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SAMMANFATTNING 
 
Arbetets syfte är att undersöka vilka synpunkter matematiklärare i årskurs 7-9 har på 
nivågrupper som undervisningsform. Detta för att försöka klargöra varför vissa 
skolor/lärare väljer att undervisa i nivågrupper och andra inte. Det finns både 
forskning som stödjer och som inte stödjer valet av nivågrupper. En av 
anledningarna till den oenighet som råder är att frågan om nivågruppering har både 
en pedagogisk och en ideologisk aspekt. 
 
Uppsatsen inleds med en bakgrund bestående av en kort historik, styrdokument och 
en sammanställning av forskning kring nivågrupper i matematik. Därefter 
presenteras en enkätundersökning som riktar sig till matematiklärare i årskurs 7-9. 
Undersökningen behandlar dels organisatoriska frågor kring nivågrupper, dels åsikts-
frågor om vilka elever som främjas genom valet av undervisningsform. Resultaten 
från undersökningen visar att organisationen kring nivågrupper är ganska styrd av 
läraren, där byte mellan grupperna är möjliga men problematiska för både lärare och 
elever. Lärare som undervisar i nivågrupper anser att nivågrupper främjar både 
högpresterande och lågpresterande elever. Lärare som undervisar i heterogena 
klasser menar däremot att nivågrupper främst främjar högpresterande elever.  
 
NYCKELORD: Nivågrupp, matematik, differentiering, undervisningsform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TACK 
Jag vill tacka min handledare, Maria Bjerneby Häll, för mycket gott handledarskap 
med värdefulla kommentarer och uppmuntrande ord men även för en lagom dos av 
press som har krävts för att få arbetet färdigt i tid. Ett stort tack också till de lärare 
som tagit sig tid att svara på mina frågor i enkäten, utan er hade arbetet inte varit 
möjligt att genomföra. Tack också till min sambo som stöttat mig under arbetet och 
som även han pressat mig att bli färdig i tid. 
 
 
 
 
 
 
 



INNEHÅLL 
 

1 INTRODUKTION..............................................................................................3 

2 BAKGRUND.......................................................................................................4 

2.1 Historik och styrdokument ........................................................................4 
2.1.1 Kort historik om differentiering ...........................................................4 
2.1.2 Läroplan och skollag ............................................................................5 

2.2 Olika former av nivågruppering...............................................................6 
2.2.1 Linjedifferentiering...............................................................................6 
2.2.2 Nivågruppering i specifikt ämne ..........................................................6 
2.2.3 Inomklassgruppering ............................................................................7 
2.2.4 Projekt med samarbete mellan nivågrupper .........................................7 

2.3 Argument för och emot nivågruppering ..................................................8 
2.4 Sammanfattning av bakgrund...................................................................9 

3 SYFTE/FRÅGESTÄLLNING.........................................................................11 

4 METOD .............................................................................................................12 

4.1 Undersökningsgrupp................................................................................12 
4.2 Undersökningsmetod................................................................................12 
4.3 Databearbetning .......................................................................................13 
4.4 Validitet och reliabilitet ...........................................................................13 

5 RESULTAT.......................................................................................................15 

5.1 Bakgrundsvariabler .................................................................................15 
5.2 Nivågruppernas organisation ..................................................................17 

5.2.1 Grupptillhörighet ................................................................................17 
5.2.2 Byte av grupp .....................................................................................18 
5.2.3 Betygsmöjligheter...............................................................................18 

5.3 Genom vilken undervisningsform främjas vilka elever?......................19 
5.4 Skillnad i arbetsbörda för lärare vid olika undervisningsformer........21 
Sammanfattning av resultatet .............................................................................22 

6 DISKUSSION ...................................................................................................23 

6.1 Metoddiskussion .......................................................................................23 
6.2 Nivågruppernas organisation ..................................................................23 

6.2.1 Grupptillhörighet ................................................................................24 
6.2.2 Byte av grupp .....................................................................................24 
6.2.3 Betygsmöjligheter...............................................................................25 

6.3 Genom vilken undervisningsform främjas vilka elever?......................26 
6.4 Skillnad i arbetsbörda för lärare vid olika undervisningsformer........26 
6.5 Förslag till vidare forskning ....................................................................26 

 
REFERENSLISTA.................................................................................................28 

 
BILAGA 1: ENKÄT TILL LÄRARE I NIVÅGRUPPER 
BILAGA 2: ENKÄT TILL LÄRARE I HETEROGENA KLASSER 



 3 

1 INTRODUKTION 
 
När jag kom ut på min VFU i AU3, alltså min sista verksamhetsförlagda utbildning 
inom lärarutbildningens nio terminer, blev jag medveten om att det finns skolor som 
undervisar matematik i nivågrupper. Detta var något som jag tidigare under min 
utbildning aldrig kommit i kontakt med, varken teoretiskt eller praktiskt. Jag 
associerade direkt till min egen högstadietid för mer än tio år sedan då jag fick välja 
mellan allmän och särskild kurs i matematik, detta gällde även i engelska. Att allmän 
och särskild kurs inte längre finns i läroplanen var jag medveten om, och av den 
anledningen var min första reaktion negativ mot skolans undervisningsform. Om det 
var borttaget ur läroplanen borde det ha varit dåligt av olika anledningar resonerade 
jag. 
 
Efter någon vecka på skolan, när jag hade observerat undervisningen och diskuterat 
med flera lärare, började jag ifrågasätta min åsikt. Lärarna var mycket positiva till 
undervisningsformen och nöjda med möjligheten att kunna organisera på detta sätt. 
Eleverna upplevdes positiva, och de flesta, både lärare och elever, verkade se på 
nivågruppering som något självklart. Under min tid på skolan accepterade jag det 
synsätt som fanns och föll lätt in i den positiva synen på nivågruppering genom 
återkommande positiva kommentarer från lärarna. I efterhand har jag förstått att vad 
man anser om nivågrupperingar beror mycket på vad man anser att tyngdpunkten i 
läraruppdraget är, en utvecklad värdegrund eller en god kunskapsgrund för eleverna. 

 
När skolans svårigheter att ge alla elever goda kunskaper diskuteras uppkommer 
ofta frågan om möjligheten att nivågruppera, d.v.s. dela in eleverna i grupper 
efter prestation. Det ses av många som en självklar och relativt oproblematisk 
metod för att ta hänsyn till elevers olika förutsättningar och anpassa 
undervisningen därefter. Andra ser stora risker och problem i detta. […] Det 
beror på att det inte bara är en pedagogisk fråga utan också ideologisk, en fråga 
om värderingar. (Wallby, Carlsson & Nyström 2001, s.11) 

 
 
De fem veckorna på skolan väckte mitt intresse för nivågrupperingar i matematik, 
det fanns många frågor som jag ville ha svar på: Varför och när togs allmän och 
särskild kurs bort? Vilket utrymme ges i Lpo94 för lärarna att organisera sin 
undervisning? Vad finns det för forskning kring nivågruppering och vad säger den? 
Varför väljer vissa skolor/lärare att undervisa i nivågrupper och andra inte? Med 
dessa fyra frågor som grund bestämde jag mig för att skriva detta arbete om 
nivågrupperingar i matematik ur ett lärarperspektiv.  
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2 BAKGRUND 
 
Här följer bakgrunden till arbetets empiriska undersökning. Först presenteras en kort 
historik om differentiering och om skolans och lärarnas möjligheter att organisera 
undervisningen enligt styrdokumenten. Sedan riktas fokus mot nivågrupperingar och 
olika varianter av detta, argument för nivågruppering ställs mot argument emot. De 
grupper som bildas vid nivågruppering benämns högpresterande grupp respektive 
lågpresterande grupp, även hög/låg–presterande elev förekommer. Denna be-
nämning används endast i syfte att särskilja olika grupper och elever som av någon 
anledning presterar olika i matematikämnet. Benämningen har inget syfte att döma 
eller bedöma elever som bättre eller sämre utan nyttjas endast för att underlätta för 
läsaren. 
 
 

2.1 Historik och styrdokument 
 
Vad som ligger bakom den läroplan som används idag och vad dagens läroplan, 
Lpo 94, tar upp som kan knytas till nivågrupper presenteras i detta avsnitt. 
 

2.1.1 Kort historik om differentiering 
Här presenteras skolhistorik som behandlar det vi idag kallar nivågrupperingar, 
vilket är jämförbart med de differentieringskurser som finns inskrivna i tidigare 
läroplaner.  
 
Riksdagen beslutade 1950 att Sverige skulle ha en obligatorisk sammanhållen nioårig 
skola (Skolverket 1997). Tidigare under 1900-talet hade ett parallellskolesystem 
tillämpats, med folkskola och realskola (Unenge 1999). Realskolan motsvarade 
dagens årskurs 7-9 och de elever som ville studera där fick genomgå en 
urvalstentamen för att uppvisa att de hade tillräckliga kunskaper med sig från 
folkskolan (a.a.). Gösta Bagge startade 1940 ett omfattande arbete som till slut skulle 
leda till en omorganisation av det svenska skolsystemet (a.a.).  Efter andra 
världskrigets slut, med socialdemokraterna vid makten, genomfördes beslutet om en 
enhetsskola (a.a.). Omgående startade diskussioner om det var möjligt att alla skulle 
lära sig samma stoff i sammanhållna klasser, snart uppkom förslag med 
alternativkurser i matematik, fysik, kemi och moderna språk (Skolverket 1997). 
Detta var ett förslag som sågs som ett försök till lösning och som vid införande 
innebar en kort eller en lång kurs i språk, i matematik blev skillnaden att den 
”svårare” kursen var mer teoretisk än den ”lättare” (Unenge 1999). Införande av 
alternativkurser uppfattades av många som en motsägelse till grundidén med en 
enhetsskola (a.a.). När skolberedningen skulle fastställa Läroplan för grundskolan 
1962 (Lgr 62) pågick försöksverksamhet som skulle ligga till grund för 
skolberedningens beslut, men trots det togs ett beslut som inte var väl underbyggt 
(Skolverket 1997). Beslutet blev sammanhållna klasser t.o.m. årskurs 8, men med 
alternativkurser, allmän eller särskild kurs, i bl.a. matematik. Årskurs 9 blev upp-
delad i tre program, ett yrkesförberedande, ett allmänt och ett gymnasieförberedande 
(a.a.).  I underlaget från försöksverksamheten framkom dock inga uppenbara positiva 
effekter med homogenisering, varken för de svaga eller starkare eleverna. I 
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kursplanerna för matematikens alternativkurser, allmän och särskild, gjordes i 
princip inga ändringar (Unenge 1999). 
 

Det gick snabbt att konstatera att realskolans kursplan praktiskt taget ordagrant 
blev särskild kurs för årskurserna 7-9, medan folkskolans kursplan blev den 
allmänna, lättare kursen. (Unenge 1999, s.42) 

 
Tiden mellan Lgr 62 och Lgr 69, arbetade Skolöverstyrelsen (SÖ) med att avskaffa 
alternativkurserna. De ansåg att individualisering kunde ske med mer utvecklade 
läromedel (Skolverket 1997). Med ett omfattande projekt, IMU (Individualiserad 
matematikundervisning), i ryggen föreslog SÖ inför Lgr 69 att alternativkurserna 
skulle tas bort (a.a.). Men regeringen gick emot förslaget och behöll alternativ-
kurserna även i Lgr 69 (a.a.). Även i Lgr 80 finns alternativkurserna kvar, dock utan 
att de nämns i kursplanen för matematik utan endast med ett fåtal rader under 
rubriken Timplaner. Alternativkurser har där fått en underrubrik, under vilken det 
står att alternativkurser finns i engelska och matematik. Alternativkurserna är valbara 
tillsammans med föräldrarna till eleven (a.a.).  Det är därmed inte förrän i Lpo 94 
som föreskrifterna om alternativkurser helt tas bort från läroplanen (a.a.). Men det 
innebär endast att ansvaret för hur grupperingar och klassuppdelning ska ske 
delegerats till rektorn på respektive skola (a.a.).  
 

2.1.2 Läroplan och skollag 
I dagens läroplan, Lpo 94, påpekas på flera ställen att undervisningen skall anpassas 
till alla elevers olika behov och förutsättningar och att undervisningen aldrig kan 
utformas lika för alla. Läraren skall individanpassa sin undervisning så att varje elev 
utvecklas utifrån sina förutsättningar och ges möjlighet att utveckla hela sin förmåga 
(Lpo 94). Skolan ska särskilt hjälpa de elever som har svårigheter att nå målen, detta 
utan att några elever känner sig utpekade eller kränkta (Lpo 94). Hur eleverna ska nå 
de nationella målen är inte fastställt, endast att det finns olika vägar att nå dem. Det 
är alltså öppet för egna tolkningar (Lpo 94).  
 

Elever är olika. De har t ex olika intressen och ambitionsnivå och lär bäst på 
olika sätt och i olika takt. De kommer från olika miljöer och kulturer och har 
olika erfarenheter med sig till skolan. Under skoltiden får de olika starkt stöd 
från hem och omgivning. Alla elever ska dock gå i en gemensam skola med 
gemensamma mål och de har alla rätt till likvärdig utbildning De ska också 
’stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga’ (Lpo 94). Dessa 
utgångspunkter är naturligtvis en pedagogisk utmaning för skolan. Att 
undervisningens utformning och innehåll inte kan vara identisk för alla elever är 
uppenbart. Någon form av differentiering måste till. Frågan är hur denna ska 
ske? Är elevers olikheter i första hand ett organisatoriskt problem eller en 
undervisningsutmaning? (Wallby, Carlsson & Nyström 2001, s.11) 

 
Eftersom eleverna i skolan är grupperade i klasser medför läroplanens krav på 
individualisering att läraren ställs inför ett dilemma som läraren i de flesta fall 
hanterar med ömsom individuell och ömsom kollektiv kontakt med eleverna (Kernell 
2002). Denna situation finner många lärare frustrerande och den kan leda till skuld-
känslor hos lärarna när de känner att de inte räcker till åt alla enskilda individer i 
klassen (Hargreaves 1998). För att känna större tillfredställelse med sin insats i 
klassen anser många lärare att det är önskvärt med en mer homogen grupp än vad en 
klass oftast innebär (Emanuelsson m.fl. (red.) 1995). I en homogen grupp kan läraren 
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undervisa kollektivt och ändå ge eleverna en viss anpassning efter individnivå 
(Wallby, Carlsson & Nyström 2001).  
 

2.2 Olika former av nivågruppering 
 
Att dagens undervisning i vissa avseenden skiljer sig från skola till skola är inte 
konstigt då skolan styrs av rektorer med olika värderingar och erfarenheter. Inom 
skolan finns sedan i sin tur ett flertal undervisande lärare, också de med olika 
värderingar och erfarenheter. Olikheterna uppstår bland annat på grund av de olika 
uppfattningar som finns angående vilken undervisningsform som gynnar elevers 
lärande mest (Wallby m.fl. 2001). Rektorn på varje skola har, i och med den lokala 
arbetsplanen, möjlighet att sätta sin egen prägel på skolan (Engström, 1996). Det 
vanligaste är att elever som tillhör samma årskull går tillsammans i en klass. En 
sådan indelning i klasser som bara är beroende av elevernas ålder, kallas i det här 
arbetet för heterogen klass (Wallby m.fl. 2001). En sådan klass är heterogen med 
avseende på elevernas prestation i aktuellt skolämne (a.a.). En undervisningsform 
som också är vanligt förekommande är nivågruppering. Även skolor som valt att 
nivågruppera elever skiljer sig sinsemellan (Wallby m.fl. 2001).  Nedan följer be-
skrivningar av olika former av nivågrupperingar som förekommer i skolor idag. 
 

2.2.1 Linjedifferentiering 
Linjedifferentiering kallas den typ av uppdelning som uppstår när elever väljer 
program eller inriktning till gymnasiet (Wallby m.fl. 2001). Eleverna hamnar i olika 
klasser beroende på vad de valt att studera (a.a.). Dessa grupper är i flera avseenden 
heterogena men kan ändå uppfattas som homogena då eleverna har liknande 
yrkesplaner (a.a.). Linjedifferentiering är vad Wallby m.fl. (2001) kallar en yttre 
differentiering eftersom den styrs av den rådande skolformen, till skillnad från inre 
differentiering som är en undervisningsfråga inom skolans väggar. En linje-
differentiering styr inte på något sätt den inre differentieringen, det är givetvis 
möjligt att gruppera eleverna efter prestation även i gymnasieklasser (a.a.).  
 

2.2.2  Nivågruppering i specifikt ämne 
När man nivågrupperar i ett specifikt ämne, t.ex. matematik, utnyttjar man ofta 
parallellklasser och undervisande kollegor för respektive klass för att på så vis få 
tillgång till flera lärare och flera elever (Wallby m.fl. 2001). Det finns sedan ett 
flertal metoder för att gruppera eleverna (a.a.). Några exempel är genom 
diagnostiserande test, eleven väljer själv eller att läraren väljer, kombinationer av 
dessa är också möjliga (a.a.). Larsson och Höjmans (2004) enkätundersökning om 
elevers uppfattning av nivågrupperingar visar att det främst är läraren som avgör 
vilken grupp eleven ska tillhöra, ibland i samråd med eleven. En av de lärare som 
Bjerneby Häll (2006) följt säger däremot att lärarna låter eleverna helt och hållet 
själva välja vilken nivågrupp de ska tillhöra. Resultatet blir, oberoende av sättet 
eleverna grupperas på, ett antal grupper, 2-4 st. är vanligt, med elever som anses 
prestera ganska lika i samma grupp (Wallby m.fl. 2001).  Dessa grupper undervisas 
sedan var för sig med en lärare per grupp i det specifika ämnet (a.a.). I övriga ämnen 
är eleverna åter samlade i sina klasser eller grupperade i andra ämnesspecifika 
grupper (a.a.). Det är för det mesta inte omöjligt för eleverna att byta grupp men det 
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är sällan byten görs, åtminstone från en lägre till en högre grupp (a.a.). Ett byte till en 
högre grupp kan bli svårt för eleven då den lägre gruppen går långsammare fram 
eller endast studerar ämnesområdena ytligt (a.a.). Eleven uppfattas då ha hamnat i ett 
glapp i kunskaper som blir arbetsamma att ta igen (a.a.).  
 

2.2.3 Inomklassgruppering  
Att ha en gruppering inom klassen som beror av elevernas prestationer är ytterligare 
en variant av uppdelningar som förekommer. En sådan gruppering är oftast inte lika 
strikt i grupptillhörighet bland eleverna som nivågruppering med flera klasser 
inblandade för det mesta är (Wallby m.fl. 2001). Vid en inomklassgruppering ändras 
gruppkonstellationerna kontinuerligt vid olika ämnesområden inom ämnet (a.a.). Hur 
läraren väljer att organisera undervisningen vid inomklassgruppering kan variera 
(Bentley 2003). Vid genomgångar av nya avsnitt kan läraren välja att hålla klassen 
samlad och låta alla eleverna ta del av samma exempel och förklaringar oavsett 
grupptillhörighet (a.a.). Ett annat alternativ är att läraren kort introducerar ett nytt 
avsnitt inför hela klassen och sedan förklarar mer ingående för en grupp i taget, de 
andra grupperna får under den tiden arbeta med uppgifter ur boken och ta hjälp av 
varandra (a.a.). Bentley (2003) menar att inomklassgruppering ger stora möjligheter 
till individualisering. I Larsson och Höjmans (2004) examensarbete kan man läsa att:  
 

Tillfälliga grupper inom ett begränsat avsnitt som bygger på elevernas 
förkunskaper inom detta avsnitt, ger goda effekter. Inomklassgrupperingar som 
ofta omgrupperas har därför visats vara en framgångsrik metod. Flera av riskerna 
(se svårigheter) med nivågruppering minimeras genom detta sätt att gruppera. 
(Larsson & Höjman 2004, s.12) 

 
Att elever i samma klass förses med olika läroböcker som beror på lärarens 
uppfattning om elevernas förutsättningar kan också ses som en inomklassgruppering 
(Wallby m.fl. 2001). 
 

2.2.4 Projekt med samarbete mellan nivågrupper 
Att arbeta i smågrupper inom klassen vid vissa tillfällen uppfattas ofta positivt av 
eleverna eftersom det vid flera tillfällen innebär samtal kring t.ex. något matematiskt 
problem som gemensamt ska lösas (Skolverket 2003). Att sådana här tillfälliga 
heterogena grupper även ger kunskapsmässiga resultat framkommer i artikeln To mix 

or not to mix av Rosemary Shuttlewood (2006). Där beskrivs ett projekt där 5 
grupper, grupperade efter prestation, sammanförs två och två, ibland tre, inför olika 
lektionspass (a.a.). De sammanförda grupperna ges sedan olika uppgifter som lärarna 
anser lämpar sig för den grupp de skapat, t.ex. fick grupp 1 och 2 arbeta tillsammans 
med ett uppgiftsblad som grupp 1 sedan tidigare var bekanta med och förväntades 
därför visa grupp 2 vad det gick ut på (a.a.). Man hade i projektet olika 
gruppkonstellationer för de fyra lektionspassen per vecka. Projektet pågick under 
fyra veckor och precis efter projektets slut genomgick eleverna ett nationellt prov 
(a.a.). Några exempel på kommentarer från eleverna i projektet är: ” working with 
different people than normal is good for motivation”, ” very helpful, in fact 
helpfulest! I like the calm focused aura of the classroom” och ” seems to be us 
teaching set 2, however this is good as we recap it” (Shuttlewood 2006 s.10-11). Vid 
det nationella provet nådde eleverna ett något bättre resultat än förväntat, och man 
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kunde också senare konstatera att flera av eleverna som ingått i projektet valde att 
läsa mer matematik i kommande studier (a.a.). 
 

2.3 Argument för och emot nivågruppering 
 
Nivågrupperingens vara eller icke vara fortsätter att vara en aktuell diskussion bland 
pedagoger. Att lärare har olika syn på nivågrupperingar kan bero på att frågan om 
nivågruppering inte bara är pedagogisk utan även ideologisk (Wallby m.fl. 2001). 
Engström (1996) ifrågasätter nivågrupperingens vara i den svenska skolan och menar 
att nivågruppering tillämpas endast p.g.a. av myter och vana och inte med någon 
forskningsanknuten bakgrund. Både Engström (1996) och Wallby m.fl. (2001) 
påpekar att forskningsresultat kring nivågruppering visar att i jämförelse med 
heterogena klasser ger nivågrupperingar varken övervägande positiv eller negativ 
effekt, för vissa elever är det något positivt att arbeta i nivågrupp för andra något 
negativt.  
 
Enligt Engström (1996) anser lärare att en stor fördel med nivågruppering är att de 
kan ha gemensamma genomgångar som är anpassade efter gruppens behov. Men i Jo 
Boalers (1997) intervjuer med elever som fått prova på att arbeta både i nivågrupper 
och i heterogen klass framkommer att eleverna känner sig mer pressade att hänga 
med i nivågrupper än i heterogen klass. Eleverna menar att i nivågrupper förutsätts 
att de ska kunna arbeta lika snabbt och förstå lika mycket som de andra eleverna i 
samma grupp, när de inte gör det känner de sig misslyckade (Boaler 1997). I en 
heterogen klass är eleverna medvetna om att olikheter i tempo och förståelse finns 
och det är accepterat att det är så (a.a.). Efter en uppdelning i nivågrupper är det 
menat att det ska vara ett antal i stort sett homogena grupper man har att undervisa, 
men grupperna blir med all säkerhet heterogena i ett flertal avseenden oberoende av 
vilka metoder man använder för gruppering (Wallby m.fl. 2001). Läraren kommer då 
att lägga sin undervisning på medelnivån i ”sin” grupp, med resultat att några elever 
kommer att uppfatta genomgången som för svår och för snabb, och andra elever som 
för lätt och för långsam (Boaler 1997).  
 
I Boalers (1997) intervjuer framkommer också att elever som undervisas i den högst 
presterande gruppen uppfattar det som att alltför höga krav ställs på dem. Elever 
uttrycker sig till exempel så här: 
 

L: I preferred it when we were in our tutor groups 
JB: Why? 
L: ’Cause you don’t worry so much and feel under so much pressure then, ‘cause 
now you’ve got people of the same standard as you and they can do the same 
stuff and sometimes they can do it and you can’t and you think ‘Oh, I should do 
that’ and then you can’t … but if you’re in your tutor group you’re all a different 
status … it’s different. (Lindsey, Amber Hill, Year 11, set 4) 
(Boaler 1997, s.128) 

 
I en högpresterande grupp håller läraren korta snabba genomgångar, eleverna får kort 
tid till egen övning av matematiska områden och de förväntas förstå nya matematiska 
metoder omedelbart (Boaler 1997). Att elever som har goda matematiska 
förutsättningar gynnas av nivågrupperingar är många forskare dock överens om 
(Wallby m.fl. 2001). Eleverna gynnas genom att de ges möjlighet att läsa mer eller 
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djupare matematik jämfört med om de hade undervisats i heterogen klass (a.a.). 
Detta leder till bättre resultat på matematikprov och bättre förutsättningar för vidare 
utbildning där goda matematikkunskaper är av vikt (a.a.). Men om det medför att 
eleverna känner sig stressade i en sådan situation så kan det trots goda resultat leda 
till att eleverna tröttnar på grund av att de känner sig otillräckliga (Skolverket 2003).   
 
Ytterligare en synpunkt som ofta förs fram i debatten kring nivågruppering är att de 
lågpresterande eleverna slipper jämföra sig med de högpresterande om de skiljs åt i 
olika grupper. Detta är då till fördel för de lågpresterande eftersom de i heterogen 
grupp får sämre självkänsla än om de är tillsammans med andra som har svårigheter i 
matematik (Wallby m.fl. 2001). Men forskningsresultaten visar att elever som redan 
innan nivågruppering är lågpresterande förblir så och presterar likvärdigt i 
nivågrupp. Med utgångspunkt från elevernas självkänsla finns det ingenting som 
tyder på att den blir bättre av att eleven grupperas tillsammans med andra elever som 
anses dåliga på matematik (a.a.).  
 
En fördel med nivågrupper enligt lärare som är positiva till nivågrupper är att det blir 
lättare att planera sin undervisning för en homogen grupp än för en heterogen 
(Emanuelsson m.fl. (red.) 1995). Att nivågrupper innebär mindre planeringstid, tid 
som istället kan läggas på att hjälpa eleverna individuellt, var ett återkommande 
argument för nivågrupper enligt Andersen och Erikssons (2007) intervjuer med 
lärare i årskurs 7-9.  
 

Det är lättare för läraren och tar mindre tid […] eleverna får mera tid om man 
nivågrupperar så man har mindre spann på elevernas kunskaper. Både lärare och 
elever skulle vinna på det (Intervju 1). (Andersen & Eriksson 2007, s.23) 

 
Bentley (2003) menar att en lärares upplevelse av arbetsbörda och stress kan vara 
beroende på klasstorlek och/eller undervisningsform, men att det inte är helt entydigt 
vilken betydelse det har. I flera fall menar lärare att en homogen grupp med litet 
antal elever medför mindre stress för lärarna eftersom de känner att de har möjlighet 
att ge eleverna mer individuell hjälp (Bentley 2003). Men det finns även lärare som 
menar att i en liten grupp ställer eleverna högre krav på att läraren ska hinna hjälpa 
alla, ett krav som inte upplevs lika starkt när en större grupp undervisas, då hjälper 
eleverna i större utsträckning varandra (a.a.). 
 
 

2.4 Sammanfattning av bakgrund 
 
För att uppmärksamma det som är intressant för den empiriska undersökningen 
presenteras en kort sammanfattning av den teoretiska bakgrunden. 
 

• Genom Lpo 94 har rektorn på respektive skola ansvar för hur undervisningen 
organiseras så att alla elever når målen. 

 
• Det finns flera olika sätt att nivågruppera elever, inom klassen eller 

tillsammans med parallellklasser i samma årskurs är två exempel. 
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• Vad/vem som avgör elevernas placering i en nivågrupp varierar mellan 
skolor: diagnostiska test, läraren eller eleverna, kan vara den avgörande 
faktorn. 

 
• Eleven har möjlighet att byta grupp enligt lärarna men få byten görs. 
 
• Det görs även försök där grupper med olika prestationsnivå sammanförs för 

att eleverna ska få ett utbyte av varandra. 
 
• Resultat från den forskning som gjorts om nivågrupper är inte entydiga men 

visar inte på några utmärkande fördelar i jämförelse med heterogena klasser. 
 

• Om lärarens arbetsbörda blir större eller mindre vid nivågruppering jämfört 
med vid heterogen klass är enligt forskningsresultat oklart. 
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3 SYFTE/FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med den här undersökningen är att ur ett lärarperspektiv få svar på frågorna: 

 
� Hur organiseras nivågrupper i matematik då de används? 
 

� Vem avgör elevens grupptillhörighet och hur bestående är den? 
 
� Hur ser möjligheten att byta grupp ut för eleven? 

 
� Vilka problem innebär en elevs gruppbyte enligt läraren? 

 
 

� Hur påverkar valet av nivågrupper i matematik lärare och elever? 
 

� Vilka elever främjas av nivågrupper och på vilket sätt? 
 
� Hur upplever matematiklärare arbetsbördan i nivågrupper i jämförelse med 

arbetsbördan i heterogena klasser?  
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4 METOD 
 
För att få svar på undersökningens frågeställning valdes enkät som undersöknings-
metod. Enkäten riktar sig till matematiklärare som undervisar i grundskolans senare 
år, dvs. årskurs 7-9. Nedan presenteras undersökningen genom beskrivning av 
undersökningsgruppen, enkäten och databearbetningen. 
 

4.1 Undersökningsgrupp 
 
Populationen för undersökningen är matematikundervisande lärare i årskurs 7-9. För 
att hitta den variation av skolor som söktes skickades ett mail ut till ett tiotal 
matematiklärare på olika skolor med en kortare beskrivning av undersökningen och 
en förfrågan om hur skolan arbetar i matematik. De skolor som tillämpar de 
undervisningsformer som för undersökningen var aktuella, nivågrupper och 
heterogena klasser, kontaktades vidare för tillstånd och samtycke att genomföra 
enkätundersökningen. Fyra skolor valdes på så sätt strategiskt ut med tanke på hur de 
organiserar matematikundervisningen (Trost 2007). Skolorna ligger alla i samma 
kommun, två av dem tillhör den centrala tätorten medan de andra två ligger i mindre 
tätorter på landsbygden, några av dem har jag tidigare varit i kontakt med under min 
studietid. Två av skolorna arbetar med nivågrupperingar i matematik, de andra två 
arbetar inte med nivågrupperingar utan undervisar matematik i heterogena klasser. 
Detta resulterade i två undersökningsgrupper, en med lärare som undervisar i nivå-
grupper och en med lärare som undervisar i heterogena klasser. Grupperna kom att 
bestå av 10 lärare i nivågrupper respektive 11 lärare i heterogena klasser.  
 

4.2 Undersökningsmetod 
 
Den undersökningsmetod som använts är enkät. Eftersom undersökningen vänder sig 
till två undersökningsgrupper som arbetar olika i matematik konstruerades två olika 
enkäter. Enkäterna (se Bilaga 1 och 2) inleds med en kort text med beskrivning av 
undersökningens syfte för att uppfylla informationskravet mot undersöknings-
grupperna (Vetenskapsrådet 2002). I förtexten garanterades även att information om 
undersökningsgrupperna i allmänhet och respondenten i synnerhet skulle behandlas 
konfidentiellt, så att det inte skulle finnas några möjligheter att spåra åsikter i 
resultatet tillbaka till individ eller grupp (a.a). Enkäterna är konstruerade med i stort 
sett uteslutande slutna svarsalternativ. Vid ett fåtal frågor ombeds respondenten att 
precisera sitt svar om denne svarar ”Nej” på frågan (se Bilaga 1, fråga 10). Det finns 
även utrymme att sist i enkäterna tillägga egna kommentarer om respondenten anser 
att någon väsentlig synpunkt ej har getts utrymme. Detta gör att enkäterna har hög 
grad av strukturering, då respondenten endast har möjlighet att svara enligt de givna 
alternativen (Trost 2007). Ur en annan synvinkel kan man dock mena att 
svarsalternativen som i vissa fall innehåller mängdbegrepp som kan uppfattas olika, 
t.ex. ”i de flesta fall”, är av lägre grad av strukturering (Trost 2007). Men jag menar 
ändå att med de svarsalternativ som erbjuds bör ej någon förvirring eller 
åtskiljaktighet ske. Standardiseringen på enkäterna bedömer jag som låg på grund av 
att två olika enkäter används beroende på vilken undervisningsform lärarna som 
besvarar enkäten arbetar med. För att få en hög grad av standardisering krävs att man 
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försöker ha så lika utgångspunkter som är möjligt för alla i undersökningsgruppen 
(Trost 2007). Men eftersom grupperna som undersöks har så olika arbetssätt har jag 
låtit dem besvara olika enkäter, men frågorna behandlar samma företeelser i båda 
enkäterna.   
 
För att effektivt få in enkätsvar lämnades enkäterna ut personligen till den lärare jag 
haft kontakt med och i samråd med denne lärare avgjordes en rimlig tid, ca en dag, 
för lärarna på den aktuella skolan att besvara enkäten, sedan återkom jag för att 
personligen hämta de besvarade enkäterna.  
 

4.3 Databearbetning 
 
Enkäterna kodades och alla frågor och svarsalternativ gavs en sifferkod. Varje enkät 
fick ett identitetsnummer så att möjligheten att återgå till enkäterna och kontrollera 
uppgifterna skulle finnas. Vid de frågor där flera svarsalternativ var möjliga gavs 
varje alternativ en egen rad och en ”etta” eller en ”nolla” noterades. En frekvens-
tabell gjordes på så vis i Excel, där de båda svarsgrupperna skrevs in på olika kalkyl-
blad för att noggrant separera resultaten från de båda grupperna.  
 
För att åskådliggöra resultatet har stapeldiagram gjorts för större delen av frågorna. 
De frågor som bedöms intressanta att jämföra har placerats in i samma stapel-
diagram.  I en fråga har de två positiva svarsalternativen sammanförts till en stapel 
och de två negativa till en i ett stapeldiagram (Figur 8). Detta har gjorts för att ge en 
tydligare bild av resultatet. En del av resultatet presenteras i två tabeller (Tabell 1 
och Tabell 2). Tabeller har valts för att tydligare kunna göra en jämförelse mellan 
svaren på flera frågor.  
 

4.4 Validitet och reliabilitet  
 
Med hög reliabilitet menas att undersökningens resultat inte är slumpmässiga utan att 
samma resultat skulle uppnås om undersökningen upprepades (Trost 2007). De båda 
enkäterna (se Bilaga 1 och 2) är konstruerade så lika varandra som möjligt, flertalet 
frågor är identiskt lika. Detta ökar kongruensen och precisionsaspekten i 
undersökningen vilket höjer reliabiliteten så att de båda gruppernas svar är möjliga 
att jämföra med varandra (Trost 2007). För att en hög konstans ska uppnås är det 
viktigt att respondenterna har samma yttre förutsättningar, t.ex. att enkäterna 
besvaras på samma dag och vid samma tidpunkt (a.a). Enkäterna fylldes inte i på 
samma dag eller vid samma tidpunkt men i den här undersökningen antas inte det 
vara av någon större betydelse. Viktigare för konstansen här är att respondenten 
ansåg sig ha tillräckligt med tid att fylla i enkäten. Detta tillgodosågs genom att 
respondenterna fick föreslå en dag som passade och sedan hade de möjlighet att 
besvara enkäten under hela den dagen. 
 
För att uppnå hög validitet krävs att det mätinstrument som används, i det här fallet 
de båda enkäterna, är tillförlitligt, att det mäter det som avses att mäta (Patel & 
Davidsson 2003). Flera av frågorna har samma eller liknande svarsalternativ, detta 
underlättar för respondenten och ökar trovärdigheten i resultatet eftersom miss-
förstånd och läsfel minskar (Trost 2007). För att ytterligare öka validiteten och 
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bekräfta trovärdigheten i de analyser som gjorts i samband med resultatets 
sammanställning har resultatet visats för och möjliga tolkningar diskuterats med en 
matematiklärare som har erfarenhet från både nivågrupper och heterogena klasser i 
årskurs 7-9.  
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5 RESULTAT 
 
Resultatkapitlet inleds med bakgrundsvariabler från de båda svarsgrupperna, Lärare i 

nivågrupper och Lärare i heterogena klasser. Därefter redovisas resultatet från 
frågorna om lärarnas synpunkter. 
 

5.1 Bakgrundsvariabler 
 
Här presenteras de resultat som ger information om vilken undervisningsform de 
tillfrågade använder sig av och vad de har för tidigare erfarenheter av de två 
undervisningsformer som den här undersökningen fokuserar på, nivågruppering och 
heterogena klasser. 
 
Eftersom två enkäter använts kommer de två svarsgrupperna att presenteras separat i 
resultatet och diskussionen. De båda grupperna benämns Lärare i nivågrupper 

respektive Lärare i heterogena klasser. Den första gruppen representeras av 10 lärare 
som främst undervisar i nivågrupper och den andra gruppen av 11 lärare som i 
huvudsak undervisar i heterogena klasser.  
 
De första frågorna i båda enkäterna ställdes för att ta reda på i vilka årskurser 
svarsgrupperna undervisar och om de undervisar i nivågrupper eller i heterogena 
klasser. Det är i båda svarsgrupperna jämn spridning av undervisning i årskurserna 
7 - 9, alla undervisar i minst två årskurser, nästan hälften undervisar i alla tre 
årskurserna. En av de fyra skolorna i undersökningsgruppen använder endast en av 
undervisningsformerna, nivågrupp eller heterogen klass. Detta gäller en skola som 
enbart har heterogena klasser i alla tre årskurser. På de övriga tre skolorna finns både 
nivågrupp och heterogen klass som undervisningsform. Men trots att det förekommer 
båda undervisningsformerna så är det möjligt att separera lärarna i grupperna, Lärare 

i nivågrupper och Lärare i heterogena klasser, eftersom det är tydligt vilken 
undervisningsform som dominerar på respektive skola.  
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Som framgår av Figur 1, undervisar de 10 lärarna i Lärare i nivågrupper sammanlagt 
i 24 klasser och av dessa klasser är 16 nivågrupperade. Samtliga årskurs 9 är 
nivågrupperade.  
 
Figur 2 visar att av de 11 lärarna som ingår i Lärare i heterogena klasser svarar 8 att 
de undervisar i heterogena klasser, de 3 som svarar Annat har kommenterat att de 
arbetar med båda arbetssätten. 

  
Figur 1. I vilka klasser undervisar Lärare i nivå-   Figur 2. Resultat från frågan ” Undervisar 
grupper och i vilka klasser används nivågruppering? du i heterogena klasser?” ställd till 

Lärare i heterogena klasser. 
 

 
Enligt undersökningens resultat har 8 av 10 lärare i Lärare i nivågrupper tidigare 
undervisat i heterogena klasser (Figur 3), och 8 av 11 lärare i Lärare i heterogena 

klasser har tidigare undervisat i nivågrupper (Figur 4). Detta innebär att sammanlagt 
16 av de 21 lärare som besvarar någon av enkäterna har undervisat i både 
nivågrupper och heterogena klasser, antingen på samma skola som de nu undervisar 
eller på någon annan skola. 
 

 
Figur 3. Lärare i nivågruppers svar på frågan   Figur 4. Lärare i heterogena klassers svar på 
om de tidigare har undervisat i heterogena klasser. om de tidigare undervisat i nivågrupper. 
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5.2 Nivågruppernas organisation 
 
Här presenteras resultatet på frågor om hur nivågrupperingen organiseras, på de 
skolor som arbetar med nivågruppering. Därmed finns endast resultat från gruppen 
Lärare i nivågrupper. 
 

5.2.1 Grupptillhörighet 
På frågan om hur många nivågrupper som finns på den skola lärarna arbetar svarar 
de flesta (7 av 10), att det finns 3 olika nivågrupper. Av de övriga 3 lärarna svarar 2 
att det finns 2 nivågrupper och 1 lärare att det finns 4 olika nivågrupper. Svaren 
kommer från två olika skolor, 4 svar från den ena skolan och 6 från den andra. 
Lärarna som svarar är alltså inte eniga om hur många grupper som faktiskt finns på 
skolan. Detta kan bero på om man anser att en liten grupp elever som får 
undervisning av speciallärare räknas som en nivågrupp eller inte. En sådan grupp 
skulle antagligen finnas även om man arbetade i heterogena klasser. Lärarnas olika 
svar kan också bero på att lärarna som besvarat enkäten arbetar i olika arbetslag och 
arbetslagen kan ha olika många nivågrupper. (Figur borttagen)  
 
 
Resultatet från enkätundersökningen visar att alla 10 lärarna anser att det är läraren 
som avgör vilken nivågrupp eleven ska tillhöra. De flesta (7 av 10), svarar att även 
eleven medverkar vid det beslutet. Hälften menar att elevens föräldrar har inflytande 
vid avgörandet av elevens grupptillhörighet. Att rektorn medverkar vid avgörandet 
av vilken nivågrupp eleven ska tillhöra svarar 2 lärare. (Figur borttagen) 
 
 
I Figur 5 presenteras svaren på frågan om hur ofta elevers placering i nivågrupp 
omvärderas. Hälften av lärarna svarar att den grupp som eleven hamnar i är 
bestående i minst en termin, och hälften svarar att grupperna består ett helt läsår. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Lärare i nivågrupper. Resultatet från frågan  
”Hur ofta görs omvärdering av elevens placering i gruppen?” 
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5.2.2 Byte av grupp 
Figur 6 visar att lärarna anser att om en elev vill byta grupp innebär det inte några 
eller endast mycket små problem för eleven att byta från en högpresterande till en 
lågpresterande grupp. Att däremot byta från en lågpresterande till en högpresterande 
grupp innebär enligt 9 av 10 lärare problem för eleven. Av Figur 7 framgår att svaren 
på frågorna om de problem ett gruppbyte innebär för lärarna själva inte är entydiga. 
Det innebär mindre problem för lärarna när en elev byter från en högpresterande 
grupp till en lågpresterande, än vad ett omvänt byte innebär. Enligt 3 lärare är det 
inte några problem alls för läraren vid ett byte från en hög grupp till en lägre.  

Figur 6. Lärare i nivågruppers svar på frågan  Figur 7. Lärare i nivågruppers svar på frågan  
om det innebär några problem för eleven när en  om det innebär några problem för läraren när 
elev byter grupp.       en elev byter grupp. 
 

5.2.3 Arbetet i nivågrupper och elevers betygsmöjligheter 
 
På frågorna om hur likvärdigt arbetet i de olika nivågrupperna är svarar 7 av 10 
lärare att de alltid eller till stor del arbetar mot samma mål, lika många svarar att de 
arbetar med samma matematiska område samtidigt (Figur 8). Hälften svarar att de 
har samma undervisningsmaterial och hälften att de inte har det. Att lärarna svarar att 
undervisningsmaterialet är samma eller inte kan bero på om de anser att en lärobok 
från samma författare och samma lärarhandledning men i två olika varianter, med 
olika avancerat innehåll, är samma bok eller inte. Värt att notera i Figur 8 är också att 
3 lärare av 10 svarar att de sällan eller aldrig arbetar mot samma mål i de olika 
grupperna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Hur likvärdigt arbetar man i de olika nivågrupperna? Svar från Lärare i nivågrupper. 
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En av frågorna för Lärare i nivågrupper var om alla betygssteg var möjliga i alla 
nivågrupper. Svarsalternativen var Ja eller Nej, vilka betyg är inte möjliga för vilken 

grupp?. På denna frågan svarade samtliga 10 lärare att det inte var möjligt att nå 
betyget MVG i den lägsta nivågruppen. En lärare kommenterade dessutom att det 
fanns en möjlighet för elever i lägsta gruppen att skriva ett prov för MVG, men att 
den möjligheten mycket sällan utnyttjades.  
 

5.3 Genom vilken undervisningsform främjas vilka elever? 
 
I detta avsnitt görs en jämförelse mellan de två undervisningsformerna nivå-
gruppering och heterogen klass. Jämförelsen inriktas på elevernas kunskapsnivå 
respektive elevernas arbetsmiljö. Frågorna har ställts till båda svarsgrupperna, 
Lärare i nivågrupper och Lärare i heterogena klasser. Frågorna var av typen: Anser 
du att nivågruppering främjar högpresterandes kunskapsnivå?. Det fanns 4 svars-
alternativ, Ja, allas; Ja, de flestas; Ja, för ett fåtal; Nej, för ingen. Resultatet för de 
två positiva alternativen, Ja, allas och Ja, de flestas, presenteras i Tabell 1 och Tabell 
2 nedan.  
 
Som framgår av Tabell 1 anser 10 av 10 lärare i svarsgruppen Lärare i nivågrupper 
att nivågrupper främjar alla eller de flesta elevers kunskapsnivå vare sig eleverna är 
lågpresterande eller högpresterande. Av de 11 svarande i Lärare i heterogena klasser 
anser 6 att undervisning i heterogen klass främjar de lågpresterandes kunskapsnivå 
och 2 lärare anser att det främjar de högpresterandes. Lärare i heterogena klasser 
besvarar också frågan om de anser att nivågruppering främjar elever och 2 av 8 (det 
är 8 svarande eftersom 3 lärare inte har erfarenhet av nivågrupper (se Figur 4)) anser 
att nivågrupper främjar de lågpresterandes kunskapsnivå och 6 lärare svarar att det 
främjar de högpresterandes kunskapsnivå. Tabell 1 visar att sammanlagt 16 lärare av 
18 ur båda svarsgrupperna anser att högpresterande elevers kunskapsnivå främjas av 
nivågruppering. Om de lågpresterande eleverna främjas eller ej är lärarna i de olika 
svarsgrupperna inte eniga. De lärare som arbetar med nivågrupper svarar att 
kunskapsnivån främjas även för lågpresterande elever medan de lärare som 
undervisar i heterogena klasser i högre grad svarar positivt för heterogena klasser. 
 
Tabell 1 De positiva svaren angående elevers kunskapsnivå i de båda undervisnings- 
formerna enligt båda svarsgrupperna 
Främjar det elevers 
kunskapsnivå med 
nivågrupp/ 
heterogen klass 

Lågpresterande 
elever 

Antal Ja, allas/Ja, de 

flestas (Antal svarande) 

Högpresterande 
elever 

Antal Ja, allas/Ja, de 

flestas (Antal svarande) 
Lärare i nivågrupper, 

om nivågrupper 
10 (10) 10 (10) 

Lärare i heterogena 

klasser, om heterogena 
klasser 

6 (11) 2 (11) 

Lärare i heterogena 

klasser, om nivågrupper 
2 (8) 6 (8) 
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Tabell 2 visar vad lärarna svarar angående elevernas arbetsmiljö i de olika 
undervisningsformerna. Här framgår att lärarna i båda svarsgrupperna anser att 
arbetsmiljön för de högpresterande främjas av nivågruppering, sammanlagt 17 
svarande av 18 svarar positivt. Att arbetsmiljön främjas för högpresterande elever i 
heterogen klass är det 1 lärare av 11 som anser. För de lågpresterande eleverna är 
resultatet inte lika entydigt. Hälften av alla svaranden, 9 av 18, anser att nivågrupper 
främjar de lågpresterande elevernas arbetsmiljö. I heterogen klass anser 7 av 11 
Lärare i heterogena klasser att de lågpresterande elevernas arbetsmiljö främjas.  
 
Tabell 2 De positiva svaren angående elevers arbetsmiljö i de båda undervisnings- 
formerna enligt båda svarsgrupperna 
Främjar det elevers 
arbetsmiljö med 
nivågrupp/ 
heterogen klass 

Lågpresterande 
elever 

Antal Ja, allas/Ja, de 

flestas (Antal svarande) 

Högpresterande 
elever 

Antal Ja, allas/Ja, de 

flestas (Antal svarande) 
Lärare i nivågrupper, om 
nivågrupper 

6 (10) 10 (10) 

Lärare i heterogena 

klasser, om heterogena 
klasser 

7 (11) 1 (11) 

Lärare i heterogena 

klasser, om nivågrupper 
3 (8) 7 (8) 
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5.4 Skillnad i arbetsbörda för lärare vid olika undervisnings-
former 

 
Den sista frågan som ställdes i de båda enkäterna var om lärarna uppfattar att det blir 
mindre eller större arbetsbörda när nivågruppering används i jämförelse med 
heterogena klasser. Resultatet på frågan presenteras nedan (Figur 9 och Figur 10). 
Som framgår av figurerna är resultatet inte entydigt, spridningen är stor både inom 
svarsgruppen Lärare i nivågrupper och mellan de båda svarsgrupperna. En trolig 
förklaring till spridningen är att frågan inte tydligt preciserar vilken sorts arbetsbörda 
som avses. Är det arbetsbördan i fråga om för- och efterarbete, så som planering och 
rättning av prov, eller är det den arbetsbörda läraren upplever i klassrummet? 
Ytterligare en förklaring till det spridda resultatet är att det saknas uppgift om vilken 
nivågrupp de lärare som besvarar enkäten undervisar i. En tolkning är att de lärare 
som undervisar högpresterande elever upplever arbetsbördan annorlunda än de lärare 
som undervisar lågpresterande elever. 
   

 
Figur 9. Hur uppfattar lärarna att arbetsbördan skiljer  Figur 10. Hur uppfattar lärarna att arbetsbördan skiljer 
sig vid nivågrupperingsarbete jämfört med heterogena  sig vid nivågrupperingsarbete jämfört med heterogena  
klasser? Svar från Lärare i nivågrupper.   klasser? Svar från Lärare i heterogena klasser. 
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Sammanfattning av resultatet 
 
Här görs en kort sammanfattning av utvalda delar av resultatet.  
 
Nivågruppernas organisation: 

• Samtliga 10 lärare i Lärare i nivågrupper svarar att läraren är med i 
avgörandet om vilken nivågrupp en elev ska placeras i. 

• Elevens placering i nivågruppen är bestående i minst en termin. 
• Det innebär mycket mer problem, för både lärare och elev, om en elev vill 

byta grupp från en lågpresterande grupp till en högpresterande än ett byte i 
omvänd riktning. 

• Betygsmöjligheterna är inte desamma i alla nivågrupper. Enligt samtliga 10 
lärare i nivågrupper är inte MVG möjligt för elever i den lägsta nivågruppen. 

 
Två tabeller har presenterats i vilka en jämförelse görs mellan vilka elever som 
främjas vid de två undervisningsformerna, nivågruppering och heterogen klass. 
 
I nästkommande kapitel, diskuteras resultaten och jämförelser görs med tidigare 
forskning som presenterats i bakgrunden. 
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6 DISKUSSION 
 
Diskussionskapitlet är uppdelat i två delar. Först presenteras en diskussion angående 
metodvalet och sedan följer en diskussion av resultaten från undersökningen. 
Diskussionen har strukturerats med utgångspunkt från de rubriker som tidigare 
använts i resultatkapitlet.  
 

6.1 Metoddiskussion 
 
För att få svar på frågeställningarna valdes enkät som undersökningsmetod. För att få 
en hög trovärdighet i resultatet besvarades enkäten av matematiklärare på fyra olika 
skolor. Antalet respondenter är 21 lärare sammanlagt, vilket är ett ganska litet antal 
men det faktum att respondenterna är spridda över fyra skolor medför att resultatet 
kan anses tillförlitligt. Två olika enkäter användes eftersom syftet var att undersöka 
två olika undervisningsformer, nivågrupper och heterogena klasser. Jag frågade via 
e-post vilken undervisningsform skolan arbetade med innan enkätundersökningen 
genomfördes. Trots det visade det sig att skolorna inte enbart använde en 
undervisningsform utan att det på skolorna fanns olika varianter och kombinationer 
av nivågrupper och heterogena klasser. Dessa variationer var jag inte medveten om 
när jag konstruerade enkäten vilket medförde att några av lärarna kommenterade att 
vissa frågor var svåra att besvara p.g.a. den organisation av undervisningen som de 
hade på sin skola. Frågan om hur arbetsbördan skiljer sig mellan olika 
undervisningsformer var inte tillräckligt välformulerad. Den kunde uppfattas olika 
beroende på vilken del av sitt arbete lärarna tänker på, i klassrummet eller för- och 
efterarbete. Jag ställde ingen fråga till Lärare i nivågrupper om vilken grupp de 
undervisade i, lågpresterande och/eller högpresterande, det hade dock kunnat ge ett 
intressant perspektiv. Dels p.g.a. att arbetsbördan kan vara ojämnt fördelad mellan 
lärare i högpresterande grupper och lärare i lågpresterande. Det hade även varit 
intressant att undersöka om lärarnas uppfattning skiljer sig, beroende på vilken 
nivågrupp de undervisar, om vilka elever som främjas av vilken undervisningsform. 
 
På några av frågorna i enkäten fanns svarsalternativen inga, mycket små, några få 
och stora. Det kan uppfattas som ett stort avstånd mellan alternativen ”några få” och 
”stora”. Detta kan ha bidragit till feltolkning av resultaten. Men med tanke på hur 
alternativen var ordnade, i storleksordning, är min förhoppning att lärarna uppfattade 
alternativen tillräckligt precisa. 
 
För att diskutera och validera min tolkning av resultaten tog jag hjälp av en erfaren 
matematiklärare som arbetar i årskurs 7-9. För en vidareutveckling av min 
undersökning och en komplettering av resultaten hade det varit intressant att göra 
några intervjuer med lärare i de olika svarsgrupperna.  
 

6.2 Nivågruppernas organisation 
 
Här diskuteras de resultat som i resultatkapitlet presenterats i avsnittet 
Nivågruppernas organisation.  
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6.2.1 Grupptillhörighet 
Resultat av undersökningen visar att det i första hand är läraren som avgör vilken 
grupp eleven ska tillhöra och att det beslutet sedan består minst en termin. Att läraren 
har en avgörande roll i beslutet kring elevens grupptillhörighet innebär att det finns 
förväntningar på eleven beroende på i vilken grupp eleven blir placerad. Elever som 
blir placerade i en lågpresterande grupp förväntas ha svårigheter med stora delar av 
matematikämnet (Wallby m.fl. 2001). Vilka förväntningar läraren har på eleverna 
har i sin tur betydelse för hur eleverna presterar: om läraren förväntar sig att eleverna 
ska uppleva något som svårt och behöva mycket hjälp med detta, är det troligt att det 
blir just så (Kernell 2002). En elev som på grund av lärarens bedömning blir placerad 
i en lågpresterande grupp har inte särskilt höga förväntningar att nå upp till och då 
heller ingen anledning att anstränga sig särskilt hårt. Enligt Lpo 94 ska läraren 
organisera undervisningen så att alla elever ges möjlighet att utveckla sin fulla 
förmåga. Om läraren förväntar sig att alla elever i en lågpresterande grupp ska klara 
av matematikämnets grunder men inte mer, finns risken att elever som har förmåga 
att klara av svårare delar av matematiken inte ser den möjligheten. 
 
För de elever som befinner sig på gränsen mellan två nivågrupper, och som placeras i 
den lägre gruppen av dessa, finns det en risk att kunskapsutvecklingen inte blir 
optimal p.g.a. lärarens låga förväntningar på eleverna i en lågpresterande grupp. Det 
är enligt Wallby m.fl. (2001) mer fördelaktigt att placeras i en högre grupp än i en 
lägre för en elev som ligger på gränsen mellan grupperna.  
 
Scenariot blir ett annat i en högpresterande grupp, här förväntas eleverna ha lätt för 
matematik och kunna lösa matematiska uppgifter snabbt (Boaler 1997). Läraren kan 
därför hålla ett högre tempo vid genomgångar och undervisa en större grupp 
eftersom eleverna inte förväntas behöva lika mycket hjälp som elever i en lägre 
grupp. För elevernas kunskapsnivå är höga förväntningar positivt men pressen att 
prestera kan påverka lusten att lära negativt (Boaler 1997).  
 
De skolor som deltagit i min undersökning omvärderar elevernas placering en gång 
per termin, hälften av lärarna svarar en gång per läsår. Försök som gjorts med mer 
flexibla grupper har gett goda resultat både i kunskapsutveckling och för elevers 
arbetsmiljö (Wallby m.fl. 2001). En oftare genomförd omvärdering av elevernas 
placering i grupperna är en möjlig utveckling på nivågrupperingen, som skulle kunna 
få positiva effekter. 

6.2.2 Byte av grupp 
Enligt lärarna innebär det problem när en elev byter grupp, både för lärarna själva 
och för den elev som byter grupp. De problem det innebär när en elev byter från en 
högre till en lägre grupp är endast mycket få och kan ses som obetydliga. Men ett 
byte i omvänd riktning, dvs. när en elev som blivit placerad i en lågpresterande grupp 
byter till en högre grupp innebär definitivt problem, både för inblandade lärare och 
för eleven själv. Svårigheten att byta grupp ”uppåt” bekräftas av forskningsresultat 
som Wallby m.fl. (2001) sammanställt. Där påpekas att eleverna efter en period i den 
lägre nivågruppen inte ligger på samma kunskapsnivå som elever i den högre 
gruppen gör, vilket försvårar ett byte. 
 
Att de olika grupperna arbetar mot samma mål, samma undervisningsmaterial och 
samma område samtidigt är av betydelse om ett byte mellan grupperna ska kunna ske 
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problemfritt. Skolorna i undersökningen arbetar i ganska hög grad med samma mål 
och med samma matematiska område samtidigt, men hälften av lärarna anger att de 
inte har samma undervisningsmaterial. Att nivågrupper inte använder sig av samma 
undervisningsmaterial kan vara positivt. En av anledningarna till att nivågruppering 
används är att det är ett sätt att utveckla undervisningen mer individuellt beroende på 
vilka elever som undervisas (Wallby m.fl. 2001). Ett sätt för läraren att anpassa 
undervisningen är just att variera undervisningsmaterialet.  

6.2.3 Betygsmöjligheter 
Att inte alla lärare, enligt resultaten från min undersökning, anser att de arbetar mot 
samma mål i alla nivågrupper har troligtvis sin förklaring i att de har mål med 
avseende på betyg i åtanke. Att inte betygsmålen är lika för alla grupper är tydligt 
eftersom samtliga lärare svarar att alla betygssteg inte är möjliga för alla 
nivågrupper. Detta är ett resultat som förvånar och jag ställer mig frågan om det är 
tillåtet enligt styrdokumenten att inte ge alla elever möjlighet att nå alla betyg. Efter 
genomsökning av Lpo 94, Grundskoleförordningen och kursplaner i matematik 
konstateras att det inte finns någon reglering som behandlar lärarnas möjlighet att 
organisera undervisningen så att inte alla elever ges möjlighet att uppnå det högsta 
betyget, MVG. Det är betydligt lättare att finna formuleringar som betonar vikten av 
att ge särskilt stöd till elever med behov. Ett exempel på detta är 5 kapitlet 4 § i 
Grundskoleförordningen:  
 

En elev skall ges stödundervisning, om det kan befaras att eleven inte kommer 
att nå de mål som minst skall ha uppnåtts vid slutet av det femte och det nionde 
skolåret eller om eleven av andra skäl behöver särskilt stöd. 
(Grundskoleförordningen (1994:1194) 5 kap. 4 §) 
 

Även i Lpo 94 nämns flera gånger att läraren är skyldig att uppmärksamma om en 
elev inte når upp till målen och att stödåtgärder då skall vidtas. Det är dessutom 
antalet elever i varje skola som uppnår betyget Godkänt som ofta redovisas i de 
utbildningsinspektioner som görs av Skolverket och som sedan uppmärksammas av 
media. Men det finns uttryckt i Lpo 94 att:  
 

Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven … stimuleras att 
använda och utveckla hela sin förmåga. (Lpo 94 2.2 Kunskaper) 

 
Att eleverna skall stimuleras att använda hela sin förmåga är därmed också en del av 
läraruppdraget enligt Lpo 94. Läraren kan uppfatta att hon hamnar i en svår situation 
när läroplanen och andra styrdokument ställer upp mål som kan verka omöjliga att nå 
samtidigt.  
 
Det är anmärkningsvärt att styrdokumentens målstyrning kan resultera i en 
organisation för nivågruppering sådan att: 

• läraren är den som främst avgör elevens grupplacering, 
• grupplaceringen är bestående i minst en termin, 
• det innebär stora problem för eleven att byta grupp från en lågpresterande till 

en högpresterande grupp, 
• de elever som tillhör den lägre gruppen inte har möjlighet att uppnå betyget 

MVG. 
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De elever som kan komma att påverkas negativt av en sådan organisation är de 
elever som kunskapsmässigt befinner sig på gränsen mellan en högpresterande och 
en lågpresterande grupp och som placerats i den lägre gruppen. I den lågpresterande 
gruppen är målet främst att alla elever ska nå godkänt och risken blir då att elever 
som skulle kunnat nå ett högre betyg inte stimuleras och motiveras tillräckligt för att 
göra ett högre betyg möjligt. I de fall eleverna får välja vilken nivågrupp de ska 
tillhöra menar lärare att eleverna är medvetna om betygsmöjligheterna och eleven 
lämnas att avgöra vilket betyg de vill arbeta för att uppnå (Bjerneby Häll 2006). 
 

6.3 Genom vilken undervisningsform främjas vilka elever? 
 
Att de högpresterande eleverna främjas genom nivågruppering är de båda 
svarsgrupperna, Lärare i nivågrupper och Lärare i heterogena klasser, överens om. 
Förklaringen till detta är troligtvis att elever som har lätt för matematik och även har 
höga ambitioner med sina studier ges möjlighet att utveckla sina kunskaper mer i en 
nivågrupp än i en heterogen klass. Läraren kan fokusera på de elever som i en 
heterogen klass ofta får klara sig själva eftersom elever som har svårt för matematik 
ofta kräver mycket uppmärksamhet från läraren.  
 
Lärare i nivågrupper anser att även lågpresterande elever främjas vid nivågruppering 
medan Lärare i heterogena klasser däremot anser det mer fördelaktigt med 
heterogen klass. Min erfarenhet, som jag fått genom min utbildning och den 
verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, och även genom vikariat som lärare under 
sista året av utbildningen, är att för elever med stora svårigheter i matematik, som har 
svårt att nå Godkänt, är nivågrupp eller en liten grupp med särskilt stöd, eventuellt av 
speciallärare, ett bra alternativ till heterogen klass. De elever som nivågruppering får 
störst negativa konsekvenser för är de elever som hamnar mellan två nivågrupper. 
Hur många grupper skolan än delar upp eleverna i, kommer det att finnas elever som 
hamnar på gränsen mellan två grupper (Emanuelsson m.fl. (red.) 1995). Att det var 
de medelpresterande eleverna som ”kom i kläm” vid nivågruppering är även en 
synpunkt som fördes fram av den matematiklärare som konsulterats vid tolkning av 
enkätsvaren.  
 

6.4 Skillnad i arbetsbörda för lärare vid olika undervisningsformer 
 
Enligt Bentley (2003) upplever lärare olika mycket stress beroende på vilken 
undervisningsform de använder. I min undersökning visar inte resultat om 
arbetsbördan skiljer sig mellan de båda undervisningsformerna, nivågruppering och 
heterogena klasser. Detta beror troligtvis på, vilket behandlats i metoddiskussionen, 
att frågan inte var tydligt formulerad och hade behövts kompletteras med fler 
bakgrundsvariabler. 
 

6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetet med denna undersökning har ett större intresse för nivågruppering och 
annan organisation av matematikundervisning väckts. Det vore intressant att 
komplettera den genomförda enkäten med intervjuer med matematiklärare i årskurs 
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7-9, det skulle ge en djupare inblick i vad de anser om nivågruppering som 
undervisningsform. Att även göra en undersökning ur ett elevperspektiv skulle vara 
intressant. Det skulle kunna ge en mer fullständig bild av hur ett byte mellan 
grupperna upplevs och dessutom hur eleverna uppfattar betygsmöjligheterna i de 
olika grupperna.  
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Enkät till Lärare i nivågrupper      BILAGA 1 
Enkätundersökning om nivågrupperingar i matematik riktad till undervisande 

matematiklärare i grundskolans senare år 
Mitt examensarbete, som är det avslutande momentet i lärarutbildningen, handlar om lärarens syn på nivågrupperingar 
i matematik. Jag är därför tacksam för att just du, i egenskap av matematiklärare i grundskolans senare år, tar dig tid 
att svara på min enkät. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och inga uppgifter om varken dig eller skolan 
kommer att vara möjliga att spåra. Om intresse för det färdiga arbetet finns är du välkommen att skicka ett mail till 
mig så kan du få ett exemplar av arbetet. Min mail är: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
I den här enkäten syftar begreppet ”nivågruppering” till en indelning av elever som beror av 
elevers olika prestationer i matematik.  
 
Var vänlig och svara endast med ett kryss/fråga, om inget annat anges vid frågan! 
 
1. I vilken/vilka årskurser undervisar du i matematik? (flera kryss möjliga) 
 
□ 7  □ 8  □ 9  □ annan 
 
 
2. I vilken/vilka årskurser arbetar du med nivågrupperingar i matematik? (flera kryss möjliga) 
 
□ 7  □ 8  □ 9  □ annan 
 
 
3. Hur många grupper med olika undervisningsnivå finns på skolan du arbetar på? 
 
□ 2  □ 3  □ 4  □ fler än fyra 
 
 
4. Vem avgör vilken grupp den enskilda eleven ska tillhöra? (flera kryss möjliga) 
 
□ läraren □ eleven □ målsman till eleven  □ rektor  
 
□ annan, nämligen______________________ 
 
 
5. Hur ofta görs omvärdering av elevens placering i gruppen? 
 
□ Inför varje nytt ämnesområde/kapitel □ 2-3 ggr/ termin □ inför varje ny termin 
 
□ Inför varje läsår □ Mer sällan 
 
 
6. Anser du att det innebär problem för eleven om denne ska byta från en högre grupp till en lägre? 
 
□ Nej, inga alls □ Ja, men mycket små  □ Ja, några få  □ Ja, stora 
 
 
 
 



  

7. Anser du att det innebär problem för eleven om denne ska byta från en lägre grupp till en högre? 
 
□ Nej, inga alls □ Ja, men mycket små  □ Ja, några få  □ Ja, stora 
 
 
8. Anser du att det innebär problem för inblandade lärare om en elev ska byta från en högre grupp 
till en lägre? 
 
□ Nej, inga alls □ Ja, men mycket små  □ Ja, några få  □ Ja, stora 
 
 
9. Anser du att det innebär problem för inblandade lärare om en elev ska byta från en lägre grupp 
till en högre? 
 
□ Nej, inga alls □ Ja, men mycket små  □ Ja, några få  □ Ja, stora 
 
 
10. Är alla betygssteg möjliga i alla nivågrupper? 
 
□ Ja  □ Nej 
  Om nej, vilka är inte möjliga för vilka nivåer?___________________________ 
 
 
11. Arbetar alla lärare med alla elever mot gemensamma mål oavsett nivågrupp? 
 
□ Ja  □ Ja, till stor del  □ Ja, ett fåtal  □ Nej 
 
 
12. Arbetar alla elever med samma undervisningsmaterial (böcker, prov, övningsblad etc.) oavsett 
nivågrupp? 
 
□ Ja  □ Ja, till stor del  □ Ja, i ett fåtal fall □ Nej 
 
 
13. Arbetar alla lärare med alla elever inom samma matematiska område samtidigt oavsett 
nivågrupp? 
 
□ Ja, alltid  □ Ja, oftast  □ Nej, sällan  □ Nej, aldrig 
 
 
14. Anser du att, att arbeta i nivågrupper främjar de högpresterande elevernas… 
 
    Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  

allas  flestas ett fåtal  för ingen 
…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
 
…motivation  □  □  □  □ 
 



  

15. Anser du att, att arbeta i nivågrupper främjar de lågpresterande elevernas… 
 
    Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  

allas  flestas ett fåtal  för ingen 
…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
  
…motivation  □  □  □  □ 
 
 
16. Har du tidigare arbetat utan nivågrupperingar, alltså med heterogena klasser? 
 
□ Ja, tidigare på samma skola □ Ja, på annan skola □ Nej 
 
 
17. Uppfattar du att lärarens arbetsbörda vid nivågrupperingsarbete jämfört med heterogena klasser 
blir… 
 
□ Mycket större □ Något större  □ Samma □ Något mindre  
□ Mycket mindre 
 
 
18. Har du något övrigt att tillägga angående arbete i nivågrupper? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor!! 
 

Marielle 



  

Enkät till Lärare i heterogena klasser     BILAGA 2 
Enkätundersökning om nivågrupperingar i matematik riktad till 

undervisande matematiklärare i grundskolans senare år 
Mitt examensarbete, som är det avslutande momentet i lärarutbildningen, handlar om lärarens syn på nivågrupperingar 
i matematik. Jag är därför tacksam för att just du, i egenskap av matematiklärare i grundskolans senare år, tar dig tid 
att svara på min enkät. Enkäterna kommer att behandlas konfidentiellt och inga uppgifter om varken dig eller skolan 
kommer att vara möjliga att spåra. Om intresse för det färdiga arbetet finns är du välkommen att skicka ett mail till 
mig så kan du få ett exemplar av arbetet. Min mail är: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx 
 
I den här enkäten syftar begreppet ”nivågruppering” till en indelning av elever som beror av 
elevers olika prestationer i matematik.  
 
Var vänlig och svara endast med ett kryss/fråga, om inget annat anges vid frågan! 
 
1. I vilken/vilka årskurser undervisar du i matematik? (flera kryss möjliga) 
 
□ 7  □ 8  □ 9  □ annan 
 
 
2. Undervisar du i heterogen(a) klass(er)? 
 
□ Ja  □ Nej  □ Annat, vad?________________________________ 
 
 
3. Anser du att, att arbeta i heterogena klasser främjar de högpresterande elevernas… 
 
    Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  

allas  flestas ett fåtal  för ingen 
…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
 
…motivation  □  □  □  □ 
 
 
4. Anser du att, att arbeta i heterogena klasser främjar de lågpresterande elevernas… 
 

Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  
allas  flestas ett fåtal  för ingen 

…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
 
…motivation  □  □  □  □ 
 

 



  

5. Har du tidigare arbetat med nivågrupperingar? 
 
□ Ja, tidigare på samma skola □ Ja, på annan skola  □ Nej 
 
 
6. Anser du att, att arbeta i nivågrupper främjar de högpresterande elevernas… 
 
    Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  

allas  flestas ett fåtal  för ingen 
…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
 
…motivation  □  □  □  □ 
 
 
 
7. Anser du att, att arbeta i nivågrupper främjar de lågpresterande elevernas… 
 

Ja,   Ja, de  Ja, för Nej,  
allas  flestas ett fåtal  för ingen 

…utveckling  □  □  □  □ 
 
…kunskapsnivå   □  □  □  □ 
 
…arbetsmiljö   □  □  □  □ 
 
…motivation  □  □  □  □ 
 
 
 
8. Uppfattar du att lärarens arbetsbörda vid nivågrupperingsarbete jämfört med heterogena klasser 
blir… 
 
□ Mycket större □ Något större  □ Samma □ Något mindre  
□ Mycket mindre 
 
 
9. Har du något övrigt att tillägga angående arbete i nivågrupper? 
 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 

Tack för att du tog dig tid att svara på mina frågor!! 
Marielle 


