellan de intervjuande 

lärarna. En likhet är att ingen har nivågrupperat helt utan alla använder nivågruppering som en del av 

matematikundervisningen som verkar vara väldigt vanligt i grundskolans tidigare år. 

 Att Nadia har en mer negativ syn på nivågruppering än de andra två lärarna kan bero på att hon inte 

själv har valt nivågruppering och att elever som går i den gruppen med olika svårigheter är negativt 

påverkade av nivågrupperingen. Jag vill antyda att elever som går i årskurs fem är mer medvetna om 

nivågrupperingens syfte och att skillnader och olikheter finns mellan elevernas utveckling och lärande 

än de elever som går i årskurs ett och två. En annan aspekt är att motivet bakom den nivågruppering i 

Nadias klass inte är densamma som i Gunillas och Helenas klasser. I Nadias skola är orsaker till 

nivågruppering att ge de elever som har både kognitiva och kroppsliga förutsättningar att utvecklas i 

matematik och få den arbetsro.  

 

De två lärarna som är positiva till nivågruppering anser även att det är nödvändigt att nivågruppera för 

att de vill kunna individualisera. Eftersom eleverna har kommit olika långt i kunskapsutveckling, 

upplever lärarna att genom nivågruppering kan de nå till flera elever. Däremot visar de ingen vilja att 
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bara jobba med nivågruppering. Detta beror på att de anser att lärande sker genom interaktionen mellan 

eleverna. Eftersom lärande är distribuerat kan elevernas kunskapsmässiga olikheter bidrar till lärande 

och till att det skapas utvecklingszoner. Även i nivågrupperad undervisning kan utvecklingszoner skapas 

och tas tillvara men bara om läraren kan identifiera dessa zoner och göra rätt bedömning om elevens 

kunskapsnivå. För att ta reda på elevernas utvecklingszoner föreslår Strandberg (2006) att använda sig 

av olika moment där samma aktivitet görs men på olika villkor, det första momenten med en kamrat, det 

andra med verktyg som han även kallar ”fusklappar” och det tredje momentet själv genom inre samtal 

med sig själv. Detta anser Strandberg (2006) ska vara utgångspunkten i undervisningen.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Brev till respondenter 

  

Hej! 

Jag är lärarstudent på Södertörns högskola. Just nu går jag min sjunde och sista termin på interkulturell 

lärarutbildning mot förskola, förskoleklass och skolans tidigare år. Jag kommer inom de närmaste två 

månaderna ägna min tid åt mitt examensarbete som handlar om nivågruppering i matematik i 

grundskolans tidigare år.  

Syftet med min uppsats är att undersöka hur och varför lärare i grundskolans tidigare år använder 

nivågruppering i matematikundervisning. Jag är intresserad av att veta vad du har för syn på och 

erfarenheter av nivågruppering som arbetssätt samt vilken form av nivågruppering du använder dig av.  

För att kunna få svar på min undersökning behöver jag intervjua några lärare som jobbar eller har jobbat 

med nivågruppering i matematik i grundskolans tidigare år. Jag undrar om du vill vara en del av min 

undersökning och ställa upp för en intervju. Intervjun kommer att spelas in på band och den kommer att 

ta ungefär en timme. All information som jag får av dig kommer BARA användas för min undersökning 

och sedan kommer jag att förstöra all material. I min färdiga uppsats kommer jag att anonymisera dig så 

att ingen kan känna igen dig eller den skola du jobbar på.  

Jag blir väldigt tacksam och lycklig om du väljer att delta i min undersökning men deltagandet är 

frivilligt vilket innebär att du när som helst kan dra dig ur undersökningen. Men jag hoppas verkligen att 

du vill vara del av min studie.  

Om du är intresserad av att delta i min undersökning eller känner att du har du frågor till mig så får du 

gärna mejla mig på adressen (----------) eller så kan du ringa mig på telefonnummer (-------------) . 

Min handledare Lisbeth Segerlund är högskolelektor och kan nås på lisbeth.segerlund@sh.se eller på 

tfn: 08-6084427. 

Med vänlig hälsning,  

Lena Metni 

 

mailto:lisbeth.segerlund@sh.se
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8.2 Bilaga 2 – Intervjuguiden 

Inleder intervjun med presentation av mig själv och undersökningens syfte osv. 

  

Del 1 – Information om respondenten: 

1. Vad heter du och hur gammal är du?  

2. Vilken examen har du och vilket år tog du din examen?  

3. Hur många år har du jobbat och i hur många skolor har du jobbat? 

4. Vilka årskurser har du undervisat och i vilken årskurs undervisar du idag?  

5. Hur många elever finns det i din klass? 

 

Del 2 – Nivågruppering  

1. Vad betyder nivågruppering för dig? Ge exempel. 

2. Hur ser du på nivågrupperad undervisning som arbetssätt? 

3. Hur använder du nivågruppering i din matematikundervisning idag?  

4. Vilka har varit motiven bakom ditt val?  

5. Hur länge har du jobbat med nivågruppering?  

6. Har du erfarenhet av andra undervisnings former? Vilka har du använt förut?  

7. Vilka är nackdelarna med nivågruppering i matematikundervisningen? 

8. Vilka är fördelarna med nivågruppering i matematikundervisningen? 

9. Vilka möjligheter finns det med nivågrupperad undervisning för dig och eleverna? 

10. Vilka har varit svårigheterna med nivågrupperad undervisning för dig och eleverna? 

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

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

Del 3 - Gruppsammansättningen och undervisningen i de olika nivågrupperna  

1. Hur många grupper har du? Hur många elever finns det i de olika grupperna? 

2. Vad kallar du de olika grupperna och hur delar du upp eleverna i de olika nivågrupperna? 

3. Varför har du valt att gruppera eleverna på det här sättet? Vad har du använt dig av för metoder 

eller redskap för att ta reda på vilken nivå varje elev ligger i matematik?  

4. Hur skiljer sig undervisningen och stoffet i de olika grupperna? Ge gärna exempel! 

5. Tror du att nivågruppering som arbetssätt kommer att öka i framtiden i grundskolans tidigare år? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte? 


