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Abstrakt 
 

Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på nivågruppering inom 

matematikämnet i grundskolan. Syftet är att undersöka hur sådana grupperingar kan 

tillämpas samt hur det påverkar elevers lärande. Den data som samlats in har 

sammanställts i en innehållsanalys. Koppling har sedan gjorts till det sociokulturella 

perspektivet och dess beskrivning av scaffolding och lärande i samspel med andra. 

Resultatet ger ingen entydig bild av huruvida elever påverkas av nivågruppering, då skilda 

uppfattningar presenteras i de olika studierna. Vad som dock kunnat urskiljas är att 

flertalet faktorer har betydelse för hur eleverna påverkas av nivågruppering. Elevernas 

kunskapsnivå är en av dessa faktorer. Ytterligare faktorer som har betydelse för utfallet 

är på vilket sätt nivågruppering tillämpas, elevernas självbild samt lärarens förväntningar.  

 

 

Nyckelord 
Nivågruppering, homogen, heterogen, lärande, självbild, förväntningar, sociokulturella 

perspektivet  
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1 Inledning 

Elever kommer till skolan med olika erfarenheter och förkunskaper, vilket gör det 

teoretiskt möjligt att det i en klass med 25 elever finns lika många kunskapsnivåer. 

Undervisningen i skolan ska enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (2011 rev.2019) anpassas efter varje enskild elevs behov och 

förutsättningar. Detta innebär att alla elever ska ges samma möjlighet att nå de uppsatta 

kunskapsmålen och utvecklas så långt som möjligt (Skolverket, 2011 rev.2019). 

Skolinspektionen gör årligen granskningar av skolväsendet. I de tre senaste rapporterna 

(2016, 2017, 2018) framgår det att undervisningen ofta läggs på en medelnivå och att den 

därmed inte anpassas till de elever vars behov och förutsättningar ligger utanför denna 

ram. Utifrån Skolinspektionens bedömning kan därmed brister inom detta område 

urskiljas. 
 

Det finns ingen entydig manual som beskriver hur undervisningen i skolan ska 

organiseras. Det är istället upp till varje skola och lärare att hitta lämpliga 

undervisningsformer för att erbjuda eleverna individanpassning. Vad det gäller 

elevgruppen kan denna organiseras på olika sätt och delas upp i olika konstellationer. 

Undervisningen kan bedrivas i helklass eller i mindre grupper och dessa kan i sin tur ha 

tagits fram slumpmässigt eller utifrån ett genomtänkt syfte. I en grupp där elever med 

olika kunskapsnivåer medvetet förts samman skulle ett möjligt syfte kunna vara att de 

högpresterande eleverna i en sådan konstellation kan stödja de lågpresterande. I en grupp 

där eleverna istället har en mer jämlik kunskapsnivå, skulle syftet kunna var att gruppen 

ska få arbeta med ett innehåll som lämpar sig efter deras nivå, oavsett om den är låg, 

medel eller hög. Denna sistnämnda variant för oss in på det som är i fokus i denna studie; 

nivågruppering.  

 

Nivågruppering handlar om att dela in elever i grupper utifrån kunskapsnivå vilket gör att 

grupperna blir mer homogena. Detta har länge varit omdiskuterat och har många gånger 

kommit till att bli en fråga om värderingar (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001).  

 

Genom denna studie vill vi därför undersöka vad forskningen säger om att bedriva 

undervisning i homogena grupper inom matematikämnet. Vi vill genom studien ta reda 

på om det finns några fördelar och nackdelar med att tillämpa denna undervisningsform. 

Detta kan leda till en mer nyanserad bild och därmed resultera i ett vidgat perspektiv för 

dess tillämpning inom matematikämnet i grundskolan. Intresset för ämnet och de brister 

som skolinspektionen presenterat i sina granskningar ligger till grund för valet av studiens 

fokusområde.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte  
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka nivågruppering inom 

matematikämnet och hur det kan påverka elevers lärande i grundskolan. 

2.2 Frågeställningar  
 

1. Vad säger forskning gällande tillämpningen av nivågruppering i grundskolan? 

2. Vilka för- och nackdelar har nivågruppering för elevers lärande i 

matematikämnet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

6 

3 Bakgrund  

I detta avsnitt kommer de aspekter som är centrala för studien att beskrivas på ett 

översiktligt sätt. Inledningsvis ges en redogörelse av läroplanens krav på en likvärdig 

utbildning vilket sedan kopplas till nivågruppering som möjlig metod. I samband med 

detta beskrivs även begreppen homogen, heterogen och differentiering. Vidare ges även 

en presentation av hur nivågruppering kommit till uttryck i de tidigare läroplanerna: Lgr 

69, Lgr 80 samt Lpo 94. Avslutningsvis beskrivs de angränsande begreppen inkludering 

och exkludering.  

3.1 En likvärdig utbildning 
Alla elever har enligt läroplanen (2011 rev.2019) rätt till en likvärdig utbildning vilket 

innebär att varje elev har rätt till en undervisning där hänsyn tagits till dennes 

förutsättningar och behov. Begreppet ska således inte tolkas som att handla om att skolans 

resurser ska fördelas lika eller att undervisningen ska utformas på samma sätt för alla 

(Skolverket, 2011 rev.2019). Hur undervisningen ska organiseras bestäms av varje 

enskild skola. En metod för att skapa en sådan individanpassad undervisning skulle kunna 

vara nivågruppering. 

3.2 Nivågruppering 
Nivågruppering har länge varit ett omdiskuterat ämne i skolan och innebär att elever 

grupperas utifrån deras kunskapsnivå. Syftet med denna metod är att kunna erbjuda en 

undervisning som är anpassad till respektive elevgrupps behov och förutsättningar 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Ett begrepp som är vanligt förekommande i 

samband med nivågruppering och som därför bör definieras är homogen. Att någonting 

är homogent innebär att det är likartat vilket i detta sammanhang avser att elever med 

liknande kunskapsnivå grupperas tillsammans. Motsatsen till detta begrepp är heterogen 

vilket därmed innebär att det inom en och samma grupp finns olika kunskapsnivåer 

(Nationalencyklopedin, u.å.A; Nationalencyklopedin, u.å.B). Ytterligare ett begrepp som 

står i nära relation till nivågruppering är differentiering som enligt Roos (2014) handlar 

om att skapa olika undervisningsformer för eleverna. Ett argument som används för 

tillämpningen av denna metod är att alla elever är olika- därför måste undervisningen 

utformas på olika sätt (2014).  

 
3.2.1 Nivågruppering i läroplanerna  

Vid undersökning av de olika läroplanerna kan en historisk överblick av åsikterna kring 

indelning utefter kunskap urskiljas. I Lgr 69 går det att urskilja faktorer som har en direkt 

koppling till nivågruppering och dess innebörd. En sådan faktor är beskrivningen av 

kollektiv undervisning där eleverna blir uppdelade i grupper som bygger på en enhetlig 

struktur. Indelningen kan ske med utgångspunkt i bland annat elevernas kunskapsnivå. I 

presentationen av individualiserad undervisning framhålls att en undervisning där alla 

elever får arbeta efter en medelnivå inte är att föredra då det inte medför de resultat som 

önskas för alla elever. Det talas även om en indelning i grundkurser och överkurser för 

det stoff som ska läras ut (Skolöverstyrelsen, 1969).  

 

I Lgr 80 sker en förändring i framhållningen av kunskapsindelade grupper. Sådana 

grupperingar beskrivs som möjliga metoder men betonas av att de inte bör vara långvariga 

(Skolöverstyrelsen, 1980). Den beskrivning som ges i Lpo 94 och Lgr 11 gällande hur 

undervisningen kan organiseras har inte heller någon direkt koppling till nivågruppering. 

Till skillnad från Lgr 69 beskrivs inte direkta förslag på hur dessa skulle kunna 
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organiseras. Istället ges en mer generell beskrivning som betonar den likvärdiga 

utbildningen (Utbildningsdepartementet, 1994; Skolverket, 2011). 

3.3 Inkludering och exkludering  
Begreppet inkludering bör enligt Roos (2014) inte ses som ett statiskt mål som ska 

uppnås, utan snarare som en process som ständigt pågår. I ett undervisningssammanhang 

handlar inkludering om att kunna skapa ett meningsfullt deltagande i undervisningen för 

alla elever, oavsett kunskapsnivå. Mångfald och skillnader har en given plats i ett 

inkluderande klassrum (2014). Motsatsen till inkludering är exkludering, vilket handlar 

om att på något sätt avskiljas från helheten och således inte ha full tillgång till den (2014). 

Dessa två begrepp har en nära relation till studiens ämne om nivågruppering då det kan 

finnas skilda uppfattningar om metoden leder till inkludering eller exkludering av elever. 

Vidare resonemang kring detta kommer att föras i studiens diskussionsavsnitt.  
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4 Teori  

Följande avsnitt inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet, som är 

den vetenskapsteoretiska utgångspunkt på vilken studien vilar på. Vidare beskrivs 

begreppet scaffolding som fungerar som ett kännetecken inom perspektivet. 

Avslutningsvis belyses lärande i samspel med andra vilket, tillsammans med scaffolding, 

är en aktuell faktor att från olika synvinklar sätta i relation till studiens ämne om 

nivågruppering. 

4.1 Det sociokulturella perspektivet  
Den vetenskapliga utgångspunkt som använts för denna studie är det sociokulturella 

perspektivet som myntades av psykologen Lev Vygotskij. Detta perspektiv har haft 

inflytande på pedagogik och didaktik i stort men också blivit en central del av det svenska 

skolväsendet. Förutsättningen för lärande ses inom det sociokulturella perspektivet som 

interaktionen mellan utveckling och undervisning. Lärande sker i en social process i 

samspel med andra (Vygotskij 2010). Perspektivet betonar vikten av hur den beprövade 

erfarenheten har en markant betydelse för varje enskild persons utveckling av förmågor 

och färdigheter (Kroksmark, 2011). 

 
4.1.1 Scaffolding 

När en elev är i den inledande fasen av kunskapsinlärning är denne i högre grad beroende 

av stöd från någon som besitter en mer vidgad kunskap än den som redan inhämtats. Den 

person som fungerar som hjälp kan rikta specifika frågor mot det som är väsentligt att 

kunna, vilket då utvecklar den behövande elevens uppmärksamhet. Att arbeta på detta 

sätt kan likställas med att personen som har ett vidgat kunskapsspektra formar en 

byggnadsställning runt eleven med behov av hjälp, vilket då har för avsikt att hjälpa denne 

att komma vidare i sin utveckling. Detta kallas för scaffolding. Ju mer kunskap som 

behärskas, desto mindre används stödet (Säljö, 2017).  

 

4.1.2 Lärande i samspel med andra 

Det sociokulturella perspektivet belyser lärande som sker i samspel med andra och där en 

person kan tillägna sig kunskaper från någon annan. Detta benämns som en väsentlig del 

inom lärandet och utvecklingen av nya kunskaper. Delarna bemästras genom aktiv 

interaktion och kommunikation mellan olika personer där det ges möjlighet att lära av 

varandra (Säljö, 2017). 

4.2 Teorin i relation till studiens ämne  
De utvalda delar som framhålls i det sociokulturella perspektivet kan sättas i relation till 

studiens ämne om nivågruppering inom matematikämnet. Scaffolding kan återfinnas både 

i relationen lärare-elev men också mellan elev-elev. Detta kan undersökas genom analys 

av avsaknad respektive tillgång till hjälp av en person med ett mer vidgat 

kunskapsspektra. Samspel och lärande kan i sin tur även kopplas till studiens 

fokusområde kring lärande i heterogena respektive homogena grupper där samspelet kan 

fungera olika beroende på ett antal faktorer. Relationen mellan teorin och nivågruppering, 

samt de delar av resultatet som möjligen inte täcks av de teoretiska begreppen, studeras 

närmare i studiens analysavsnitt. 
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer den metod som tillämpats för denna litteraturstudie att beskrivas. 

Inledningsvis ges en beskrivning av vad som kännetecknar en systematisk litteraturstudie, 

följt av en redogörelse för hur litteratursökningen genomförts. Därefter ges en 

beskrivning av hur urvalsprocessen gått till samt hur sökningarna genomförts vid de olika 

tillfällena. Vidare presenteras studiens analysmetod och det ges också en kort 

sammanfattning av innehållet i varje enskild artikel för att på så sätt ge en övergripande 

bild av de faktorer som bygger upp studiens resultat. Avslutningsvis ges en beskrivning 

av vilka etiska ställningstaganden som gjorts. 

5.1 Systematisk litteraturstudie 
Syftet med en systematisk litteraturstudie är att sammanställa data från tidigare studier 

som genomförts och som därmed kan ge underlag för att besvara forskningsfrågorna. 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver att en av förutsättningarna 

för en systematisk litteraturstudie är att det finns ett gediget antal kvalitetssäkrande 

vetenskapliga studier att använda som underlag för analys. Andra specifika kriterier som 

behöver uppfyllas för att en studie ska bedömas som systematisk är att det ska finnas en 

utvald sökstrategi för hur data ska samlas in samt att det ska ske en systematisk kodning 

av data. Kodning handlar om att urskilja teman eller kategorier, där en möjlig 

utgångspunkt kan vara studiens forskningsfrågor (Eriksson Barajas, Forsberg, 

Wengström 2013). Dessa kriterier har efterföljts och kommer att beskrivas ingående i 

följande stycken. 

5.2 Litteratursökning och urval av artiklar 
Till denna studie har skriftliga källor i form av vetenskapliga forskningsstudier använts 

för att besvara frågeställningarna. Den databas som har använts för att söka efter lämplig 

forskning kopplat till studiens fokusområde är Education Resources Information Center 

(ERIC). I syfte att få ett bredare urval gjordes även sökningar i SwePub och Mathematics 

Education Database, dock utan några givande resultat. Vid sökningarna har engelska 

begrepp använts, vilket grundar sig vid att detta ger fler sökträffar och därmed tillgång 

till ett större utbud av forskning jämfört med om de svenska begreppen skulle använts. All 

insamlad data som behandlats i denna studie har således varit skriven på engelska. En 

kritisk aspekt som bör nämnas är att risken för feltolkning ökar vid användningen av 

artiklar på ett annat språk än modersmålet. 

 

För att säkerställa att den insamlade data som används till denna studie håller den kvalitet 

som krävs har även avgränsningen peer reviewed tillämpats. Sökningen ger då enbart 

träffar på publikationer som blivit vetenskapligt granskade vilket således ökar graden av 

tillit till forskningen. Trots avgränsningen finns dock en risk för att sökningen ändå ger 

träffar på publikationer som inte blivit granskade. Som en ytterligare säkerhetsåtgärd för 

att fastställa artiklarnas reliabilitet har därför även databasen Ulrichsweb använts. En 

ytterligare avgränsning som gjorts är att resultaten begränsats till artiklar publicerade i 

intervallet mellan åren 1990 till 2019.  

 

Denscombe (2009) poängterar vikten av att använda källor med validitet vilket innebär 

att den data som används ska vara relevant för studiens frågeställningar (Denscombe, 

2009). Detta har fungerat som utgångspunkt vid urvalet. Det första steget i 

urvalsprocessen var att läsa artiklarnas abstrakt för att få en uppfattning om innehållet och 

därigenom bedöma huruvida artikeln var lämplig som underlag för studiens 

frågeställningar. De artiklar som inte bedömdes vara det förkastades. För att bedömas 
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som lämplig skulle artikeln presentera ett resultat från vad som kan benämnas som 

förstahandsstudie, det vill säga en studie som genomförts av de författare som skrivit 

artikeln. De skulle även innehålla en eller flera metoder för nivågruppering och/eller ta 

upp fördelar och nackdelar med metoden, gärna utifrån olika synvinklar så som 

högpresterande kontra lågpresterande elever. Artiklarnas samlade relevans är den aspekt 

som vägt tyngst och som därmed haft störst betydelse vid urvalet. 

 

Insamlandet av data har skett vid tre tillfällen och en beskrivning av tillvägagångssättet 

och dess utfall kommer att presenteras under nedanstående rubriker. Sökningarna 

inleddes med en inriktning mot enbart lågstadiet. Då dessa genererade ett begränsat 

sökresultat fick sökningarna breddas och nivågruppering fick således studeras på en mer 

generell nivå där fler årskurser inkluderades. Vidare är det enbart de artiklar och 

sökningar som varit givande för studien som kommer att presenteras. De sökningar som 

således inte gett resultat i form av relevanta artiklar kommer inte att beskrivas närmare. 

Sökningarna ledde fram till totalt nio artiklar som bedömdes som givande för studien. Ett 

stort antal artiklar har förkastats på grund av att de inte uppfyllt de kriterier som eftersökts. 

Flertalet artiklar som dock har uppfyllt kriterierna har ändå inte kunnat användas på grund 

av att de inte funnits att tillgå i fulltext. Flertalet av de artiklar som anträffades vid 

sökningarna utgjordes inte av en ny studie, utan innehöll enbart en redogörelse för vad 

som framkommit i en eller flera andra studier som tidigare genomförts. Dessa valdes bort 

då de därmed inte bedömdes som en så kallad förstahandsstudie. Detta är en av orsakerna 

till att enbart ett fåtal artiklar valdes ut vid det första söktillfället, trots att sökningen 

genererade betydligt fler träffar. Hur sökningarna gått till kommer att beskrivas mer 

ingående nedan. 

 
5.2.1 Första söktillfället 

Vid första söktillfället som ägde rum 2019-11-18 användes flertalet begrepp i olika 

kombinationer. Den första sökningen som gjordes var (ability grouping) AND 

achievement AND math*. Eftersom sökordet mathematics har flertalet närliggande 

begrepp som kan ha relevans för studien, trunkerades detta genom att en asterisk lades till 

i slutet av sökordet. Denna typ av anpassning ger således tillgång till samtliga begrepp 

som stämmer överens med början av sökordet, men där ändelsen kan variera. Denna 

sökning gav 27 träffar varav 2 stycken artiklar valdes ut som underlag för studien. Den 

andra kombinationen av sökord som gav givande utfall var (ability grouping) AND (self 

concept). Denna sökning gav 50 träffar där 2 stycken valdes ut för det fortsatta arbetet. 

 
5.2.2 Andra söktillfället  

Det tillvägagångssätt som tillämpades vid det andra söktillfället 2019-11-22 var av annan 

karaktär än vid den första sökningen. Istället för att enbart använda sökord studerades 

referenslistor från andra systematiska litteraturstudier samt de vetenskapliga artiklar som 

redan valts ut för studien. De källor som, utifrån dess titel, ansågs vara relevanta för denna 

studie ingick i en manuell sökning i ERIC’s databas. Genom denna sökmetod bedömdes 

4 stycken artiklar som relevanta och valdes därmed ut som underlag. 

 
5.2.3 Tredje söktillfället 

För att hitta ytterligare underlag till studien genomfördes en tredje sökning 2019-12-19 

vilken hade liknande karaktär som vid det första söktillfället. Då en specifik författare 

återkommit i flertalet referenslistor bedömdes denna som relevant. En sökning gjordes 

således på (Jo Boaler) AND (ability grouping) vilket genererade 4 sökträffar varav en 

artikel valdes ut som underlag för studien. 
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5.3 Analysmetod och bearbetning av data 
Den analysmetod som kommer användas i denna litteraturstudie är innehållsanalys vilken 

enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en lämplig metod för analys 

av text. Denna metod syftar till att på ett systematiskt sätt dela upp det valda innehållet 

och genom det hitta kategorier som kan leda till en ny vidgad helhet där frågeställningarna 

kan besvaras (2013). De faktorer som frekvent återkommer i artiklarna som behandlas 

kommer leda fram till kategoriseringen. Inledningsvis sker indelningen utifrån 

huvudkategorier som sedan, om möjligt, bryts ner till underkategorier.  

 
5.3.1 Översiktlig information om insamlade data  

För att skapa överblick av innehållet i respektive studie har dess genomförande och 

resultat även sammanfattats och förts in i nedanstående tabell.  
 

Tabell 1. Sammanställning av artiklars innehåll 

 

Författare, utgivningsår, 

artikel 
Beskrivning av studiens 

genomförande 
Kortfattad beskrivning av 

studiens resultat 
Matthews, Michael S., 

Ritchotte, Jennifer A. & 

McBee, Matthew T. 

(2013) Effects of schoolwide 

cluster grouping and within-

class ability grouping on 

elementary school students’ 

academic achievement 

growth. 

Studie som undersökt de 

akademiska effekterna av 

nivågruppering inom läsning 

och matematik. Resultat 

gällande 254 elever i årskurs 3–

6 under ett års “schoolwide 

cluster grouping”. Året innan 

och efter tillämpades “within-

class ability grouping”. 

Resultatet av studien visade att 

elever som befann sig på skilda 

kunskapsnivåer i matematik 

gynnades av cluster grouping, 

men framstegen visade sig först 

året efter. Positiva effekter av att 

instruktioner blir mer 

elevanpassade och läraren kan 

interagera mer med eleverna. 
MacIntyre, Helen, & Ireson, 

Judith (2002) Within-class 

ability grouping: placement of 

pupils in groups and self-

concept. 

Studie där undersökning görs av 

relationen mellan matematiska 

kunskaper och självuppfattning 

där nivågruppering tillämpats. 

Utfördes på en skola, i 6 klasser 

med 145 elever i årskurs 3–5. 

Elevernas självuppfattning 

varierade beroende på vilken 

grupp de tillhörde. De elever som 

ingick i den högpresterande 

gruppen hade bättre 

självuppfattning jämfört med de 

som ingick i den lågpresterande. 
Macqueen, Suzanne (2011) 

Academic outcomes from 

between-class achievement 

grouping: the Australian 

primary context. 

Studie med fokus på det 

akademiska utfallet för 

räknefärdigheter genom 

between-class ability grouping. 

Resultatet jämfördes med 

utfallet hos en skola där 

undervisningen skett i 

heterogena konstellationer. 

Nivågruppering är ett ineffektivt 

sätt för nå kunskapsutveckling. 

Nivågruppering påverkar lärares 

attityder och utövande. 

Macqueen, Suzanne (2012) 

Grouping for inequity 
Samma studie som den tidigare 

av författaren. I denna artikel 

diskuteras dock gruppering i 

relation till en annan aspekt än 

de akademiska, orättvisa. 

Nivågruppering gynnar inte 

eleverna då det leder till orättvisa 

situationer, både akademiskt och 

relationellt. Elever går miste om 

relationer med det motsatta könet 

samt personer med annan 

kunskapsnivå än dem själva. 
McKeen, Heather (2019) The 

impact of grade level flexible 

grouping on math 

achievement scores 

Studie som riktats mot årskurs 

1–4 där jämförelse av 

matematikresultat gjorts från 

period innan och efter 

tillämpning av flexible 

grouping, i syfte att undersöka 

huruvida denna metod haft 

positiv effekt på elevers lärande. 

Studien visade inga tydliga 

effekter gällande elevernas 

prestationer i ämnet.  Flexible 

grouping visade sig dock 

underlätta lärarens arbete då 

undervisningen kunde anpassas 

bättre till elevernas behov och 

förutsättningar. 
Linchevski, Liora & 

Kutscher, Bilha (1998). Tell 

me with whom you’re 

Studie som undersökt vilka 

effekter undervisning i 

heterogena och homogena 

Resultatet visade att 

högpresterande elever gynnades, 

men i liten uträckning, av 
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learning, and I’ll tell you how 

much you’ve learned: Mixed-

ability versus same-ability 

grouping in mathematics. 

grupper har för elevers lärande 

samt lärares attityder till 

undervisningsmetoderna. 

undervisning i homogena grupper. 

Eleverna som tillhörde låg- och 

medelpresterande gynnades mer i 

heterogena grupper.  Utifrån ett 

praktiskt perspektiv har lärare en 

positiv attityd till nivågruppering, 

men inte ur ett ideologiskt. 
Gentry, Marcia & Owen, 

Steven V. (1999). An 

Investigation of the Effects of 

Total School Flexible Cluster 

Grouping on Identification, 

Achievement, and Classroom 

Practices. 

Redovisar resultaten av en 

fyraårig longitudinell 

undersökning av cluster 

grouping för elever i årskurs 3–

5. Det genomfördes både 

kvalitativa och kvantitativa 

analyser av hur både lärare och 

elever uppfattade grupperingen. 

Resultat indikerar att alla elever, 

oavsett kunskapsnivå, gynnades 

av grupperingsmetoder. Positiva 

effekter både för elevers självbild 

och akademiska utveckling. 

Fuligni, Andrew J., Eccles, 

Jacquelynne S. & Barber, 

Bonnie L. (1995). The Long-

Term Effects of Seventh-

Grade Ability Grouping in 

Mathematics. 

Studien undersökte effekterna 

av nivågruppering i matematik. 

1139 elever från sjätte, sjunde 

och tionde klass deltog i 

studien. Effekten på elevernas 

lärande bedömdes genom test 

och deras självkänsla för ämnet 

bedöms genom ett 

frågeformulär. 

Studien visade några negativa 

men inga positiva effekter av 

undervisnings i homogena 

grupper för lågpresterande elever. 

Däremot kunde positiva effekter 

urskiljas hos medel- och 

högpresterande elever som 

undervisades homogent. Gällande 

elevernas självkänsla i relation till 

deras kunskapsnivå i matematik 

kunde inga märkbara effekter 

urskiljas. 

Boaler, Jo., Wiliam, Dylan 

& Brown, Margaret. (2000). 

Students’ Experiences of 

Ability Grouping - 

disaffection, polarisation and 

the construction of failure. 

Studie som genom 

elevintervjuer och 

klassrumsobservationer 

undersökt vad nivågruppering 

har för påverkan på elevers 

attityd till- och lärande i 

matematikämnet. 

Resultatet av studien visar till 

största del på negativa effekter 

både gällande elevernas attityd 

och deras kunskapsutveckling. 

 

5.4 Etiska ställningstaganden  
Det finns ett antal etiska riktlinjer att ta hänsyn till vid genomförandet av en systematisk 

litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver tre punkter 

som väsentliga i de etiska överväganden som bör göras gällande urval och presentation 

av de resultat som framkommit av dess innehåll.   

 

Den första punkten handlar om att de studier som används ska ha tillstånd från etisk 

kommitté alternativt ska det ha gjorts grundliga etiska överväganden (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Hänsyn har tagits till denna aspekt i form av 

tillämpningen av peer reviewed vid urvalsprocessen samt att Ulrichsweb använts som 

ytterligare försäkran. I och med denna avgränsning kan det fastslås att den utvalda 

forskningen är gjord på vetenskaplig grund. 

  

Det centrala i punkt två är att samtliga artiklar som ingår i litteraturstudien ska presenteras 

och dessa ska även arkiveras på tillförlitligt sätt i 10 år (Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Alla de artiklar som valts ut som underlag för studien har redovisats 

genom mindre sammanfattningar, i resultatredovisning och i relation till varandra. 

Artiklarna kommer att arkiveras på ett säkert sätt så att de, om behövligt, kan återfinnas 

för vidare forskning.  
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Den tredje och sista punkten som beskrivs som väsentlig handlar om att resultatet inte får 

vinklas genom att utelämna delar som stöder respektive inte stöder hypotesen. Alla 

resultat ska presenteras oavsett om det stöder forskarens egen åsikt. Om inte detta 

efterföljs bedöms det som oetiskt (2013). Någon hypotes finns inte för denna studie och 

utgångspunkten har därför istället varit att besvara de två frågeställningar som 

formulerats. För att få fram svar till dessa frågeställningar har det krävts en presentation 

av alla de åsikter som framkommit i de olika vetenskapliga artiklarna. Det har alltså inte 

enbart riktats mot ett håll av “sanning”, utan fokus har varit att få en övergripande och 

vidgad bild av olika uppfattningar av ämnet. Detta har krävt ett objektivt förhållningssätt 

(Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013).  
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6 Resultat och analys 

I följande avsnitt ges en presentation av det resultat som framkommit vid granskningen 

av de artiklar som ingår i studien. Resultatet kommer presenteras i en innehållsanalys vars 

kategorisering skapats utifrån det som varit varit frekvent återkommande i artiklarna som 

behandlas. Dessa kan även kopplas till studiens frågeställningar. Innehållet har delats in 

i två huvudkategorier. Den första av dessa kategorier är Olika sätt att organisera 

nivågruppering, vilken kan kopplas till studiens första frågeställning. Den andra 

huvudkategorin är Utfall av nivågruppering som i sin tur främst kan kopplas till studiens 

andra frågeställning, och till viss del även den första. Denna huvudkategori har sedan 

delats in i tre underkategorier; Påverkan för elevernas lärande, Påverkan för sociala 

aspekter och Påverkan för lärare. Efter resultatredovisningen följer en analys med 

koppling till de begrepp som ingår i det teoretiska perspektiv som studien utgått ifrån.  

6.1 Resultatredovisning 
 
6.1.1 Olika sätt att organisera nivågruppering  

I artiklarna som studerats framgår det att nivågruppering kan organiseras och tillämpas 

på olika sätt och att det således finns olika benämningar för dessa. Matthews, Ritchotte 

och McBee (2013) delar in nivågruppering i två kategorier;  between-class ability 

grouping och within-class ability grouping, vilka även är de benämningar som 

förekommer mest frekvent i artiklarna. Between-class ability grouping innebär att elever 

inom en årskurs grupperas utifrån kunskapsnivå och att grupperna fysiskt åtskiljs. Det 

vanligaste är att detta sker på deltid, och det tillämpas därmed inte vid varje 

undervisningstillfälle. Beskrivningen som görs liknar den som ges av schoolwide cluster 

grouping. Det som skiljer sig i beskrivningen för denna benämning är att läraren är 

utbildad för gruppens specifika kunskapsnivå. Detta yttrar sig genom att läraren arbetar 

för att skapa nya undervisningsformer av läroplanens innehåll. (Matthews, Ritchotte & 

McBee (2013). Detta tillvägagångssätt påverkar den specifika skolan då det krävs mer 

organisering för att genomföra och upprätthålla grupperingarna samt en struktur kring 

lärarnas lämplighet för respektive grupp. Inom ramen för between-class ability grouping 

återfinns även streaming vilken innebär att klasser inom en årskurs delas in i A-, B- och 

C-klass i vilka de sedan undervisas i alla skolämnen. De högpresterande eleverna placeras 

i A, elever på en “medelnivå” i B och elever med svårigheter i C. Ett alternativ till detta 

är regrouping vilken beskrivs ha samma effekter som streaming, men att den organiseras 

genom att eleverna delas upp vid undervisning i läs- och skrivkunnighet samt matematik. 

Övrig undervisning sker i klasser med elever med olika kunskapsnivå (Macqueen, 2012).  

 

Enligt McKeen handlar flexible grouping om att gruppera elever utifrån kunskapsnivå i 

syfte att kunna anpassa undervisningens innehåll till den specifika gruppen. Detta kan 

därmed ses som ytterligare en form av between-class ability grouping. Skillnaden mellan 

denna form och de som tidigare beskrivits är att både lärarna och elevernas inflytande 

benämns som viktigt. De tidigare har enbart fokuserat vid att en lärare med särskild 

kunskap för en viss grupp elever har hand om undervisningen. Inom flexible grouping 

framhålls även elevernas deltagande som en central aspekt för vidare lärande (McKeen, 

2019).  

 

Within-class ability grouping nämndes inledningsvis som den andra kategorin som är 

frekvent återkommande i artiklarna som studerats. Detta innebär att elever grupperas 

utifrån kunskapsnivå eller andra utmärkande faktorer inom klassrummets väggar 

(Matthews, Ritchotte & McBee 2013). Till skillnad från between-class ability grouping 
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påverkas inte skolans organisation i samma utsträckning av denna tillämpning, eftersom 

det enbart är eleverna inom samma klass som involveras.  

 

Utfall av nivågruppering  

En återkommande beskrivning som ges i de artiklar som studerats är att nivågruppering 

länge varit ett omdebatterat ämne. Det finns skilda uppfattningar gällande vilken 

påverkan nivågruppering har för elevers lärande vilket således gör att det finns både 

motståndare och förespråkare för dess tillämpning i skolan. (Matthews, Ritchotte & 

McBee, 2013; Macintyre & Ireson, 2002). I artiklarna som studerats har därmed både 

likheter och motsägelser kunnat urskiljas. Det som tagits upp i studierna är frågor om 

huruvida nivågruppering gynnar elevers akademiska utveckling, det sociala samspelet 

samt hur det påverkar elevernas självbild och motivation. Vad som också behandlats är 

lärarnas inställning till, och uppfattning av, nivågruppering. 

Påverkan för elevernas lärande  

I Linchevski och Kutscher’s (1998) studie undersöktes vilken gruppkonstellation som var 

mest fördelaktig för elevers lärande i matematikämnet. Den hypotes som testades var om 

låg- och medelpresterande elever gynnas mer av undervisning i heterogena grupper där 

olika kunskapsnivåer inkluderas, samt om högpresterande elever ges bättre 

förutsättningar för lärande i homogena grupper. Resultatet av studien gick i linje med 

hypotesen och visade att låg- och medelpresterande elever gjorde störst framsteg 

akademiskt i heterogena grupper medan homogena grupper visade sig vara mer 

fördelaktiga för de högpresterande eleverna. Effekterna var dock inte markanta hos de 

högpresterande eleverna (1998). Ökningen mellan klyftorna beskrivs därför istället bero 

på att låg- och medelpresterande elever missgynnades av undervisningen i homogena 

klasser, snarare än att det gav fördelar för högpresterande.  

 

Visst stöd till denna slutsats presenteras i Fuligni, Eccles och Barber’s (1995) studie, vars 

resultat visade att den långsiktiga påverkan av nivågruppering varierade beroende på den 

enskilda elevens kunskapsnivå inom matematikämnet. Enligt studien gynnades eleverna 

i största utsträckning då de blev placerade i en grupp tillsammans med elever med högre 

kunskapsnivå än deras egen. Lågpresterande elever gavs bättre förutsättningar för lärande 

tillsammans med medelpresterande elever, som i sin tur gynnades mest tillsammans med 

högpresterande. De högpresterande gav således bäst förutsättningar då undervisningen 

organiserades i homogena grupper (1995).  

 

I studien som genomförts av Matthews, Ritchotte och McBee (2013) undersöktes 

effekterna av schoolwide cluster grouping under ett års tid. Resultatet av studien visade 

att denna typ av nivågruppering inte hade någon effekt på elevernas lärande under det år 

den genomfördes. Dock kunde en positiv inverkan urskiljas året därpå då within-class 

ability grouping istället tillämpades. Detta benämns i artikeln som en indikation på att 

schoolwide cluster grouping har en fördröjd effekt på elevers lärande. I studien ingick 

186 elever vars kunskapsnivå inte var signifikant utmärkande, samt 68 elever som 

bedömdes som högpresterande inom matematikämnet. De positiva effekterna på 

elevernas lärande kunde urskiljas i både grupperna (2013). Gentry och Owen (1999) 

bygger vidare på detta och lyfter fram att det i resultaten av deras studie framgick att fler 

elever, oavsett tidigare förmåga, presterade på en högre nivå akademiskt än tidigare samt 

att färre identifierades som lågpresterande när cluster grouping använts som metod 

(1999).  
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By using achievement grouping, we are able to challenge the high achievers and meet 

the needs of the low achievers without having the low achievers or the high achievers 

feel like they had been singled out. We are able to adjust our curriculum and 

instruction to meet the individual needs of the students at their level. 

                                                                                 (Gentry & Owen:1999:234) 

I motsats till det som Matthews, Ritchotte och McBee (2013) samt Gentry och Owen 

(1999) framhåller i resultatet av sina studier, menar Macqueen (2011) att denna typ av 

nivågruppering är ett ineffektivt tillvägagångssätt som inte främjar elevers 

kunskapsutveckling i matematikämnet. Vidare urskiljs lärarens förväntningar på eleverna 

som en möjlig betydande faktor för att de lågpresterande eleverna inom studien inte 

gynnades av nivågrupperade klasser. Gentry och Owen (1999) stärker denna tes då de 

framhåller vikten av höga förväntningar från lärarna oberoende av vilken nivå eleverna 

ligger på inom den specifika grupperingen. (Macqueen, 2012; Gentry & Owen, 1999). I 

studien genomförd av Boaler, Wiliam och Brown’s (2000) presenteras ett resultat som 

går i linje med det som Macqueen (2011) beskriver. Utifrån flertalet elevintervjuer 

framgår det att majoriteten av eleverna upplever att de kunskapsmässigt hämmas av 

nivågruppering och att de därmed presterar under sin kapacitet. Studien visar även att 

majoriteten av eleverna fått en försämrad attityd mot matematikämnet jämfört med då 

undervisningen genomfördes i heterogena grupper. Boaler, Wiliam och Brown (2000) 

belyser, likt Gentry och Owen (1999), att lärarnas förväntningar på eleverna påverkar 

dem oberoende av nivå. Att ha höga förväntningar på eleverna framhålls som en 

betydande faktor för deras prestationer men det poängteras även att om dessa blir för höga 

och om tempot blir för högt kan det istället missgynna eleverna (1999). Elever som 

grupperats på samma kunskapsnivå kan felaktigt anses vara identiska i hur de exempelvis 

tar till sig undervisningsinnehåll och hur fort de arbetar med specifika uppgifter (Boaler, 

Wiliam & Brown, 2000). 

 
1.1.1.1 Påverkan för sociala aspekter  

En återkommande faktor som behandlas i flera av de artiklarna som granskats är de 

sociala aspekter som genom nivågruppering kan påverka eleverna. Det som här avses 

med sociala aspekter är elevernas känslomässiga och relationella uppfattningar av 

nivågruppering. MacIntyre och Ireson (2002) undersökte i sin studie om samband mellan 

kunskapsnivå och självkänsla kunde urskiljas. I studien genomfördes intervjuer med 

eleverna från de olika grupperna där en av frågorna handlade om eleverna själva upplevde 

att de blivit placerade i rätt grupp utifrån deras kunskapsnivå. En elev från en 

högpresterande grupp svarade enligt följande på denna fråga:  

Yes. Because I’m good at maths and so are the other people in the other group. 

(MacIntyre & Ireson, 2002:257) 

Elevens uttalande går i linje med det som det övergripande resultatet av studien visade; 

de elever som befann sig i de högpresterande grupperna hade bättre självkänsla jämfört 

med de som tillhörde de lågpresterande (2002). Vidare gör Gentry och Owen (1999) 

liknande beskrivningar av självkänsla. För att förstå resultaten gjordes kvalitativa studier 

där lärarna på skolan belyste grupperingen som en direkt orsak av de positiva effekterna: 

We’ve talked about why we find more higher achieving students for several years. 

Part of it, I feel, is that when you pull those really high kids out - those who always 
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have their hand up first and jump in with the answers - when you get rid of those 

students by putting them together in a cluster classroom - the other kids have a chance 

to shine. They take risks more often and see themselves as being leaders of the group. 

They are no longer frightened to offer answers.   

                                                                                (Gentry & Owen, 1999:229) 

 

Ytterligare ett citat från samma studie ger samma bild av detta:   

I think the low and average children really benefited, because we only spent as much 

time on things as they needed to and then we moved on. Even if they moved at a 

slower pace, they were feeling successful. I feel even the low students had good self-

esteem because they were constantly successful. I think that’s why we also had fewer 

low students. There’s a fine line between high average and high achieving, and I think 

a child who is in a classroom where there are not other children taking front stage has 

the opportunity and starts to shine. Their confidence builds, and I think that turns a 

high-average child into a high-achieving child.  

                                                                               (Gentry & Owen, 1999:229f)  

Grupperingarna beskrivs således som stärkande för elever som tidigare inte utmärkt sig i 

klassrummet då de intog nya roller vilket ökade deras motivation för 

undervisningsinnehållet, men också deras självbild (1999). Elevers uppfattningar om 

deras egen förmåga och prestation kan således influeras av de övriga gruppmedlemmarna 

(MacIntyre & Ireson, 2002).  

      

Att nivågruppering kan påverka elevers självkänsla för det ämne som behandlas framkom 

även i Linchevski och Kutscher’s (1998) studie, dock genom en beskrivning i omvänt 

perspektiv. Det som framgick i resultatet var att lärare var överens om att undervisning i 

homogena grupper inte stärkte elevers självkänsla och motivation (1998). Uppdelning av 

elever utefter kunskap kan även beskrivas utifrån aspekter som skulle kunna leda till 

negativa sociala effekter. En sådan presenterad aspekt är att elever med olika 

kunskapsnivå inte ges möjlighet för interaktion. Dessutom var pojkar ofta 

överrepresenterade i de lägre grupperna, medan flickor hade större representation i de 

högre grupperna. Enligt Macqueen (2012) kan detta innebära en sämre kvalitet gällande 

relationer mellan eleverna då de både går miste om relationer med personer med en annan 

kunskapsnivå än de själva, men också med elever av motsatt kön. Det begränsar således 

möjligheten till att inneha förebilder. Detta benämns som sociala orättvisor (Macqueen, 

2012). 

 
1.1.1.2 Påverkan för lärarna  

I de artiklar som belyser lärares inställning till och användning av nivågruppering 

presenteras uppfattningar av liknande karaktär. Generellt anser lärare att undervisningen 

blir lättare att planera och genomföra i och med att färre anpassningar behöver göras i en 

grupp där eleverna befinner sig på en mer jämn nivå kunskapsmässigt. Detta medför att 

läraren ges möjlighet till en ökad interaktion med eleverna då denne inte behöver lägga 

samma tid på att ge instruktioner på olika sätt (Matthews, Ritchotte & McBee 2013; 

Linchevski & Kutscher 1998; Gentry & Owen, 1999).  
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McKeen (2019) gör ett tillägg gällande flexible grouping och beskriver hur detta har en 

positiv inverkan på relationen mellan läraren och eleverna. Flexible grouping sker ofta i 

mindre grupper vilket ger läraren bättre förutsättningar att lära känna eleverna och deras 

enskilda behov vilket kan göra det enklare att bedöma varje enskild elevs förmågor. 

Ytterligare effekter av mindre och mer homogena grupperingar är att läraren med 

enkelhet kan göra alla elever delaktiga och ge fortlöpande feedback. Sett ur ett praktiskt 

perspektiv menar även Linchevski och Kutscher (1998) att det är enklare att undervisa en 

homogen grupp. Dock tillägger de att det ur ett ideologiskt perspektiv ser att 

undervisningen bör genomföras i en heterogen grupp, detta beskrivs som en indikation på 

att det således finns en konflikt mellan dessa uppfattningar. 

 
6.1.2 Sammanfattning av resultat  

Forskningen beskriver två olika huvudformer av hur nivågruppering kan organiseras. 

Dessa benämns som between-class ability grouping och within-class ability grouping. 

Den förstnämnda organiseras genom att eleverna delas in utefter kunskap där grupperna 

delvis fysiskt åtskiljs från varandra. Den andra formen innebär i sin tur att det sker en 

indelning av eleverna utifrån kunskapsnivå men att grupperingarna sker innanför 

hemklassrummets väggar. När det gäller elevernas lärandet visar den granskade 

forskningen skilda resultat och uppfattningar. En del av forskningen visar att 

nivågruppering inte gynnar elevers lärande och en annan del visar det motsatta- att elever 

gynnas av undervisning i homogena grupper. Dessutom finns ännu en synvinkel, som 

beskriver att högpresterande elever gynnas i högre utsträckning av nivågruppering 

jämfört med lågpresterande, vilken således visar på att elevens ursprungliga kunskapsnivå 

har betydelse för utfallet. De sociala aspekterna kan inte heller beskrivas utifrån en 

synvinkel utan även de är beroende av vilken gruppering den specifika eleven är en del 

av. De fördelar som beskrivs är bland annat en ökad motivation och självkänsla, medan 

de nackdelar som tas upp bland annat handlar om brist på interaktion och möjlighet till 

förebilder. Avslutningsvis visar de resultat som framkommit gällande nivågrupperingens 

påverkan för lärarna hur undervisningen både kan bli lättare att planera och genomföra 

samt att lärarna får mer tid för social interaktion med sina elever. Detta ställs i relation till 

det ideologiska perspektivet som framhåller heterogena grupperingar som de mest 

fördelaktiga. 

6.2 Analys 
De resultat som framkommit gällande påverkan för elevernas lärande samt påverkan för 

den relationella sociala aspekten kan kopplas till en möjlig tolkning av nivågruppering i 

relation till det sociokulturella begreppet scaffolding. Denna koppling kan urskiljas 

genom att det i en heterogen grupp, där flera olika kunskapsnivåer inkluderas, kan ges 

större möjlighet till scaffolding mellan elev-elev. Scaffolding mellan lärare-elev kan även 

den finnas inom ramen för en kunskapsmässigt blandad elevgrupp. Dock skulle denna del 

kunna bli lidande på grund av den varierande kunskapsnivån som läraren behöver 

behandla. Interaktion mellan lärare-elev skulle möjligen istället få bättre förutsättningar 

att nå sin fulla potential i en homogen grupp där läraren har färre skilda kunskapsnivåer 

att ta hänsyn till, eftersom att läraren skulle kunna ge samma typ av scaffolding till 

flertalet elever. Däremot skulle samma möjlighet för scaffolding mellan elev-elev i en 

homogen grupp utebli eftersom det centrala i begreppets innebörd är att någon med ett 

mer vidgat kunskapsspektra kan ge stöd åt den som befinner sig på en lägre nivå 

kunskapsmässigt. Vad som dock bör poängteras är att det även inom en homogen grupp 

troligen kan förekomma olika kunskapsnivåer men skillnaden bör dock inte vara av 

samma betydande variation.  
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Det sociokulturella perspektivets formulering om lärande i samspel med andra kan ses ur 

två synvinklar, beroende på vilken gruppkonstellation som förespråkas. Ett möjligt 

argument för att lärande sker i samspel med andra skulle för de som förespråkar 

homogena gruppkonstellationer vara att elever gynnas av lärande tillsammans med de 

som besitter kunskaper på jämlik nivå. Ett möjligt argument för de som istället 

förespråkar undervisning i heterogena grupper skulle kunna vara att olika kunskapsnivåer 

är en förutsättning för att ett vidgat lärande genom samspel med andra ska kunna ske. När 

det gäller elevernas känslomässiga uppfattningar av nivågruppering kan det inte göras 

någon direkt koppling till något av de uttalade begreppen från det sociokulturella 

perspektivet. Dock är en möjlig tankegång att scaffolding och lärande i samspel med 

andra skulle kunna påverka elevernas känslomässiga uppfattningar. Genom scaffolding 

och lärande i samspel med andra kan eleverna antingen få förebilder eller känna sig som 

förebilder. En tanke är att detta skulle kunna bidra till ökad motivation och lärande vilket 

i sin tur möjligen kan leda till bättre självkänsla och inställning till matematikämnet. 
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7 Diskussion  

I detta avsnitt kommer en diskussion föras utifrån det resultat som framkommit i de 

artiklar som behandlats. Därefter kommer studiens genomförande utvärderas i en 

metoddiskussion och avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 
Av resultatet framgår det att nivågruppering kan tillämpas på flertalet olika sätt, både 

inom och utanför hemklassrummet och att detta kan ske på del- eller heltid av 

undervisningen (Matthews, Ritchotte & McBee, 2013; Macqueen, 2012; McKeen, 2019). 

Beroende på hur varje enskild skola och lärare väljer att organisera sin undervisning och 

hur hänsyn därmed tas till dessa aspekter kan det antas ge varierande effekt på elevernas 

lärande. Att det framkommit skilda resultat i studierna som behandlas skulle således 

kunna bero på att dessa har genomförts på olika sätt. Studierna har varit olika omfattande, 

nivågrupperingen har organiserats på skilda sätt och studierna har dessutom genomförts 

med elever från olika årskurser. Dessa tre aspekter bör poängteras då de kan vara en 

möjlig del av förklaringen till att det finns motståndare och förespråkare för 

nivågruppering. Hur nivågruppering tillämpas kan därmed ses som en central och 

betydelsefull faktor för utfallet. 

 

Vad som dock går att urskilja som återkommande i flertalet studier (Linchevski & 

Kutscher, 1998; Fuligni, Eccles & Barber, 1995) är att elevens kunskapsnivå har en 

betydande roll för i vilken utsträckning nivågruppering är gynnsamt för denne. Resultatet 

har tolkats som att högpresterande elever gynnas i större utsträckning av undervisning i 

homogena grupper och att undervisning i heterogena grupper är mer fördelaktigt för 

lågpresterande elever. Att effekterna av nivågruppering skiljer sig åt på detta sätt kan ur 

ett perspektiv ses som ett dilemma för läraren, vars uppgift är att organisera en 

undervisning där behoven hos samtliga elever tillgodoses. Då detta vidare kan beskrivas 

som att handla om att inkludera samtliga elever i undervisning kan frågan kring vad som 

egentligen är inkludering och exkludering ställas. Ur ett perspektiv kan nivågruppering 

ses som ett sätt att inkludera eleverna genom att erbjuda dem en undervisning anpassad 

efter deras kunskapsnivå. Att exkludera elever kan ur detta synsätt därmed ses som ett 

tillvägagångssätt för att inkludera dem. Ur ett motsatt perspektiv kan nivågruppering 

istället ses som exkluderande, då den enskilda elevens kunskapsnivå är avgörande för 

vilken grupp som denna ska tillhöra. Utifrån resultatet och denna tolkning som gjorts kan 

nivågruppering således anses vara en lämplig och gynnsam undervisningsmetod för 

högpresterande elever, men inte för lågpresterande.   

 

En aspekt som framkommer i resultatet är nivågruppering i relation till elevernas 

självkänsla och hur denna kan påverkas både positivt och negativt. I de olika studierna 

lyftes det fram skilda uppfattningar vilket försvårar möjligheten för en generell överblick 

av den faktiska effekten (MacIntyre & Ireson, 2002; Gentry & Owen, 1999; Linchevski 

och Kutscher, 1998; Macqueen, 2012). Dessa resultat kan även ha påverkats av den 

självkänsla som eleverna hade sedan tidigare och detta ger en ytterligare anledning till att 

denna påverkan inte kan ses som generell för just nivågruppering inom 

matematikundervisningen.  

 

Att undervisningen blir lättare för läraren att planera är en återkommande faktor som lyfts 

fram i de olika studierna (Matthews, Ritchotte & McBee 2013; Linchevski & Kutscher 

1998; Gentry & Owen, 1999). Sådana uppfattningar bör dock behandlas i relation till det 

som Boaler, Wiliam och Brown (2000) beskriver om den felaktiga bilden av att elever 
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inom en specifik kunskapsnivå skulle vara identiska. Trots att enskilda elever identifieras 

som hög-, medel- eller lågpresterande så finns det även variationer inom dessa grupper. 

Detta är viktigt för de berörda lärarna att vara medvetna om.  

 

Resultaten från denna litteraturstudie har betydelse för matematikdidaktiken då den 

beskriver kopplingar till både undervisningens organisation och lärandet i sig. Genom 

studien ges en mer nyanserad bild av nivågruppering och dess möjliga tillämpningssätt 

inom matematikämnet samt hur detta, genom olika faktorer, kan påverka lärandet. Den 

belyser flertalet olika sätt på vilka elevernas akademiska prestation kan påverkas samt hur 

sociala relationer och den personliga självbilden kan stärkas respektive försvagas. Studien 

behandlar aspekter som kan vara viktiga för lärare att ha kännedom kring i arbetet med 

att möjliggöra vidare lärande för alla elever.  

7.2 Metoddiskussion 
En kritisk aspekt som uppstod var att studien inte enbart kunde fokuseras mot lågstadiet, 

vilket från början var dess intention. På grund av detta fick utgångspunkten breddas och 

nivågruppering fick därmed studeras på ett mer generellt plan. Hänsyn bör därmed tas till 

att resultatet inte till fullo kan appliceras mot undervisningen i lågstadiet då det kan finnas 

variationer av effekterna av nivågruppering beroende på vilken ålderskategori det gäller. 

Utgångspunkten var även att ha en större mängd data som underlag för studien än de nio 

artiklar som ligger till grund för den. Flertalet artiklar har dock valts bort då de inte 

bedömdes vara tillräckligt givande för studien. De artiklar som använts har valts ut med 

fokus mot ett kvalitetssäkrat innehåll snarare än användning av artiklar med bristande 

kvalitet för kvantitetens skull. Med en mer omfattande datainsamling hade möjligen 

forskningsområdet kunnat nyanseras ytterligare. Trots den begränsade mängden data kan 

frågeställningarna ändå anses vara besvarade på ett tillfredsställande sätt. Processen för 

insamlandet av data har genomförts med noggrannhet och med ett objektivt 

förhållningssätt som utgångspunkt. I den data som använts för att besvara studiens 

frågeställningar har artiklar med skilda resultat och uppfattningar ingått. Fokus har 

således inte riktats åt enbart ett håll, vilket givit en mer nyanserad bild av ämnet. Dessa 

olika aspekter ger argument för studiens tillförlitlighet.  

7.3 Förslag för vidare forskning  
Genom denna studie har nivågruppering inom matematikämnet samt dess påverkan på 

elevers lärande i grundskolan undersökts. Inledningsvis nämndes att Skolinspektionens 

granskning visat att undervisningen ofta läggs på en medelnivå vilket medför att samtliga 

elever inte får den individanpassade undervisning som de enligt skolans styrdokument 

har rätt till. Med anledning av detta och i kombination med att varierade uppfattningar 

framkommit i denna studies resultat skulle det vara intressant att ta del av, alternativt 

genomföra, vidare forskning för att få ytterligare klarhet i dess effekter för lärandet. Trots 

att forskning om nivågruppering som gjorts utanför Sverige kan ses som möjlig att 

generalisera hade det naturligtvis varit önskvärt att ta del av forskning om gjort inom det 

svenska skolväsendet. Denna vidare forskning skulle kunna utgå från de huvud- och 

underkategorier som framkommit genom denna systematiska litteraturstudie. Dessa 

kategorier kan fungera som möjliga fokusområden för empiriska studier med syfte att 

nyansera undersökningen av nivågruppering och dess påverkan för elever och lärare i den 

svenska grundskolan.  
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