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Abstrakt 
 
______________________________________________________________________ 
 
 
Författare: John Sveningsson Ekehage & Jeff Thulin 
 
Titel: Differentiering och motivation – En studie av hur lärare möter, utmanar och 
motiverar elever för lärande. 
 
English title: Differentiation and motivation – A study of how teachers meet, challenge 
and motivate students for learning.     
  
______________________________________________________________________ 
 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur elevers lärande, sett från ett 
lärarperspektiv, kan påverkas av differentiering. I första hand har vi kopplat 
differentieringens effekter till elevers motivation då denna i sin tur påverkar lärandet. 
Utöver detta har vi försökt att ta reda på vilka former av differentiering som används i 
skolan idag och hur lärare utmanar och motiverar elever i sitt lärande. För att lära oss 
mer om detta använde vi oss av kvalitativa intervjuer. Fyra lärare intervjuades med 
hjälp av öppna frågor som de hade fått läsa i förväg. Resultatet visar att differentiering 
är svårt att undvika i vissa ämnen då det kan vara stor spridning på eleverna, särskilt i 
de tidiga åren. Elevers självkänsla kan påverkas negativt om de placeras i en svagare 
grupp, men då är det upp till pedagogen att vända den känslan. Det är dock vanligast 
med gruppindelning då elevernas läsförmåga ska tränas, för att det på så vis blir mindre 
utmärkande för de svaga läsarna. Den vanligaste formen av differentiering är 
individanpassat arbetsmaterial. Pedagogen har då en gemensam genomgång med alla 
elever för att sedan låta dem arbeta med uppgifter på just sina nivåer. Vi ställer oss 
frågan om differentiering i skolan kan vara vägen till bättre resultat. Då det är elevernas 
lärande, och den framtid de står inför, som det ska tas hänsyn till vill vi att man ser över 
alla tänkbara alternativ för att de ska kunna nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling.  
 
Nyckelord 
 
Differentiering, motivation, lärande, individualisering, nivågruppering 
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1 Inledning 
 
Om det sker en differentiering eller inte är en mindre fråga gentemot just hur denna 
differentiering ser ut och hanteras i skolorna. Förr som nu och säkerligen även 
fortsättningsvis, kommer otaliga rapporter in om vad som är bra respektive mindre bra i 
skolorna. Någon sorts differentiering har, vad vi förstått, alltid skett på skolorna och det 
verkar vara svårt att komma ifrån det. Redan på 1600-talet delades barnen in i olika 
grupper vid kyrkans undervisning. De skildes åt baserat på läsförmåga och förståelse för 
de kristna texterna. Ett århundrade senare talades det om att sortera barnen utifrån deras 
fallenhet för skolan. Att endast låta de elever med goda förmågor och naturliga 
begåvningar studera vidare skulle vara ett sätt att hindra de mindre intelligenta eleverna 
från att som framtida medborgare orsaka landet skada (Hjörne & Säljö 2008). Idag läser 
vi att det är en ”utmaning och målsättning för skolan och dess personal att skapa 
förutsättningar för alla barn att inom ramen för grundskolan få en meningsfull 
skolgång” (Persson 2008:8).  
 
1.1 Bakgrund 
 
Skolans betydelse för Sverige har kommit att förändras med tiden och för knappt 200 år 
sedan var det långt ifrån alla som faktiskt behövde skolan. Familjer kunde internt 
överföra kunskaper och färdigheter som var nödvändiga och lämpade för det arbete de 
bedrev. Inga yttre lärare eller specialister behövdes och allt ärvdes mellan 
generationerna. Med tiden förstod de flesta att samhället, och skolorna, förändras i 
samverkan med varandra. 
 
1.1.1 1800-talet 
 
När förändringar inom produktionssamhället kom under 1800-talet kom också den 
ekonomiska utvecklingen. Det som tidigare varit en relativt låg omfattning av 
arbetsuppgifter efter kompetens, där enkel teknologi användes, kom att ändras 
successivt. Nu kom utbildningen i sig att bli en viktig faktor inom produktionen i 
samhället, vilket ledde till att skolan också tilldelades nya uppgifter. Behovet av 
utbildade medborgare ökade i takt med att samhället utvecklades, och när inte hemmen 
längre kunde erbjuda den kunskapsförmedling som krävdes föddes folkskolan (Nilsson 
2004). En som hade ett stort inflytande på folkskolans utformning var politikern och 
skolmannen Abraham Rundbäck (1827-1893). I en sammanställning av originaltexter 
om folkskolan skriver han som följer.  

Bland villkoren för ett samhälles lyftning och utveckling i både materielt och 
andligt hänseende är folkets bildning och upplysning måhända det 
vigtigaste. Ty i mån som det ljusnar ibland folket, vidgas med synkretsen 
äfven erfarenheter och företagsamheten. Färdigheterna blivfa flera, arbetet 
mångfaldigare, och således berningen lättare och trefnaden allmännare.  

   Hellblom Sjögren 1992:26 

Så för att öka befolkningens delaktighet i samhället beslutade riksdagen år 1842 att det i 
varje socknen skulle inrättas en skola med en tillhörande lärare. Detta mottogs inte med 
glädje bland alla och vissa var motståndare till idéen om att alla verkligen behövde 
skolgång och menade på att det var både dyrt och onödigt (Fredriksson & Taube 2012). 
Genom att folkskolan inrättades kom de barn som tidigare inte haft råd eller möjlighet 



  
 

 
 

2 

till en skolgång att få det. Men de ekonomiska resurserna var begränsade och lokalerna 
var ofta bristfälliga och mindre än vad som behövdes för en hel klass. Många lärare var 
också outbildade och ofta underbetalda, vilket resulterade i att folkskolan kom att ses 
som en sorts fattigskola (Nilsson 2004).  
 
1.1.2 1900-talet 
 
I början av 1900-talet diskuterades det flitigt hur en differentiering, med begåvning som 
uppdelningssyfte, skulle komma att se ut. Det hade fram till nu skett genom en delning 
mellan folkskolan och läroverket, i ett så kallat parallellt skolsystem. Nu spreds 
tankarna om att det istället skulle ske en differentiering i en gemensam bottenskola, där 
alla elever ämnar gå. 1927 års skolreform slog fast att det parallella skolsystemet skulle 
kvarstå, men att folkskolan i sig skulle börja delas upp i klasser efter begåvning. 
Framförallt i städerna ansågs differentieringen som något nödvändigt och inrättandet av 
exempelvis hjälpklasser skedde så småningom. Klasser kom att indelas i undervisning i 
A-form och B-form, där det förstnämnda var en dominant version i städerna och innebar 
att en lärare undervisade endast en årskurs. På landsbygden kom B-formen att bli 
representativ, där en lärare undervisade två eller flera klasser samtidigt (Axelsson 
2007). I tidskriften Svensk Läraretidning (1924) beskrivs även landsbygdens elevers 
problematik med att ta sig till skolan som en anledning till att skolan måste anta den 
sämre skolformen, B-formen. Elever har på grund av den långa färden till skolan, som i 
vissa fall uppmätts till en mil, inte chansen att erbjudas så mycket tid i skolan som 
skulle behövas för att nå de nivåerna samhällenas A-formklasser ges möjlighet till 
(1924:832). I och med att många barn befann sig ifrån gårdarna och hemmen större 
delen av de dagar de gick i skolan, försvann också tid från det praktiska arbetet som 
barnen utförde där hemma. Så genom 1842 års skolstadga kunde familjer utnyttja 
paragraf 48 för att på ett accepterat sätt avsluta studierna i förtid. I paragrafen står det; 
att i brist på nödvändig intelligens och förstånd eller på grund av fattigdom, kunde 
eleven genom en minimikurs få sluta folkskolan tidigare (Axelsson 2007). Men det var 
inte bara fattiga och obegåvade som skulle kunna få sin skoltid förkortad genom 
minimikurserna. Det ansågs även onödigt för flickor att läsa en längre utbildning, och 
således erbjöds endast de förkortade kurserna (Hjörne & Säljö 2008).  
 
1.1.3 Nutid 
 
Den svenska skolan har genom åren tampats med två tillika viktiga mål. Tanken är att 
de två ska komplettera varandra, och således skapa så kallade goda medborgare. 

Det ena är ett samhällsmål, att utveckla samhället i en viss riktning. Det 
andra är ett individuellt mål, den enskilda eleven ska ges möjlighet till 
personlig utveckling. Dessa två samtidiga mål har vi historiskt sett haft, 
men relationen mellan dem har under olika tider varierat. Under vissa tider 
har samhällsmålet varit det starkaste. 

Wallby m.fl. 2001:16 

Skolans samhällsmål är att skapa kunniga och funktionella medborgare som kan säkra 
samhällets överlevnad och utveckling. Samtidigt ska de individuella målen balanseras 
upp och man får inte glömma bort vikten av varje elevs personliga intressen och 
förutsättningar (Wallby m.fl. 2001). Dagens läroplan ger elever större möjlighet än förr 
att utvecklas efter sina egna förmågor. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och 
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kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, 
språk och kunskaper” (Skolverket 2011:8). 
 
1.1.4 Problemformulering 
 
Kan lärare i dagens skola bemöta alla olika individer på det sätt som just de behöver för 
att lärande ska kunna ske? Vilka metoder används för att tillgodose allas olika behov? 
Hur motiverar lärarna eleverna så att de känner att skolgången ska kännas meningsfull? 
Det är problematiken kring detta som har väckt vårt intresse och som vi i vårt arbete vill 
titta närmare på.   
  
1.2 Syfte 
 
Syftet med vår studie är att få kunskap om för- och nackdelar med differentiering 
avseende elevers lärande och kunskapsutveckling. Vi vill också undersöka vilka olika 
former av differentiering som finns och hur dessa används för att gynna alla elevers 
lärande. Dessutom vill vi ta reda på hur elever utmanas och motiveras i sitt lärande. 
 
Ur detta syfte har vi tagit fram följande frågeställningar: 
 

• Vilka är för-/nackdelarna med differentiering avseende elevers lärande? 
• Vilka former av differentiering används för att gynna alla elevers lärande? 
• Hur utmanas och motiveras elever i sitt lärande? 
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2 Tidigare forskning 
 
Eftersom att differentiering kan ske på olika vis, kommer vi i detta stycke att ta upp de 
från vår sida mest intressanta sätten, nivågruppering och individualisering. Men för att 
ge begreppen substans och skapa förståelse för dess innebörd kommer vi även i kontrast 
till dessa kort presentera dess motsats, nämligen integrering och inkludering.  
 
 
2.1 Differentiering 
 
Wallby m.fl (2001) beskriver differentiering som ett sätt att utforma undervisningen så 
att den passar de olika eleverna som ska ta del av den. I och med att elever är olika så 
kan inte undervisningen se densamma ut för samtliga. Författarna påpekar dock att en 
differentiering i sig bör ske inom klassen i form av tillfälliga smågrupper eller 
individualisering (2001:36). Atterström och Persson skriver att ”Differentiering betyder 
uppdelning, mångfald istället för enfald” (2000:42). De berättar vidare att dagens 
västerländska skolor uppmuntrar och värdera räkning, läsning och skrivning högre än 
andra färdigheter. Elever innehar olika kompetenser, och vare sig dessa är IQ-relaterade 
eller praktiska, estetiska eller sociala, så är det för ett lika värde av alla kompetenser och 
färdigheter som själva differentieringsmodellen förespråkar.       
Fredriksson och Taube (2012) visar på skillnaderna emellan elevers olika resultat i 
dagens sammanhållna grundskola och hur stora dessa skillnader faktiskt är. För att 
lyckas hantera skillnader och olikheter mellan elever har många skolor infört en sorts 
differentiering. Elever delas här in efter prestationsnivåer och det är när dessa grupper 
blir fasta och inte chans till att växla mellan grupperna ges, som det uppstår klasser med 
olika goda resultat. ”Många lågpresterande i en grupp riskerar att leda till sänkta 
förväntningar från lärarna och till att en allmänt lägre prestationsnivå blir norm i 
gruppen” (2012:174). När Lpo94 trädde i kraft, togs nivågruppering som organisatorisk 
arbetsform, bort från skolorna. Dock har denna sorts differentiering överlevt i många 
kommuner, ofta genom att nämnas med andra namn som inte går att härleda till 
nivågruppering. För att försöka minimera effekterna av grupperingarna har Skolverket 
bestämt att särskilda undervisningsgrupper, så som nivågrupperingar ”måste vara 
tillfälliga och kontinuerligt utvärderas annars kan så kallade inlåsningseffekter uppstå” 
(Skolverket 2009:24f). 
 
2.1.1 Nivågruppering 
 
Det har väckts många tankar i diskussionerna om differentiering och nivågruppering, 
om just de elever som hamnar i en långsammare grupp. Det framgår att eleverna till 
slut, i och med att de är i den lägre gruppen, ger sig själva en stämpel om att inte vara 
lika bra som andra elever: ”the fact of being labeled and assigned to a low group is held 
to communicate low expectations for students which may be self-fulfilling” (Slavin 
1987:296). Just den negativa självbilden är en tanke som genomsyrar de flesta 
diskussionerna kring nivågrupperingens vara eller icke vara och Slavin menar att det är 
det argumentet som motståndarna till gruppering ofta fokuserar på. 
 
Men det finns inte bara argument och teorier emot en differentiering inom skolan. Det 
finns i princip två grupperingar inom forskningen kring den, alltså de som är emot 
respektive de som är för. Slavin (1987) påpekar att de som är för, beskriver 
grupperingen som något som ger läraren en chans att utmana elever på högre nivå, och 
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att när elever med olika förmågor och kunskaper blandas i ett klassrum sänker läraren 
sig till en sorts medelnivå i sin undervisning. Kim Youjin (2012) visar i sin studie, att 
nivågruppering som den bedrivs idag, inte verkar leda till de positiva resultat man 
förväntat sig. I synnerhet inte när man tittar på de svag-presterande eleverna. I studien 
har hon på tre skolor i Syd-Korea undersökt bland annat engelska som andraspråk i 
kategorin läsinlärning i olika nivåbaserade grupper. Gruppernas indelning har skett i 
hög-, medel- och lågnivå-indelning. Hon styrker argumenten emot nivågruppering, där 
de svaga kan komma att påverkas negativt med dålig självkänsla och försämrade 
attityder mot skolan. Även attityderna mot själva grupperingen visar sig finnas och 
endast en av sju grupper ansåg sig, vid utvärderingen av inställningen till den, hamna på 
en skala mellan neutralt och positivt. Ingen av lågnivå-klasserna visade på någon positiv 
inställning till det, och tyckte inte heller att det var till någon egentlig hjälp. 
 
För- och motargumenten kring nivågrupperingens existens har inte förändrats så mycket 
sedan 1920-talet. Det finns både positiva och negativa aspekter av arbetsformen. Det 
som framhålls som positivt är att nivågruppering minskar misslyckanden och att svagare 
elevers aktivitet ökar. Detta då de inte hamnar i skuggan av de starkare eleverna. Att 
svagare grupper verkar få mindre erfarna lärare och således även en sämre undervisning 
är även något negativt som ofta lyfts fram i diskussionerna. De olika förespråkarna i 
frågan om nivågrupperingens vara eller icke vara, argumenterar ungefär på samma vis 
och vissa mönster går att känna igen. Effektiviteten hos eleverna framhålls av de som är 
för nivågruppering, medan demokratiska värderingar och rättvisa elever emellan 
understryks av de som är emot (Engström 1996). Nivågruppering skulle bidra till att 
bilda inte bara en gruppering av klassen, utan även en delning mellan olika 
samhällsklasser. 
 
 However, perhaps the most compelling argument against  

ability grouping has little to do with its effects on achievement. 
This is that ability grouping goes against our democratic ideals 
by creating academic elites. 
   Slavin 1996:135  

 
I enlighet med detta resonemang behöver alla elever ges möjlighet till att träffa och 
arbeta med så många olika sorters elever som möjligt för att så mycket som möjligt 
hålla nere den sociala klyftbildningen som annars kan bildas (Slavin 1996).  
 
Inom forskningen bedrivs det en ständig diskussion kring differentiering och 
gruppering. För varje argument, vare sig det är positivt eller negativt, skapas snart ett  
motargument. ”Frågan huruvida nivågruppering är bra eller dåligt låter sig inte enkelt 
besvaras” (Wallby m.fl. 2001:85). Olika forskare koncentrerar sig, i sina egna arbeten, 
kring olika effekter. Vare sig dessa effekter är politiska, sociala, fokuserade på 
högpresterande eller lågpresterande elever, tenderar de att ge olika svar beroende på vad 
som menas med bra eller dåligt. Så beroende på för vem vi ämnar differentieringen ska 
handla om, kan forskningen om det se annorlunda ut (Wallby m.fl. 2001). 
 
2.1.2  Individualisering 
 
Leif Hellström tar i artikeln Den svårhanterliga olikheten (1987) upp 
alternativkursernas vara eller icke vara. Redan på 50-talet visade det sig vara svårt att 
undervisa i heterogena grupper och alternativkurserna föddes. Här delades eleverna in i 
grupper, även om det var tänkt i grunden att vara en enhetsskola. Ett sorts 
individanpassat lärande för samtliga, där variationen av stoff fungerade som en 
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differentiering inom klassrummet. Nils-Erik Nilsson (2004) tar även upp detta och 
syftar till att de problem som man trodde skulle uppstå med heterogena klasser kunde 
lösas med att undervisningen individualiserades och att man framtog speciellt utvecklat 
undervisningsmaterial. Individualiseringen beskrivs som ”ett svar på heterogent 
sammansatta klasser” (2004:35). Men med en individualisering kommer också ett 
större ansvar för eleven och inte minst föräldrarna. Med de individualiserade 
arbetsformerna som många skolor utvecklat, flyttas ansvaret från lärare till elev och 
således också från skola till hem (Fredriksson & Taube 2012). Detta i sig kan skapa 
skillnader i studierna för elever med olika socioekonomiska bakgrunder, då mer ansvar 
läggs i hemmet. Det är också så att det är lärarens undervisning som ger starkast effekt 
hos eleverna och att den viktigaste faktorn för elevernas utveckling är lärarens 
kompetens (Skolverket 2009). Även om läraren har en hög kompetens, men väljer att 
individualisera arbetet, kan det bli att det ”finns en uppenbar risk för att skillnaderna 
mellan elever från olika socioekonomisk bakgrund ökar” (Fredriksson & Taube 
2012:174).  
 
Hellström berättar vidare om GEM-projektet, Grupperingsfrågor i Engelska och 
Matematik, som genomfördes på 1980-talet. Det var ett projekt där 28 stycken 
högstadieskolor, ca 200 lärare och 2700 elever i Sverige medverkade och man ville se 
resultatet i ett avvecklande utav alternativkurserna och vilka nya elevgrupperingar som 
skulle uppkomma. Skolorna fick fria händer att bedriva undervisningen på det sätt de 
själva ansåg gynna lärandet. Resultatmässigt blev det en skillnad rent kvantitativt, där 
de snabba grupperna hann genomföra mer men av samma vara, gentemot de 
långsammare grupperna. Detta projekts lansering kan ses som ett efterled till att 
differentieringsfrågan diskuterats så tidigt som i mitten av 1900-talet, då 
sammanslagningen utav det parallella skolsystemet gått att enas om. 1940 års 
skolutredning slog fast att: 

På barndomsstadiet borde meddelas en allmänt medborgerlig undervisning, 
vilken tillgodosåge de krav, som samhället måste ställa på varje normalt 
utrustad samhällsmedlem. Under barnaåren borde undervisningen därför 
meddelas i en för alla gemensam skola. 

SOU 1944:21 

Lundgren (2002) skriver att förslaget till en gemensam skola lades fram redan vid denna 
tidpunkt och att en försöksverksamhet skulle upprättas för att testa hur själva 
differentieringen skulle se ut och när i så fall den skulle infalla. Under detta försök 
fanns tanken att studera och utvärdera verksamheten vetenskapligt. Dock, som 
Lundgren påpekar, skedde aldrig försöket utan istället fick ett antal professorer med 
expertis inom området uppdraget att leda utredningen. 
 
 
2.1.3 Integrering och inkludering 
 
I Salamancadeklarationen (UNESCO 1994) har man angett riktlinjer för hur arbetet 
med elever som behöver särskilt stöd ska bedrivas. De skriver att ”every child has 
unique characteristics, interests, abilities and learning needs” (1994:VIII). I 
dokumenten beskriver de begreppet incluison, som senare översatts till svenska och fått 
betydelsen integration (UNESCO 2006:9). Nilholm (2006) beskriver de båda begreppen 
som till viss del skilda från varandra. Han benämner inkludering som ”att helheten ska 
anpassas till delarnas beskaffenhet” (2006:14). Alltså att skolan ses som helheten, och 
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eleverna som delarna vilket genererar att skolan anpassas efter att elever är olika. 
Integrering menar han däremot handlar om att ett barn, med låt säga vissa svårigheter, 
ska inordnas i en helhet som inte är anpassad för att barn skiljer sig åt och är olika 
(2006:14). Atterström och Persson (2000) skriver vidare om vikten av att ha en 
elevcentrerad verksamhet i skolan och att elevers olikheter inte ska ses som en nackdel, 
utan som en tillgång. De menar också på att denna sorts integrationsinriktning ger 
majoriteten av eleverna inte bara en användbar utbildning, utan också hjälper till att 
motarbeta diskriminering och faktiskt i även förbättrar lönsamheten med verksamheten. 
(2000:11). 
 

Man bedömer att det mest rättvisa och bästa för den 
enskilda eleven och för samhället är att alla, oberoende av 
förutsättningar, intressen och prestationsförmåga, deltar i 
samma samhällsgemenskap och får gemensam undervisning 
från unga år. 
    Haug 1998:23f 

 
 
 
2.2 Den svenska skolan 
 
Var tredje år genomför OECD, the Organisation for Economic Co-operation and 
Development, en internationell studie kallad PISA (Programme for International 
Student Assessment) där 15 åringars läsförståelse, matematik- och 
naturvetenskapskunskaper mäts. Sverige var med för femte gången år 2012 och den 
slutgiltiga rapporten släpptes i början av december 2013. Enligt rapporten visar det sig 
att svenska elever för första gången, inom samtliga tre kunskapsområden, presterar 
under OECD-genomsnittet (PISA 2013). Även om svenska skolans prestationer varit 
undermåliga enligt tidigare PISA-undersökningar, har det inte tidigare skett en sådan 
drastiskt försämring som den senaste studien visar på.  
 
Den svenska skolans negativa trend undersöks i rapporten Vad påverkar resultaten i 
svensk grundskola (Skolverket 2009). Där dras paralleller mellan skolans sviktande 
resultat och de förändringar som skett inom svensk grundskola sedan början av 1990-
talet. De skriver att det svenska skolsystemet betraktas som likvärdigt, trots 
klassmässiga skillnader i utbildningsprestationerna, just för att skolan har en sen 
differentiering som oftast inte sker förrän i gymnasiet. En sen differentiering är, enligt 
rapporten, en orsak till att elevers möjligheter för en högre utbildning ökar, oberoende 
av vilken social bakgrund eleverna har. Med en tidig differentiering ökar 
resultatspridningen, och skillnaderna mellan eleverna ökar. Men till skillnad från andra 
länder med samma modell om en sen differentiering, så ökar resultatspridningen i 
Sverige. Vidare i rapporten beskrivs också hur segregeringen har ökat och klyftorna, 
som införandet av en sammanhållen grundskola skulle försöka minimera, faktiskt blivit 
större (2009).  
 
Som tidigare nämnts så har Sverige en tradition av en sen differentiering, och svenska 
elever väljer först till gymnasiet inriktning på sina framtida studier. Då sker en 
gruppering av elever, oftast genom elevers egna val. Tidpunkten för differentieringen 
visar på skillnaden för om differentieringen i sig är av fostrande eller bildande karaktär. 
Alltså, en tidig differentiering ledde till att fostra eleverna, medan en senare syftar till att 
bilda dem. Så långt tillbaka som under andra världskriget diskuterades det redan här om 
när en sådan uppdelning skulle ske. Det kom att bli argument mellan två led, de som var 
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för en tidig differentiering förespråkade också begåvningsklasser. De som menade att 
differentieringen skulle ske på senare plan var således emot begåvningsklasser och 
förordade samtidigt heterogena grupper (Axelsson 2007). Håkansson & Sundberg 
(2012) skriver att viss forskning visar på att en differentiering i skolan, i form av 
nivågruppering, inte ger de resultat och effekter man önskat. Lågpresterande elever 
tenderar att stigmatisera sig själva och sin klass, där den negativa självbilden leder till 
lägre motivation hos eleverna. För att en nivågruppering ska fungera bör den inte ske 
inom alla ämnen, utan endast några få utvalda, och eleverna bör tillhöra heterogent 
sammansatta grupper större delen av dagen. Låg- och medelpresterande elever gör bäst 
ifrån sig i heterogena klasser medan högpresterande elever är oberoende av hur 
grupperingen ser ut. 
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3 Teoretiskt ramverk 
 
I teoriavsnittet kommer vi lyfta fram några motivationsteorier, och då framförallt Håkan 
Jenners (2004) syn på hur man på bästa sätt kan arbeta med elevers motivation i skolan. 
Dessutom kommer Vygotskijs tankar om den proximala utvecklingszonen tas upp då 
denna idé handlar om hur man utmanar eleverna på deras individuella nivå och på så vis 
kan göra dem nyfikna och mer engagerade i arbetet.  
 
3.1 Motivation 
 
Knud Illeris (2007) ger i boken Lärande en beskrivning av hur lärande sker. Han menar 
att individen i samspel med omvärlden tar till sig kunskap, och att detta påverkas av 
innehållet som ska läras in i samspel med drivkraften eleven har. Denna drivkraft, eller 
motivation och vilja, kan påverka inlärandet på olika sätt beroende på vilken sorts 
drivkraft det handlar om. Författaren menar att det kan röra sig om en intresse-baserad 
drivkraft, eller en mer eller mindre påtvingad variant. Då båda dessa dimensioner, 
innehåll och drivkraft, påverkar varandra kan det tänkas att det som presenteras för 
eleverna ska väcka deras intresse för bästa möjliga resultat. Illeris skriver att ”det är 
nog uppenbart för alla som på ett eller annat sätt professionellt sysslar med lärande att 
motivation spelar en helt central roll i detta sammanhang” (2007:111). Citatet kan 
förstås på ett sådant sätt att motivation kan påverka både positivt och negativt, hög 
motivation stärker lärandet medan låg motivation försvårar inlärningen hos eleven. 
Camilla Wallström understryker detta i boken Se mig som jag är, där hon både 
konstaterar att ”motivation är den absolut viktigaste faktorn för lärande” (2013:36) och 
att en lågpresterande elev ofta saknar den rätta motivationen. 
 
3.1.1  Inre motivation 
 
I Handbok i lärande menar författaren August Bolstad att ett genuint intresse 
förmodligen är ”den starkaste inre motivationsfaktor som finns” (1998:54). En elev 
som har viljan att gå framåt i sin utveckling besitter också en inre motivation. Man vill 
lära sig och ser fördelarna i att befinna sig i undervisningssituationen. Denna vilja kan 
dock vända sig emot eleven. Elevens vilja att lyckas i skolan kan tyngas ner av de krav 
som ställs på eleven i form av exempelvis betyg (Illeris, 2007). Därmed kommer vi in 
på en andra aspekt av motivation. 
 
3.1.2  Yttre motivation 
 
Yttre motivation, enligt Bolstad, är ”när det är förhållanden utanför mottagaren som 
driver honom eller henne” (1998:53) till att nå resultat. Som skrivet ovan kan sådant 
vara höga betyg, men också förväntningar från hemmet kan räknas som yttre 
motivation. En annan påverkansfaktor är det faktum att skolan är obligatorisk (Bolstad 
1998). De krav som ställs på eleverna bottnar i att samhället i stort har blivit mer 
kunskapsinriktat, detta i en förlängning av jämförelser länder emellan. Reformer, 
resurser och lärarutbildningar är inte det mest relevanta i sammanhanget. Istället bör 
man i skolan vara medveten om att denna press på inlärning, i samspel med viljan att 
lära sig, skapar både positiva och negativa känslor hos deltagarna. Här ska man då 
försöka att successivt bygga upp de positiva känslorna genom en relevant och motiverad 
undervisning (Illeris, 2007).  
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3.2 Jenners motivationsteori 
 
Jenner (2004) menar, precis som Illeris (2007), att elevernas intresse är av högsta vikt i 
en lärandeprocess, eftersom de då ser en mening i att ta till sig innehållet. Jenner menar 
dock att motivation som sådan inte är en egenskap i sig, utan har att göra med vilket 
bemötande eleven får av pedagogen. Han ställer det pedagogiska mötet i centrum när 
han skriver om motivationsarbete, och menar att det är i relationen mellan pedagog och 
elev som motivation kan skapas. Det handlar alltså om hur pedagogen ser på eleven, 
vilka förväntningar pedagogen har på eleven. 

Motivationsarbete med den skisserade innebörden förutsätter att 
pedagogen har en positiv syn på sina elever/klienter och en öppen och 
lyssnande hållning. För detta fordras att pedagogen inte är rigid, med 
förutfattade meningar, utan förmår att öppet och kritiskt reflektera över sitt 
arbete, vad man gjort och inte gjort. 

Jenner, 2004:20 

3.2.1 De tre faktorerna 
 
Jenner menar att tre faktorer tillsammans påverkar motivationen hos människan, den 
första är det som sker inom oss. Han skriver att ”det är ʼnågotʼ som sätter igång 
beteendet eller handlandet” (2004:41). Om man sätter in denna tanken i skolvärlden 
skulle det kunna handla om hur man närmar sig ett nytt arbetsområde, något som 
intresserar eleverna. Man vill entusiasmera eleverna då de med en sådan positiv känsla, 
i större utsträckning, kan nå sina mål (Goleman, 1997). Och dessa mål är enligt Jenner 
en andra faktor för motivation. Det handlande som sätts igång måste ha en mening, det 
behövs något att sikta mot. Här tar han upp både inre och yttre mål, där de yttre kan 
jämställas med vad som togs upp i avsnittet om yttre motivation. Vilket barn vill inte ha 
uppskattning av sina föräldrar och få höra att man skött sig? Jenner beskriver inre mål 
som ”glädje, stolthet, känsla av självförverkligande” (2004:42). I dagens mål- och 
resultatstyrda skola, där betyg värderas högt, kommer de inre målen att få stå tillbaka 
för de yttre. Den tredje och sista aspekten handlar om ett samspel mellan de två redan 
nämnda aspekterna, men här tillkommer också tankar man har om sig själv och sin 
tillräcklighet. Med detta menas att självförtroendet och självkänslan påverkas beroende 
på huruvida man uppnår ett uppsatt mål eller inte. Författaren beskriver hela processen 
kortfattat: 

En inre drivkraft, grundad i behov, önskningar eller förväntningar utlöser 
beteenden eller handlingar riktade mot vissa mål, som kan vara yttre eller 
inre. Vare sig målen uppnås eller inte, så blir resultatet en modifiering eller 
förstärkning av den inre drivkraften. 

Jenner, 2004:42 

3.3 Innehållet 
 
En grundsten som hittills berörts väldigt ytligt, vad gäller att få elever motiverade, är 
vilket innehåll som presenteras för dem. Detta ligger naturligtvis inom lärarens 
ansvarsområde. Genom en varierande undervisning, och fantasifulla 
klassrumsaktiviteter, ska läraren få eleverna att se det meningsfulla i det de ämnas lära 
in (Ahlström 1996). Dessutom bör nivån på innehållet motsvara de kunskaper eleverna 
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har; är det för enkelt kan eleverna uppleva det som tråkigt (Wallström 2013) och är det 
för svårt finns risken att uppgifterna känns som ett omöjligt uppdrag (Illeris 2007). 
 
3.4 Sociokulturellt perspektiv 
 
Kort sammanfattat kan Vygotskijs tankar om hur lärande sker beskrivas med två ord: 
kommunikation och samspel. Och då inte bara mellan pedagog och elev utan mellan alla 
människor. Med språket som redskap kan vi ”uttrycka oss, förstå världen och fördjupa 
vår förståelse” (Säljö 2010:188). Men inte nog med att vi kommunicerar med hjälp av 
språket, det finns även inom oss i form av tankar. Samspelet mellan dessa två delar är 
viktigt då det är med hjälp av språket, när detta används människor emellan, som 
tankarna formas (Säljö 2010).  

Barnet utvecklar kompetens i relation till de utmaningar som finns i den 
värld det lever i. 

Strandberg, 2006:150 

Inom den sociokulturella teorin om lärande ingår tankarna om den proximala 
utvecklingszonen. Här framhålls vikten av att undervisningsinnehållet anpassas efter 
elevens förmåga, eller snarare dennes potentiella förmåga. Vygotskij menar att även om 
två elever är lika gamla, både fysiskt och mentalt, och klarar av uppgifter på en nivå 
anpassade efter sin ålder, kan det skilja sig i deras potentiella nivå. Den potentiella 
nivån bestäms av hur eleven klarar uppgifter på en högre nivå med stöd av en vuxen. 
Skillnaden mellan dessa två nivåer, den aktuella och den potentiella, är det som kallas 
för den proximala utvecklingszonen. Om undervisningen planeras och utförs inom 
denna zon kommer en större utveckling att ske i barnet (Vygotskij 1978). Men barnet 
kan alltså inte gå in i detta på egen hand. Det behöver någon kunnig person som 
vägleder i inledningen av arbetet. Stödet är större i början, med välformulerade frågor 
från den kunnige med avsikt att belysa det som ska läras in, för att så småningom avta 
och till slut upphöra när förmågan erövrats av eleven (Säljö 2010). 
 
Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) menar att det sociokulturella 
perspektivet på lärande innebär att elever i möte, och kommunikation, med andra elever 
får nya tankebanor som de utan dessa tillfällen inte skulle fått. När starkare elever 
arbetar med lite svagare elever kan de svagare ges förutsättningar att utföra uppgifter 
som de förmodligen inte hade klarat av på egen hand. Enligt Säljö betonar Vygotskij 
”barnets beroende av stöd och hjälp” (2010: 191) för att förstå sin omvärld. Detta stöd 
kan då komma från en vuxen eller från en mer kompetent klasskamrat.  
 
3.5 Förväntningar 
 
Tidigare i detta kapitel har det skrivits om hur elevens vilja kan komma att, på ett 
negativt sätt, påverkas i mötet med de samhälleliga förväntningar som finns. När det 
gäller motivation som fenomen påverkar lärarens förväntningar på eleverna deras egna 
förväntningar på sig själva. Dessa, i sin tur, är en stark påverkansfaktor vad gäller deras 
självförtroende och studieresultat. Lärarens förväntningar kan således komma att smitta 
av sig på eleverna, något som benämns pygmalioneffekten. Detta begrepp kan förklaras 
som att eleven uppfattar vad som förväntas av denne, och sedan i sitt beteende uppfyller 
dessa förväntningar (Jenner, 2004). 
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De förväntningar som läraren har på elever är påverkade av relationen dem emellan. 
Som professionell måste man dock reflektera över hur man tänker, och varför intrycken 
man har av en elev ser ut som de gör. Ofta utgår man från sig själv när man gör en 
bedömning av en medmänniska, man kan se fördelar i någon som är lik en själv och 
vice versa. Första intrycket påverkar också; om en elev första dagen beter sig på ett sätt 
som inte passar in i pedagogens mall för hur en ”duktig” elev ska vara, kan detta intryck 
bli bestående. Om man dessutom har kännedom om exempelvis en äldre bror påverkar 
även detta det första intrycket, pedagogen tror sig då veta hur eleven är. De intryck som 
läraren har resulterar i att denne stoppar in eleverna i små fack. Vissa elever är 
”duktiga”, andra är ”slöa” och så vidare. När sedan en elev frångår sin mall har läraren 
svårt att ändra sina tankebanor, och förklarar i stället det nya beteendet med att det var 
en engångsföreteelse. Genom att reflektera kan man som pedagog identifiera sina tankar 
om eleverna, och om de ser ut som ovan bör man alltså förstå dessa som 
varningsklockor (Jenner 2004). 
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4 Metod 
 
Vi har i vår studie valt att använda oss av kvalitativa intervjuer med en hermeneutisk 
ansats. Hermeneutiken kan sägas handla om att man som forskare söker ett budskap 
som sedan ska tolkas. De personer man intervjuar ska man försöka förstå utifrån hur de 
agerar i olika sammanhang. Med kvalitativa intervjuer ville vi söka de intervjuades syn 
på den verklighet de lever i (Starrin & Svensson 1994).  
 
I detta avsnitt kommer vi att presentera intervjupersonerna, och varför vi gjort just detta 
urval. Det tillvägagångssätt som använts kommer också att redovisas, samt hur vi sedan 
har bearbetat den insamlade datan. 
 
4.1 Urval 
 
Vi har valt att intervjua lärare som är verksamma i grundskolans tidigare år, årskurs 1-6, 
då det är i denna verksamhet som vi själva i framtiden ska befinna oss i. Dessutom var 
det deras tankar om differentiering och motivation, och hur de arbetar med detta i 
skolan, som vi ville veta mer om. Att det blev just dessa personer som intervjuades 
beror på att vi kommit i kontakt med dem under VFU-perioder och i samband med 
hämtning av egna barn på skolan, och att de då visade intresse för den studie vi ville 
göra. Det faktum att vi kände personerna sedan innan kan ha påverkat resultatet på ena 
eller andra hållet. Å ena sida kan de ha känt en extra trygghet så de kände att de kunde 
vara helt ärliga och öppna med hur de tänker och arbetar. Å andra sidan kan de ha velat 
säga de rätta sakerna för att vi inte skulle få en förändrad syn på deras professionalitet. 
 
De intervjuade är i olika åldrar, har lång erfarenhet av yrket, och är verksamma i samma 
kommun men på olika skolor. Nedan följer en kortare presentation, person för person. 
 

• Kicki: kvinna, verksam i ca 40 år, mestadels i årskurserna 1-3. 
• Pontus: man, verksam i ca 20 år, årskurserna 4-6. 
• Inger: kvinna, verksam i ca 30 år, årskurserna 1-6. 
• Maria: kvinna, verksam i ca 14 år, årskurserna 1-6. 

 
4.2 Tillvägagångssätt 
 
Eftersom syftet med studien var att få kunskap om för – och nackdelar med 
differentiering avseende elevers lärande, och att undersöka hur en eventuell 
differentiering ser ut i skolan, valde vi att arbeta med kvalitativa intervjuer. Dessutom 
sökte vi även svar på hur man arbetar på ett sätt som utmanar och stimulerar alla elever 
till lärande. Genom samtalsliknande situationer, med öppna frågor, ville vi försöka 
fånga in de intervjuades synsätt och analysera dessa (Starrin & Svensson 1994). 
 
För att urvalspersonerna skulle känna sig trygga i situationen fick de själva välja tid och 
plats för intervjutillfällena. Denna trygghet ville vi skulle resultera i att de öppnade upp 
sig på ett sådant sätt att vi kunde få en djupare kunskap om ämnet som diskuterades 
(Starrin & Svensson 1994). Vi skickade frågorna några dagar i förväg för att de skulle 
få tid att reflektera över hur de faktiskt tänkte om det aktuella ämnet. De frågor vi utgick 
ifrån vid intervjutillfällena finns som bilaga i slutet av studien. 
 



  
 

 
 

14 

Vid intervjutillfällena frågade vi intervjupersonerna om det gick bra att spela in 
samtalen, ingen av dem nekade även om någon nämnde att det är ”så otäckt att höra sin 
egen röst”. Varje intervju inleddes med att de fick presentera sig, sin utbildning och 
aktiva år i tjänsten, både i syfte att vi skulle få en bakgrundsbild och för att de skulle 
vänja sig vid att prata när inspelningen satt igång. Vid två av tillfällena var vi båda 
närvarande, den ena skötte samtalet och den andre antecknade för att på så vis fånga upp 
egna reflektioner till det kommande analysarbetet. Utöver detta genomförde vi även 
varsin enskild intervju. 
 
Tiden för intervjuerna varierade mellan 25 och 50 minuter. Detta berodde mest på att de 
som tog längre tid på sig hade mer att säga. Hur lång tid en intervju tog spelar i sig 
ingen roll, huvudsaken är att vi fick den information som vi behövde för att slutföra 
studien (Starrin & Svensson 1994). 
 
4.3 Bearbetning 
 
Vi transkriberade intervjuerna som en del av analysarbetet. Då vi kände att tidsaspekten 
på arbetet var stressande valde vi att inte göra ett exakt återskapande av samtalen med 
pauser och liknande. Detta för att det var innehållet som skulle analyseras, det var alltså 
inte frågan om någon språklig analys av något slag (Kvale & Brinkmann 2009). För att 
förenkla arbetet vreds hastigheten ner på ljudfilen, det blev då inte lika svårt att hänga 
med och man slapp gå tillbaka så ofta för att dubbelkolla att man hört rätt. Vi 
konverterade även intervjuerna till pdf-filer, för att på så sätt kunna använda oss av 
formatets inbyggda sökfunktion. Detta skulle underlätta sökningen efter både mönster 
och olikheter. 
 
När utskrifterna var klara satte vi oss tillsammans och försökte hitta uppkomna mönster 
för att på så vis skapa en bild av vad som framkommit under intervjutillfällena. Vi läste 
intervjuerna flera gånger och diskuterade hur de olika svaren kunde tolkas. Mönster 
hittades, en del tydliga andra lite mer svårfångade. Till slut kände vi oss ändå ha en bra 
grund för det följande resultat- och analysarbetet. Citat som kunde utgöra en talande 
bild för de uppkomna mönstren plockades fram. Vi försökte då hitta citat från alla de 
fyra intervjuade, för att läsaren skulle få en så tydlig bild som möjligt över resultatet. 
 
 
4.4 Metodkritik 
 
Vi valde att göra en kvalitativ undersökning, framför en kvantitativ, för att vi ville höra 
vad som egentligen tycktes och tänktes om de ämnen som vår studie innefattar. Om vi 
hade haft mer tid, och om ett bredare perspektiv hade anlagts, hade vi även kunnat göra 
en enkätundersökning (Starrin & Svensson 1994). Nu intervjuades enbart fyra personer 
hemmahörande i samma del av landet. Frågan vi ställer oss är om den förståelse vi fått 
genom intervjuerna med denna lilla urvalsgrupp kan ligga till grund för att göra någon 
form av generalisering. Till detta bör läggas att vi inte är erfarna intervjuare som ”når 
bortom värderingar, åsikter och konstruerade svar” (Starrin & Svensson 1994:124), 
även om det kändes genuint vid varje samtal.  
 
Eftersom dokumentationen i en studie är viktig ville vi vara noggranna med hanteringen 
av denna. Därmed föll valet på att använda oss av inspelningsfunktionen på våra 
telefoner i samband med intervjuerna. På så vis missade vi inget som sades, men med 
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det sagt kan vi inte påstå att vi vet anledningen till varför de intervjuade svarade som de 
gjorde, om det fanns bakomliggande faktorer till deras reaktioner på våra frågor (Starrin 
& Svensson 1994).  
 
 
4.5 Forskningsetiska överväganden 
 
De fyra huvudkrav som Vetenskapsrådet (2002) menar att forskare måste ta hänsyn till 
är följande: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.  
 
Informationskravet handlar om att man som forskare ska meddela den tänkta 
intervjupersonen vad forskningen handlar om. I vårt fall berättade vi för de tilltänkta 
informanterna vad arbetet handlar om innan frågan om medverkan ställdes. Det andra 
kravet, samtyckeskravet, syftar precis som det låter till att man måste ha den 
medverkandes samtycke till att ingå i studien. Om intervjupersonen är under 15 år ska 
man ha vårdnadshavarens samtycke. Då alla lärare som intervjuades ställde upp 
frivilligt har vi uppfyllt även detta krav. Konfidentialitetskravet finns för att skydda de 
medverkandes identitet. Vi har i studien avidentifierat våra urvalspersoner genom att 
använda fingerade namn och inte nämnt något om var i landet de befinner sig. Som 
fjärde krav hittar vi nyttjandekravet som ska hindra forskare från att använda inhämtad 
information på annat sätt än som empiri i forskningsändamål (Vetenskapsrådet 2002).  
 
Inför varje tillfälle lät vi urvalspersonerna välja tid och plats, vilket innebär att vi utfört 
intervjuerna i flera olika miljöer: klassrum, arbetsrum och i hemmet. Dessutom har vi 
varit noga med att fråga om det gått bra att göra en inspelning av samtalen. Alla 
medverkande kommer att få en kopia av arbetet för att se det färdiga resultatet, och för 
att på så sätt se att den information de delgivit oss kommit till användning på rätt sätt. 
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5 Resultat 
 
I resultatdelen kommer vi att utgå ifrån studiens frågeställningar och se vad vi med 
hjälp av intervjuerna fått fram. Frågeställningarna kommer att presenteras var för sig för 
att bättre ge struktur åt den empiri vi erhållit. Strukturmässigt ger det även mer stabilitet 
till analysdelen och går lättare att jämföra de olika intervjuerna för att finna mönster och 
likheter Vi kommer vidare att benämna de olika intervjuade lärarna, som tidigare 
presenterats i metodkapitlet, som Kicki, Pontus, Inger samt Maria.  
 
5.1 Hur är synen på differentiering i skolorna, finns det både för- och 
nackdelar? 
 
Gruppindelning 
Differentiering behöver nödvändigtvis inte vara svaret på att nå ett gott resultat i skolan, 
anser Kicki. Genom en blandning av elever med olika förmågor blir det en bättre 
gruppdynamik. Det är berikande med olikheter och de gynnar varandra. Dock menar 
hon att de faktiskt har läsgrupper, där en differentiering kan vara positiv och där elever 
ges chansen att läsa ihop med andra elever på samma läsnivå som sig själva.  

Sen får man ju tänka sig för att det kan ju bli väldigt fel också, om man 
kopplar ihop elever som inte passar ihop. Man får vara lite finkänslig och 
väldigt försiktig där.  

Kicki 

I en ”normal” klass finns ett ganska brett spektrum med förmågor, berättar Pontus, 
vilket kan ställa till det lite för läraren. Dels på grund av oförmåga hos läraren, men 
också rent organisatoriskt. Skolorna är, och har varit, dåliga på att ta till vara på elevers 
olikheter. Rent personlighetsmässigt kan vissa elever krocka med varandra, men det 
följer även med inom lärandet. I och med att man måste tillgodose varje enskild elev 
kunskapsmässigt, måste man också hitta bra kombinationer och meningsfulla uppgifter 
till alla.  

Skolan har inte varit bra på att anpassa sig efter olika elevers behov, tycker 
jag. Samtidigt blir det en paradox. Å ena sidan tycker jag att vi är dåliga på 
det. Å andra sidan, när vi väl gör det så är vi ännu sämre på det.  
 
                                                                                                    Pontus 

Han menar på att det är viktigt med att alla elever få känna en tillhörighet, att det ska 
finnas en känsla av att vara som alla andra. Även om det bakomliggande syftet med en 
differentiering, och framförallt nivågruppering, är att nå bättre resultat, får man inte 
förakta det faktum att bara känslan av att höra hemma någonstans gör att resultaten blir 
bättre. Och just att tillhöra en kategori med likasinnade kan komma att göra en stor 
skillnad i hur en elev upplever sin skolgång.  
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Om jag till exempel skulle spela fotboll tillsammans med Zlatan, som 
uppenbarligen är en mycket bättre spelare än mig, är det svårt att inte 
jämföra oss åt. Många tycker det är synd om en duktig spelare som får 
spela med en dålig, i det här fallet mig. Men det är ju synd om mig, 
eftersom det syns så himla tydligt, min oförmåga lyser igenom när jag 
spelar med någon som är så himla duktig. 

          Pontus  

Skolan pratar hela tiden om att man inte ska jämföra och värdera, för det är ju synd om 
barnen att hela tiden ställas mot andra. Men skolan behöver inte jämföra eleverna, för 
det sköter de så bra själva, poängterar han. 
 
Individualisering genom nivågruppering 
Inger ställer sig frågan, om man delar in en klass i läsgrupper, ska de som läser hackigt 
få läsa ihop med de elever som läser tjocka noveller? 

Hur känner sig då den här eleven? Trycker man ner den eller lyfter den? Är 
det inte då bättre att försöka ha de mer jämt indelade och att de får vara 
med såna som ligger på ungefärsamma nivå?  

           Inger 

Hon tycker att det är väldigt viktigt att individualisera undervisningen, för alla barn är 
olika. Rent kunskapsmässigt är det viktigt att se till individen, så i och med barns 
olikheter måste pedagogen klara av att lära ut på olika sätt. Differentiering genom till 
exempel nivågruppering, tycker inte Inger är något fel. Man måste börja där barnet 
faktiskt befinner sig, anpassa undervisningen därefter. Visst ska man börja med en 
allmän genomgång, men därefter måste man möta barnen på deras olika nivåer. 
 
Syftet med att nivågruppera är att nå målen bättre och att det ska bli lättare och tydligare 
att hitta vad den enskilda eleven behöver stöd med, berättar Maria. Man får mer tid att 
jobba med de som till exempel läser på en lägre nivå. Det är även positivt i den mån att 
man kan lättare hitta den rätta nivån för just den enskilde eleven. Starkare elever får 
lägga sig på en ny nivå och ”slippa” de svaga. Men allt är inte bara positivt och de 
negativa aspekterna får man också väga in. 

De kan få känslan av att bli satta i olika fack, och blir fullt medvetna om att 
de är i tex den sämsta gruppen. De kan inte bli starkare, för att alla där är 
svaga. I klassrumsituationen får man ingen skjuts av starkare elever, och 
de starkare eleverna får heller inte höra ett annat sätt än skolsättet att 
förklara saker på. Elever lär ju sig vilket sätt de ska svara på för att läraren 
ska blir nöjd. 

           Maria 

Med skolsättet att förklara på, menar hon att de starkare eleverna som lärt sig svara som 
läraren vill höra, inte kommer med sådana utmanande svar och frågor som de svagare 
eleverna kan göra. 
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5.2 Vilka former av differentiering används för att gynna alla elevers 
lärande? 
 
Det som framkommit vad gäller vilka olika sorters differentiering som används i skolan 
för att gynna elevernas lärande är att det inte finns så många varianter. Det som 
framförallt utmärker sig är att det är i särskilda ämnen differentiering sker, nämligen 
svenska och matematik. 
 
Differentiering genom materialval 
Läsförståelse är en del av svenskämnet och är väsentligt för alla ämnen i skolan. 
Därmed blir det också viktigt att eleverna får den tillsyn de behöver när läsning står på 
schemat.  

Där tycker jag, just när det gäller läsningen, där gäller det ju verkligen att 
hitta rätt nivå på varje elev. För där är ju spridningen ganska så stor och 
man vill ju att dom ska få lite utmaning. Men inte för mycket, det ska 
fortfarande vara jättekul att läsa. Man ska va sugen och vilja veta vad som 
händer sedan och så vidare. Där tycker jag man kan nivågruppera genom 
att hitta olika typer utav litteratur och så som man kan jobba med.  

Kicki 

Kicki beskriver hur hon delar in sina elever i olika läsgrupper där de läser böcker som är 
på just deras nivå. Samtidigt menar hon att det är viktigt som pedagog att vara med, 
samtal kommer att uppstå kring texterna och då ska man vara där och föra samtalet 
framåt. Hon beskriver också hur svårt det kan vara att hitta material som är 
individanpassat. 

Det är ju så idag att du måste ju på nåt vis försöka tillgodose varje enskild 
elev. Och det är ju det som är det svåra kruxet ibland att hitta, alltså 
meningsfulla uppgifter och bra arbetsuppgifter om man säger så. Vi jobbar 
ju mycket med arbetsschema här nu och vi har ju tre olika arbetsschema 
till exempel. […] Vi jobbar med samma sak men dom gör lite olika 
uppgifter. 

Kicki 

Individuella arbetsscheman nämns som hastigast i samtalet med Inger. Hon menar att 
det fungerar bättre på lågstadiet än mellanstadiet eftersom det är större spridning på de 
yngre eleverna. Hon berättar att det finns läromedel som använder sig av A-, B- och C-
nivåer men att det kan finnas en farlighet i detta. Speciellt om man har i åtanke att man 
inte ska nivågruppera. Risken finns då att läraren lägger sig konstant på B-nivån och på 
så vis missar både de ”starkare” och de ”svagare” eleverna. Maria berättar om hur hon 
arbetar med nivåanpassat material i matematiken: 

Då gör man en diagnos, och efter det kan man gå vidare och se vilken bok 
de ska ha. Det blir ju en sorts nivågruppering i sig.  

            Maria 

Den vanligaste varianten är alltså att det sker en pedagogisk differentiering, alla elever 
sitter i klassrummet och arbetar med samma sak fast på olika sätt och i olika takt. Det 
händer att specialpedagogen ”hämtar ut” en elev från klassrummet för att denne ska få 
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träna extra på något som är behövligt för tillfället. Men i huvudsak är det materialet som 
individanpassas för att alla elever ska kunna bemötas på just sin nivå. 
 
Tillfällig nivågruppering – behovsorienterade grupper 
När det i en klass uppstår skillnader i kunskapsutvecklingen, och det gör det, så kan en 
tillfällig nivågruppering vara en lösning för att skillnaderna inte ska bli alltför stora. 
Kicki konstaterar att ”man kan ha nivågruppering en kortare period, och jobba med nåt 
speciellt”. Det hon, och alla lärare som intervjuats i studien, talar om är att det i 
klassrummet finns flera olika förmågor och att alla inte alltid befinner sig på samma 
ställe. Inger är inne på samma spår som Kicki och säger att det inte behöver vara fel att 
dela in i grupper för att låta vissa elever arbeta med specifika förmågor: 

Kanske när man går igenom klockan, kan man tillfälligt dela in i grupper 
och lära sig till exempel analogt respektive digitalt. Sen nästa gång de ska 
lära sig något kanske eleverna är på olika ställen då också, och då kan man 
dela in i nya grupper. […] Man ska ha en fri nivågruppering. 

            Inger 

Det är då alltså de specifika behoven som ska tillgodoses, vilket innebär att det inte i 
samma mån handlar om nivågruppering. Nivågruppering som ord anses vara fult på 
grund av den negativa klang som det ger. Pontus använder sig då av ett annat uttryck 
som mer spelar an på vad det faktiskt handlar om: behovsorienterade grupper. För att 
eleven ska kunna göra sig själv rättvisa i årskurserna 4-6 måste de ha tillägnat sig de 
kunskaper som ämnas i årskurserna 1-3. Om detta säger Pontus: 

Det är årtalet som styr. Det är ju inte förmågorna som styr. Då måste man 
förhålla sig till att man måste kunna vissa saker när man når en viss ålder. 

          Pontus  

Han fortsätter med en liknelse om hur viktigt det är med läsförmågan. 

Det är ju tyvärr så illa, att om man inte kan läsa så står man kvar på 
perrongen. Visst du kan åka med tåget, men du förstår ju inte vart vi åker. 

          Pontus 

Samtliga av lärarna påpekar att man måste utgå från elevernas behov, och de säger 
också att en eventuell gruppering inte får vara syfteslös; målet är att resultaten ska bli 
bättre. Dessutom får grupperingarna inte vara statiska, utan mer flytande så att eleverna 
inte blir fast i en och samma grupp år efter år. Maria beskriver att om en elev ur den 
långsamma gruppen ”kommer ifatt” normalgruppen, måste de få byta grupp. Lika väl 
om en elev ur den snabba gruppen märker av att denne inte hänger med i det tempot och 
önskar gå ner till normalgruppen, ska denne få göra det.  
 
5.3 Hur utmanas och motiveras eleverna i undervisningen för att 
tillägna sig kunskap?  
 
Det gäller att hålla ”grytan kokande” och få undervisningen till att bli intressant. Ibland 
kan eleverna känna sig lite understimulerade under exempelvis matten och känna att det 
är tråkigt med det de håller på med. ”Men om jag känner att det är viktiga saker de 
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håller på med så får de slita lite med det, för jag vet ju att efter denna lektionen så har 
vi SO och då kommer eleven stimuleras”, säger Pontus. 
 
Föräldrar och arv 
Föräldrarna beskrivs av Pontus som ”medbrottslingar” till elevers syn på sin egen 
förmåga. Han menar att föräldrarna kan använda sig av uttryck som: ”jag hade också 
svårt för matte när jag gick i skolan”, vilket då skulle rättfärdiga elevens problem med 
matematiken. Detta kommer ofta på tal under utvecklingssamtalen och det är då det är 
viktigt som lärare att markera att problem, i exempelvis matematik, inte är genetiskt 
ärftligt.  

Jag har aldrig sett någon forskning som säger att svårigheter i matematik 
skulle gå i arv. Det är det barnen HÖR i hemmet som går i arv. Man får lite 
syndernas förlåtelse med att vara dålig i matematik, för det var ju pappa 
med. 

          Pontus 

Sådana ursäkter är otroligt störande och ofta brukar han svara föräldrarna att: ”Vilken 
tur att det inte är du som går här då...”, men det görs endast med vetskapen om att 
föräldrarna kan ta emot det på rätt sätt, med ett litet skratt blandat med allvar. Så 
motivationen får inte bara ses som något som föds och lever i skolan, utan måste följa 
med till och från hemmet. Men även Inger märker av föräldrarna på ett negativt sätt. I 
situationer där ett barn behöver få exempelvis extrastöd i form av specialundervisning, 
kan föräldrar bli upprörda och arga. Men det gäller att ha en ständigt öppen dialog med 
föräldrarna, för en del förstår ju bara inte fördelen med att låta eleven få extra hjälp. 
 
Att fånga och utmana 
I och med att barn är så olika idag, gäller det att fånga alla elevers intressen och väva in 
saker som känns relevanta för barnen. På så sätt har man störst möjlighet att motivera 
eleverna och behålla intresset från deras sida.  
 

Det viktigaste i skolans värld, som vi tappat på sistone, är att vi pratar för 
lite kunskaper. Man ska prata, prata, prata om saker hela tiden och inte 
bara t.ex. räkna antal sidor man klarat av i matten.  

           
            Inger  

 
Det går att utmana eleverna genom att när man lärt ut något, fråga dem: Hur tänker du? 
Man måste våga låta eleverna visa hur saker och ting fungerar. Att även variera 
undervisningen och att lära ut på olika sätt framhålls som viktigt för att behålla 
motivationen hos barnen. Ett ypperligt sätt att utmana eleverna, är att just 
individanpassa undervisningen.  
 
För att utmana elever använder sig Maria av en så kallad ”glasspinne-metod”. I en burk 
i klassrummet har hon glasspinnar med elevernas namn på. När en fråga ska besvaras, 
görs inte ett urval bland elever som räcker upp händerna, utan den eleven vars namn 
dras ur burken får svara. Även användandet av små whiteboard-tavlor som eleverna 
själva har i bänkarna nämns som en sorts metod i att utmana eleverna. När hon ställer en 
fråga, görs det rakt ut och inte till någon speciell. Alla eleverna skriver svaren på 
tavlorna och håller sen upp tavlorna så att hon ser vad alla har skrivit. På så sätt ser hon 
snabbt vilka som inte är med, och dessa kan få mer hjälp och extra stöd om det behövs. 
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Genom att alla tvingas svara, vare sig det är rätt eller inte, utmanas de till att vara 
delaktiga i lektionen. Det går inte bara att sitta av en lektion och ”gå under radarn” man 
måste vara aktiv, beskriver Maria. 
 
När vi frågade Kicki om hur man kan få alla elever i klassen motiverade, oavsett vilken 
nivå de befinner sig på, berättade hon hur hon såg på saken. 

Jag tror det här med genomgångar är jätteviktigt […] att man väcker deras 
nyfikenhet och motiverar dom, få dom att sätta igång och jobba. 

             Kicki 

Hon sa att det är vid genomgångarna som alla kan göras hörda, alla tankegångar 
presenteras, och den gruppdynamiken som görs gällande vid dessa tillfällen tycker hon 
är viktig. Sedan, när genomgången är klar, så blir eleverna tilldelade uppgifter som 
passar dem. Uppgifterna är också viktiga för att hålla motivationen uppe, menar hon. 
Det underlättar även hennes eget arbete om hon hittar rätt uppgift till rätt elev, förutom 
att eleverna tycker det är roligt så behöver hon inte befinna sig på en plats för länge för 
att leda en elev vidare. 
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6 Analys 
 
I analysavsnittet presenteras de mönster vi hittat i arbetet med resultatavsnittet. Det 
teoretiska ramverket har legat till grund för hur vi analyserat resultatet.  
 
6.1 Materialval och samtal 
 
I skolorna idag, med den inkluderande anda som lever där, kan det vara svårt att alltid få 
fram det rätta materialet att arbeta med. Olikheterna är många i klassrummet och de 
läromedel som finns att tillgå passar långt ifrån alla elever. Lärarna menar att det istället 
blir ett pusslande med uppgifter från olika material och i vissa fall frångår man 
läromedlet helt och hållet för att på ett bättre sätt möta alla elever.  
 
Det material som används i undervisningen är en påverkansfaktor för den motivation 
som ska väckas i eleverna. Beroende på svårighetsgrad, och även hur 
verklighetsanknutet det uppfattas, kommer eleverna att reagera positivt eller negativt 
(Illeris 2007). Detta material kan jämställas med en katalysator som får igång 
motivationen hos eleven, det väcker en nyfikenhet och en vilja att lära. Viljan kan sedan 
utkristallisera sig i en önskan att uppnå utsatta mål, både inre och yttre där de 
förstnämnda kan handla om en inre stolthet och det andra kan bestå i mål uppsatta av 
skolan (Jenner 2004). De intervjuade lärarna beskriver samtliga vikten av att kunna 
motivera samtliga elever i klassen, trots olikheterna dem emellan.  
 
Något som ofta får stå i fokus är samtalet, framförallt i genomgångar. Man försöker då 
att utnyttja olikheterna på ett sådant sätt att alla kan dra nytta av det, ett uttryck som 
kom fram i två av intervjuerna var gruppdynamik. De elever som i sammanhanget anses 
vara svaga har helt andra tankegångar än sina klasskamrater, vilket hjälper dessa att få 
nya perspektiv på saker. Och med de kunskaper som de starkare eleverna har blir det en 
bra kombination, alla elever har draghjälp av varandra.  
 
Att anlägga ett sociokulturellt perspektiv i en lärandesituation innebär att man lägger en 
stor vikt vid interaktion. Det är så lärande sker; genom samspel med andra och genom 
att uttrycka sig med hjälp av språket. Med pedagogen som stöttepelare, både i samtalen 
och i det individuella arbetet, kan elevens kunskapsutveckling gå i rätt riktning. Det 
innehåll och arbetsmaterial som presenteras för eleverna ska ligga på en nivå som är 
lagom för den enskilde individen för att denne ska utmanas, i sitt lärande, till ett mer 
framgångsrikt lärande (Strandberg 2006).   
 
6.2 Statiska klasser 
 
Pedagogerna lyfter fram vikten av att när man differentierar måste man hålla dörrarna 
öppna för förändringar hos eleverna. Att en elev skulle befinna sig i samma, låt säga 
svagklass, hela skolgången skulle vara mer destruktivt än på något sätt lyftande för 
eleven. Eleverna bör, enligt pedagogerna, ges möjlighet till att rotera i grupperna för att 
hålla motivationen uppe.  
 
Elevers utveckling är ständigt i rörelse, när en kunskap lärts in är en annan nära till 
hands. När en elev är på väg att lära sig något nytt kan det vara bra att ha en vuxen eller 
en mer kompetent kamrat nära till hands som vägleder mot målet. Som pedagog gäller 
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det att vara lyhörd på var eleven ligger kunskapsmässigt i förhållande till det som ska 
läras in (Säljö 2010). 
 
Att det således inte borde finnas en absolut differentiering, där nivågruppering skulle 
vara konstant genom hela skolgången ter sig vara en gemensam nämnare hos de 
intervjuade lärarna. Även om en viss skepsis till nivågruppering finns bland vissa av 
lärarna, gav samtliga skenet av att en sorts differentiering är nödvändig och till och med 
nyttig inom vissa arbetsområden och ämnen.  
 
Inom ramarna för ett sunt motivationsarbete ingår frågan om måluppfyllelse. Om ett 
mål ligger alltför långt borta kan eleven helt sonika strunta i att försöka nå fram. Det 
finns de som sätter för höga mål och de som sätter för låga, pedagogen måste då hjälpa 
till med att sätta realistiska mål. En elev som kanske siktar alltför högt får man hjälpa att 
sänka ribban, detta för att ett misslyckande kan innebära att den framtida motivationen 
blir lidande (Jenner 2004). 
 
6.3 Synen på sig själv 
 
Att självuppfattningen påverkas av att differentieras är samtliga pedagoger ense om, 
men att det enbart skulle handla om negativ påverkan är de oeniga om. Å ena sidan 
beskrivs elever, på grund av att ha fått en tillhörighet i en exempelvis homogen klass, 
som stärkta i sig själva. Å andra sidan nämns det av några av pedagogerna att elevers 
vetskap om att vara i en svagare klass ger dem en känsla av att inte kunna bli starkare än 
de är, för här är alla andra också svaga.  
 
Elevens självbild går hand i hand med i vilken grupp denne hamnar i, och då faller ett 
stort ansvar på läraren. Som lärare måste man fungera trots dåliga dagar, som en av de 
intervjuade berättade, och elever känner av om man är på dåligt humör.  
 
Relationen pedagog/elev är av asymmetrisk art, det vill säga att pedagogen i relationen 
har en makt över eleven som är svår att lägga åt sidan. Denna asymmetri måste 
pedagogen vara medveten om för att på bästa sätt kunna möta eleven på dennes nivå. I 
detta kommer också pedagogens tro på eleven att spela stor roll. Man kan säga att ”det 
är pedagogens professionella skyldighet att visa respekt och hysa positiva 
förväntningar på eleven” (Jenner 2004:36). Då det ofta är på det viset att 
svagpresterande elever inte har någon tro på sig själva blir det ännu viktigare för 
pedagogen att påtala sin tro på denne elev (Jenner 2004). 

 
6.4 Nivåer och fördelar 
 
En lärares undervisning tar allt som oftast avstamp i hur denne tror att elever tar till sig 
kunskap, och vad de redan kan. Det talas om att undervisning är baserad på antaganden, 
medvetet eller icke, hos pedagogen (Säljö 2010). 
 
Samtliga lärare är överens om att man kan individualisera arbetet lättare, om man har en 
mer homogent ihopsatt klass. Fördelen av att kunna ge varje elev den tid denne behöver 
går inte att dölja när man har en rent kunskapsmässigt jämn klass, där skillnaderna 
mellan eleverna inte är så stor.  
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Det som tre av fyra lärare i studien är överens om, är att genom gruppering av elever tas 
chansen bort för elever med olika förmågor att dra nytta av varandra. En svag elev, 
menar en av pedagogerna, kan få både hjälp och inspiration av en stark elev.  
 
              The zone of proximal development defines those functions that have not yet 

matured but are in the process of maturation, functions that will mature tomorrow 
but are currently in an embryonic state. 

 
      Vygotskij, 1978:33 
 

             Med hjälp av andra, mer kunniga elever, kan en elev ta till sig kunskaper som ligger 
tillgängliga inom den proximala utvecklingszonen. Den starkare får agera 
byggnadsställning åt den svagares kunskapsbygge, detta är vad som kallas  
scaffolding (Säljö 2010). 
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7 Diskussion 
 
Under diskussionsrubriken kommer vi att ta upp vad vi tror är anledningen till att 
resultaten ser ut som de gör. Här kommer också vårt metodval att diskuteras och i viss 
mån kritiseras. Våra egna tankar kring arbetet presenteras och även funderingar på vilka 
professionsrelevanta konsekvenser vår studie kan få. 
 
7.1 Resultatdiskussion 
 
Samtliga lärare som intervjuades har erfarenheter av att arbeta med nivågruppering, och 
arbetar fortfarande med någon form av differentiering. Även om inte alla informanter är 
helt positiva till grupperingar baserade på förmåga ser de vissa fördelar med ett sådant 
arbetssätt. De menar att i vissa ämnen kan det vara effektivt och i en del fall en ren 
nödvändighet. En anledning till detta kan vara att lärarna vill nå den enskilde eleven på 
både ett kunskapsmässigt och relationellt plan, att varje elev ska känna lärarens stöd och 
engagemang i deras arbete. En annan anledning är att vid en gruppering blir spridningen 
på eleverna inte lika stor. Tiden som måste läggas ner på materialval, och den faktiska 
lektionen, kan effektiviseras när eleverna befinner sig på ungefär samma nivå 
kunskapsmässigt. Alla de intervjuade är överens om att elevernas välbefinnande är av 
högsta prioritet och menar då att en eventuell gruppering inte får existera med syfte att 
skilja elever åt för sakens skull. En sådan indelning riskerar att resultera i ett skapande 
av en större klyfta mellan de svaga och de starka. All form av differentiering ska ha 
syftet att ge samtliga elever förutsättningar att nå de uppsatta målen.  
 
Den erfarenhet som de intervjuade lärarna har tror vi ligger till grund för hur de tänker 
kring differentiering. Då de har fått se båda sidorna av myntet, negativa som positiva, 
vet de att om man tillämpar ett sådant arbetssätt måste man göra det med viss 
försiktighet. Om resultatet av en gruppering ska bli positivt måste man balansera mellan 
kunskapsmässig utveckling och elevers emotionella välbefinnande. Är man en 
välmående elev har man kanske också en större vilja att lära. 
 
På frågan om hur lärarna motiverar sina elever i deras lärande svarar alltså flera av dem 
att det är genom samtal. Genomgångar, problemlösningar och individuella samtal som 
ämnar stärka elevers tro på sin egen förmåga är några exempel på sådana samtal. Att de 
arbetar på det sättet kan bero på att de vill ha kontroll på vilken nivå eleverna befinner 
sig. En annan anledning kan vara att de genom samtalen låter alla elever synas på lika 
villkor. Återigen handlar det alltså om hur man bemöter eleverna. Det som lyser 
igenom, tycker vi, är lärarnas genuina önskan att alla elever ska få rätt förutsättningar att 
nå målen. Och om det då krävs ett uns av differentierande aktiviteter för att lyckas med 
detta så må så vara.  
 
 
7.2 Metoddiskussion 
 
Då vårt val av metod innebar att arbeta med kvalitativa intervjuer trodde vi oss ha säkrat 
den information vi var ute efter. I viss mån är vi nöjda med vad som framkommit men 
samtidigt känner vi att det kunde ha varit mer. Vid två av intervjutillfällena var vi båda 
två närvarande och de intervjuerna är de som i efterhand känns mest givande. Detta tror 
vi beror på att man hjälps åt att exempelvis ställa följdfrågor som är relevanta. Att man 
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är ”två mot en” kan leda till att den intervjuade känner sig i underläge (Starrin & 
Svensson, 1994), men som oerfarna intervjuare kändes det tryggt att ha den stöttningen.  
 
De frågor som vi ställde till informanterna kändes relevanta avseende det som vi ville 
veta mer om. Dock kunde vi ha förberett mer vad gäller följdfrågor. Nu litade vi på att 
de skulle komma som en naturlig följd av de samtal som uppstod. Med mer förberedelse 
tror vi att det hade spelat mindre roll om man varit ensam vid intervjutillfällena, då hade 
stöttningen bestått av det frågeformulär som framställts.  
 
Att empirin är lite tunn beror i stor del på tidsaspekten, fyra intervjuer var vad som 
kändes lagom i förhållande till den tid som var avsatt till arbetet. Med mer tid till 
förfogande hade vi kunnat bredda empirin genom att använda oss av någon kvantitativ 
metod, exempelvis en enkät där pedagoger får frågor med olika svarsalternativ. På så 
vis hade vi fått en bättre överblick på hur lärare ställer sig i olika frågor och sedan 
kunnat utgå från detta när vi utformade de kvalitativa frågorna som skulle användas i 
intervjuerna. 
 
På det stora hela känner vi oss ändå nöjda med val av metod och hur vi genomfört vårt 
arbete. Man lär så länge man lever och arbetet med denna studie har varit ett enda långt 
lärandetillfälle.  
 
7.3 Slutdiskussion 
 
Våra egna åsikter i frågan om differentieringens vara eller icke vara i skolan har genom 
arbetet kommit att bli att det kan ses som ett nödvändigt ont. En del elever behöver mer 
stöttning, andra behöver mer utmaningar. Genom att, i vissa ämnen och områden inom 
ämnena, gruppera eleverna efter deras behov kan man kanske komma närmre elevernas 
aktuella nivå i undervisningen. Med alla de olika förmågor som finns i ett klassrum kan 
faran bli, precis som lärarna i studien säger, att man som pedagog lägger undervisningen 
på en medelnivå som utestänger både de svaga och de starka eleverna. Genom att ha läst 
litteratur, och genom intervjuerna, har det framkommit att mycket av elevernas vilja och 
motivation till lärande har sitt ursprung i vilka utmaningar som läggs framför dem. Det 
har också framkommit att det är en hel del letande efter material, eftersom det är viktigt 
att detta ska passa varje enskild individ. Många lärare idag känner sig stressade med 
tanke på bland annat all dokumentation som tillkommit i yrket de senare åren, och de 
känner att det väsentliga arbetet hinns inte med. Visst är det för barnens skull lärarna är 
i skolan. Men om man genom någon form av gruppindelning kan minimera tiden som 
läggs på letande efter material, kan man kanske effektivisera själva undervisningen.  
 
Något intressant är att den enda mannen som vi intervjuade också är den enda av de 
intervjuade som tydligt tar ställning för nivågruppering. Han säger att han enbart bryr 
sig om barnen och struntar i alla andra. Vad gäller problematiken med elevernas 
självkänsla i ett sådant arbetssätt, säger han att han berättar för eleverna att det aldrig är 
deras fel om de har svårt att förstå. Det är han, i sin roll som lärare, som i sådana fall har 
förklarat på ett sätt som gjort det svårförståeligt för eleven. Hans tankar har väckt 
funderingar hos oss; kan det vara så att skolornas nivågrupperingsavveckling kan 
härledas till att vi i skolvärlden inte vill komma i konflikt och stöta oss med någon, barn 
som vuxen. Det svenska samhället framställer sig självt som ett samhälle uppbyggt på 
en viss neutralitet, där mycket handlar om respekt för sina medmänniskor. Kan 
respekten för medmänniskan kommit att bli till en rädsla för att hamna i en konflikt med 
densamme? Föräldrar har kommit att få större insyn i dagens skolor, vilket i sig lett till 
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att de samtidigt kommit att tycka till om mer saker som händer i skolorna. Detta 
resulterar i att läraren kan få utstå tryck från hemmen som vill vara med och ge sitt 
avtryck i undervisningen. Om man då dessutom placerar dessa föräldrars barn i en 
svagare grupp, riskerar det att sluta i en konfrontation vilken man som lärare kanske 
helst undviker.  
 
7.4 Yrkesrelevans 
 
Frågan huruvida differentierings effekter kan vara positiva kontra negativa, kommer 
säkerligen även fortsättningsvis att diskuteras. Det vi fått insikt i är att differentiering 
inte får vara konstant och att elever behöver stimuleras av både likheter och olikheter. 
Frågan kanske inte kretsar kring differentieringens vara eller icke vara, utan hur och när 
man bäst tillämpar den. Kanske ska man inte bry sig så mycket om vad vuxna tycker 
och tänker, utan mer fokusera på vad eleverna faktiskt behöver? Kan man bara se till att 
utmana och motivera alla elever i undervisningen, oberoende av hur konstellationen ser 
ut, kanske inte själva gruppindelningen är den viktigaste frågan.   
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I 
 

Bilagor 
Bilaga A Intervjufrågor 
 
Intervjuguide 
 
Utbildning + år i tjänsten? 
 
 
Vilka tankar har du när det gäller att hantera elevers olikheter och olika förmåga till 
lärande i skolan? 
  
 
Har du förslag på sätt att arbeta eller organisera verksamheten som skulle kunna leda till 
att så många elever som möjligt lär sig, blir utmanade och motiverade? 
            
 
Hur ser du på nivågruppering? 
 
Blir det enklare för pedagogen? Går det genomföra rent organisatoriskt – resurser 
(ekonomi, pedagoger osv.). Skillnad i elevernas utveckling (jämfört med ingen 
gruppering), oavsett vilken nivå de är på? 
 
 
Vilket är syftet med nivågruppering? Vilka erfarenheter har du av nivågruppering? 
 
Hur gick det till? Hur reagerade eleverna (motivation, lärande...)? 
  
 
Ge exempel på hur differentiering kan ske?  
 
På vilka sätt kan nivågruppering göras på ett ”dolt” sätt? 
Vilka fördelar finns med nivågruppering? Vilka nackdelar finns? 
Vilka alternativ finns till nivågruppering? 
  
 
Hur kan man säkerställa att alla elever möts på sin individuella nivå? Proximala 
utvecklingszonen? 
  
 
Hur arbetar du för att dina elever alltid ska vara motiverade i sitt skolarbete? 
 
 
 
 
 
 


