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Sammanfattning 
Det övergripande syftet för denna uppsats är att beskriva en kategori av 
differentiering som används på gymnasieskolor för att individualisera det 
pedagogiska upplägget samt det matematiska stoffet. Differentieringen som 
undersöks är organisatorisk nivågruppering. Datamaterialet har insamlats genom 
intervjuer av lärare och enkäter till rektorer. Data som framkommit har 
transkriberats och tolkats utifrån litteraturstudien för uppsatsen.  
 
Resultatet visar på att organisatorisk nivågruppering används bland 
gymnasieskolorna trots att rektorer i en del fall menar på det motsatta. 
Differentieringen kategoriseras som en särskild stödåtgärd där resurser i form av tid, 
lokaler och lärare framhålls som kostsamma. Organisatorisk nivågruppering anses 
användas i ett gott syfte: att få så många elever som möjligt att uppnå betyget 
godkänt.  
 
Även om intentionen till användandet av proceduren är av godo så visar uppsatsen på 
att organisatorisk nivågruppering är en förhållandevis ”billig” stödåtgärd. Då det 
bland de undersökta kommunala skolorna inte finns någon specialpedagog ansluten 
till de nationella programmen.  
 
Nyckelord: organisatorisk nivågruppering, differentiering, särskilda stödinsatser, 
matematik.   
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Abstract 
The purpose of this essay is to describe one way of how secondary schools in Sweden 
are differentiating students. The study is having a focus on setting (British use) also 
regrouping (American use) and how this kind of differentiating been used in a 
Swedish municipality. The method that served my purpose was too interview three 
mathematical teachers and using a form there principals answered questions whit a 
character that was open minded. The empiric results have been transcribe in there 
literally and I have whit the essays background interpreted the results. 
 
The results implicate that principals are regrouping students implicit in secondary 
schools even that the principals meaning the opposite. Differentiating categories as a 
special measure that are seeing as an expensive cost for a schools budget, resources as 
time, classrooms and teachers are implicating.  
 
Even if the intention of the procedure regrouping is god, too help week students so 
show this essay that regrouping must sees as a relative cheap special measure. 
Because other special measures as hiring a special pedagogue would cost more in 
comparison whit traditional classroom teaching.   
 
Keywords: ability regrouping, setting, mathematics, special measure, differentiating 
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1. Inledning 
Elevers matematikkunskaper i Sverige är ett omdiskuterat ämne. Tyvärr handlar 
diskussionerna många gånger om hur dåliga svenska elevers matematiska kunskaper 
är i jämförelse med andra länder. Undersökningar som PISA och TIMSS pekar på att 
de matematiska kunskaperna för våra högstadieelever försämrats. I PISA – 
undersökningen påvisar man också tendenser att den socioekonomiska bakgrunden 
hos eleverna är avgörande för om de lyckas med sina studier eller inte. Samtidigt som 
denna negativa bild sprids försöker man ute i de svenska skolorna att hitta 
pedagogiska former för att få så många elever som möjligt godkända i ämnet. Dessa 
pedagogiska former kan se mycket olika ut men något som jag la märke till under min 
VFU på en gymnasieskola var, att man differentierar elever i olika grupper inom 
matematiken. Detta fann jag som mycket intressant med tanke på att styrdokument 
så som Lpf – 94 påpekar att man inte skall särskilja elever utan att alla elever oavsett 
förmåga skall inkluderas i undervisningen. Mot bakgrund av detta kan man alltså 
ifrågasätta om det föreligga risker med att differentiera elever och vilka fördelar och 
nackdelar som kan finnas med denna metod. Denna uppsats kommer att behandla 
ämnet nivågruppering inom matematiken på gymnasiet. Nivågruppering kan ses som 
inkluderat i det överordnade begreppet differentiering vilket i uppsatsen utgår från 
den definition som Wallby, Carlsson och Nyström (2001) använder i sin 
kunskapsöversikt över nivågruppering på uppdrag av Skolverket: 
 

Begreppet differentiering används för att beteckna att undervisning utformas olika för 
olika elever. Det kan ske genom skillnader i målen med utbildningen, i kriterier för 
bedömning av måluppfyllelse, i klassrumsaktiviteter etc. Målet är att undervisningen 
ska passa olika elever och eftersom elever är olika kan inte undervisningen vara likadan 
för alla. (Wallby m.fl., 2001:36). 

1.1 Syfte  
Jag vill med denna uppsats beskriva varför och hur den organisatoriska 
nivågrupperingen används inom matematiken på gymnasiet i dess strävan att 
individualisera för eleverna. Då jag är blivande gymnasielärare har jag därför mest 
erfarenhet av den frivilliga skolformen och det är därför naturligt för mig att fokusera 
på differentieringen på gymnasiet.  

1.2 Frågeställningar 
• Varför används organisatorisk nivågruppering för matematiken inom 

gymnasieskolan?  
• Om nivågruppering sker: hur genomförs den då?  
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2. Litteraturbakgrund 

2.1 Differentiering som begrepp inom skolan 
På uppdrag av skolverket har Wallby, Carlsson och Nyström (2001) sammanställt en 
forskningsöversikt om olika typer av differentiering inom matematikundervisningen. 
De anser att differentiering är det samma som att ta hänsyn till varje elevs 
individuella behov. Behoven tillgodoses genom att anpassa det kunskapsmässiga 
innehållet och att varje elev får en anpassad pedagogik. Det är utifrån hur eleven 
interagerar med kunskaperna som med läraren som avgör vad som är bäst för varje 
enskild elev. Wallby m.fl. menar på att differentiering mellan skolor ser olika ut och 
det som avgör utformningen handlar om varje skolas tillgång på resurser, 
fördelningen av en skolas resurser bestämmer varje rektor över.  
 
Wallby m.fl. (2001) gör ingen uttalad särskiljning på begreppen differentiering och 
nivågruppering. Differentiering behandlas däremot som ett överordnat begrepp där 
man i någon mening syftar till att individualisera för en elev. Wallby m.fl. behandlar 
olika typer av differentiering, två av dem kan ses som varandras motsatser utifrån hur 
man uppnår målet att individualisera. Den första är den pedagogiska 
differentieringen där man inom en gruppering vill skapa förutsättningar till att 
individualisera. Motsatsen till hur varje elevs behov och vilja uppnås är den 
organisatoriska nivågrupperingen. Med organisatorisk avses hur det är skolans 
organisation så som lärare, lokaler, ledning och övriga resurser som anpassas för att 
individualisera för eleverna. Organisatorisk differentiering är en procedur som vill 
skapa så likasinnade grupperingar som möjligt. Även kallat homogena grupperingar. 
Wallby m.fl. lyfter argument om att lärare tycker sig då kunna individualisera för 
gruppen som helhet i stället för varje enskild elev. Begreppen kan sammanfattas 
utifrån Wallby m.fl. som: 
 
• att pedagogiska differentieringen är när man inom klassen vill skapa 

förutsättningar för en god lärandemiljö för alla elever. Det kan då handla om att se 
till att alla elever får arbeta med ett innehåll som utgår från individen och inte 
klassen som ett kollektiv. Med denna typ av differentiering är olikheter inte ett 
bekymmer utan det pedagogiska innehållet anpassas utifrån en grupps heterogena 
egenskaper. 

 
• organisatorisk nivågruppering används för att skapa en homogen gruppering och 

syftet är idén om att lika individer tillsammans lär sig kunskaper bättre. Här vill 
man på grundval av något mätinstrument finna elever som tillsammans kan 
förväntas prestera, förstå och tillgodoses av ett likartat kunskapsinnehåll. 
Organisatorisk differentiering leder till att låg – och högpresterande grupperingar 
skapas, denna form är särskilt vanlig inom gymnasiets ämnen matematik och 
engelska.  

 
I Sverige finns det lite riktlinjer om vad som är rätt eller fel i fråga om vilken typ av 
differentiering som en skola ska använda (Wallby m.fl., 2001). Skälet till att det är så 
beror på styrdokumenten som är öppna för egen tolkning och skolors organisationer 
skiljer sig därför åt i hur man praktisk individualiserar för eleverna.  
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 I organisationen och skolans miljö finns faktorer som är viktiga för elevens resultat, 
t.ex. vilken tid som finns att tillgå, hur undervisningsinnehållet presenteras och hur den 
sociala miljön kring eleven fungerar. Att finna enkla samband mellan en elevs 
prestation och undervisningens organisation är därför inte möjligt. (Wallby m.fl., 
2001:56) 

2.1.1 Nivågrupperingens konsekvenser – prestationer  
Prof. Adam Gamoran (1993) och Jennie Oakes (2005) har en lång erfarenhet av 
studier av organisatorisk nivågruppering om än utifrån amerikanska och brittiska 
skolor. Deras forskning har värderats som relevant av mig inte enbart för deras 
resultat om nivågruppering utan också för att studierna utgår från secondary school. 
Secondary school är det som bäst motsvarar det svenska skolväsendets gymnasium. I 
Sverige finns det inte en lika lång tradition av studier om organisatorisk 
nivågruppering som utomlands men forskningen ska trots det ses som givande och 
giltiga i den svenska debatten (Wallby m.fl., 2001). Gamorans studie har fokus på 
klassrumsinteraktioner samtidigt som Oakes vidgar sina studier till att även se till 
elevernas självbild och hur skolans differentiering påverkar elevernas ”jag”.  
 
För att på ett framgångsrikt sätt lyckas med lågpresterande grupperingar menar 
Gamoran (1993) och Oakes (2005) att det på läraren ställs högre krav. Kraven på 
läraren handlar då inte enbart om att ha den rätta ämneskompetensen utan även om 
att verkligen kunna bemöta svaga elever med en anpassad pedagogik. Gamoran 
menar att läraren tenderar att bemöta svaga elever med låga förhoppningar om att 
eleverna ska lyckas prestera väl i skolan. Han menar att svaga elever måste bemötas 
med förväntningar och krav som ligger i paritet med en högpresterande gruppering 
för att lyckas. Vidare har Gamoran funnit i sina studier hur ett framgångsrikt arbete 
med användningen av organisatorisk differentiering även beror på att det 
kunskapsmässiga innehållet mellan grupperingarna ”svag” som ”duktig” inte ska 
skilja sig åt. Han menar på att det är det didaktiska innehållet om hur man når 
resultaten som är det avgörande. Gamoran och Oakes har i sina studier funnit en 
samsyn gällande i vilket syfte elever i olika grupperingar utbildas. Utbildningens syfte 
för en högpresterande grupp har visat sig vara fokuserade på att utveckla eleverna till 
kritiska tänkare. Duktiga högpresterande elever har visat sig vara medvetna om sin 
kunskapsprogression och ser kunskap i ett metakognitivt perspektiv. Kunskaperna 
utgör för dessa starka elever en framtida kunskapsbas, ett utbildningssyfte som inte 
kunnat observeras hos förväntat svaga grupperingar.  
 
Om starka elever får tillgodogöra sig kunskaper som kan vara bra för framtiden så 
menar Gamoran (1993) som Oakes (2005) att svaga elever i skolan utbildas till att 
uppföra sig. Elever som studerar i en gruppering som kategoriserats som svag 
utbildas med fokus om att utveckla det sociala kapitalet. Det kritiska, kreativa 
tänkandet undertrycks och eleverna bildas till att passivt ta emot instruktioner av 
samhällets auktoriteter. Att låta elever utbildas så olika har Gamoran och Oakes 
kunnat visa sig strida mot gällande läroplaner. Gamoran menar på att 
underpresterande elever måste övervakas av pedagogen/läraren på ett sätt som inte 
behövs hos den duktiga grupperingen. För läraren innebär det en intensivare 
övervakning av eleverna för att på så sätt försäkra sig om att eleverna inte tappar 
fokus på studierna. Starka grupperingar är självmedvetna och har en benägenhet till 
att vara självgående och vilja utvecklas. Gamoran menar att lärarens och en skolas 
attityder och förväntningar om att den svaga grupperingens elever endast aspirerar 
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på samhällets lågstatusjobb kan ses som en avgörande faktor i arbetet med elevernas 
prestationer. Gamoran (1993) och Oakes (2005) har båda funnit i sina studier att en 
förutsättning för att lyckas med svaga grupperingar är att dessa elever får tillgång till 
varje skolas bästa lärare såväl beträffande ämneskompetens och pedagogisk 
skicklighet.   
 

Inom forskningen på området organisatorisk nivågruppering så råder det på vissa 
områden delade uppfattningar. I Wallbys m.fl. (2001) forskningsöversikt har de 
tolkat den tidigare forskningen som överrens om att låg- som högpresterande 
grupperingar ska tilldelas ett kunskapsinnehåll som inte nämnvärt ska skiljas sig åt. 
Samtidigt menar de på att i Sverige finns en praxis om att nivågrupperingar ska 
kunna genomföras av den anledningen att elever ska kunna uppnå olika 
kunskapsmål.   
 

I praktiken är inte undervisning likadan i olika typer av grupperingar, så det är aldrig 
bara effekten av grupperingar som jämförs utan också påverkan av olika 
undervisningsmetoder, undervisningens kvalitet, lärarens förväntningar, elevernas 
förväntningar och olika material. (Wallby m.fl., 2001:93) 

2.1.2 Nivågrupperingens konsekvenser – sociala effekter 
Nivågruppering av elever medför många gånger en inverkan på elevernas sociala 
status på skolan och deras framtida sociala position i samhället (Oakes, 2005; Slavin, 
2000). Fenomenet kallas socialstigmatisering och innebär att elevernas självbild 
förvrids, det är en inneboende kraft som kategoriserar elevernas självkänsla och 
uppfattning om sina egna förmågor. Differentiering inom utbildningsväsendet leder 
till att högpresterande grupperingar ser på sina studier med tillförsikt samtidigt som 
lågpresterande grupperingar tenderar att negligera möjligheterna till högre studier 
(Slavin, 2000). Stigmatiseringen leder till att elevers framtida prestationer inte 
fångas upp av omgivningen och elevernas nedåtgående spiral inte bryts. 
Stigmatiseringens effekter fasas dock ut ju högre upp den organisatoriska 
nivågrupperingen används (Slavin, 2000; Wallby m.fl., 2001). Eleverna har oftast en 
fast punkt i den klass som de läser övriga ämnen med och utanförskapet blir då 
mindre påtagligt i de övre åldrarna.  
 
Demokrati och ett öppenhjärtligt klassrum med frånvaro av en auktoritär lärare leder 
till ett gynnsamt lärandeklimat (Oakes, 2005).  Oakes menar att särskilja elever åt 
utifrån förväntade prestationer leder till att eleverna får tillgång till olika typer av 
sociala sammanhang. I klassrumsinteraktionen har Oakes funnit att elever och lärare 
i en högpresterande gruppering upplever att de har förtroende för varandra, medan 
detta stämmer illa med hur relationerna lärare och elev upplevs i en lågpresterande 
gruppering. Samtidigt visar Oakes på hur eleverna ”svaga” som ”duktiga” bemöts av 
lärarna utifrån en förväntad föreställning om elevernas framtida arbeten. Den 
duktiga eleven blir fostrad till och behandlad som akademiker medan den svaga 
eleven ses ned på och kopplas samman med jobb med låg status.  
 
Elever som går i en lågpresterande gruppering tenderar oftare att begå brott, hoppa 
av skolan och skolka mera frekvent (Oakes, 2005; Slavin, 2000). Inom amerikansk 
forskning har man funnit att det finns en nära koppling mellan att vara stigmatiserad 
i skolan och elevernas socioekonomiska bakgrund (Slavin, 2000). Svensk forskning 
har inte genomfört några sådana studier ifall elever nivågrupperas utifrån deras 
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socioekonomiska bakgrund. Däremot har man funnit ett starkt samband att elever 
från lägre sociokulturella bakgrunder inte når studieresultat i paritet med 
dominerande sociokulturella bakgrunder (Skolverket, 2008).  

2.1.3 Nivågrupperingens konsekvenser – en allmän form av 
specialundervisning?   
I en studie på uppdrag av Skolverket med fokus på specialundervisning har Bengt 
Persson (1998) funnit anmärkningsvärda resultat gällande den organisatoriska 
nivågrupperingen. Persson finner i sin studie att organisatorisk nivågruppering 
används som en kollektiv specialpedagogisk insats. I studien finner han att lärare 
inom matematik inte klarar av att individualisera undervisningen inom en klass 
bestående av olika lärstilar och förmågor. Han menar att lärarens kompetens gör att 
elever i behov av en särskild stödinsats inte får detta, läraren har inga verktyg att 
identifiera dessa elever. Eleverna faller mellan två stolar och får inte den utbildning 
som de har rätt till. Varje elev som finner svårigheter i att inte nå upp till 
kunskapsmålen av någon anledning har rätt till stödinsatser enligt 
gymnasieförordningens 8 kap. 1 § (SFS 1985:1100). Persson (1998) menar att 
matematikundervisningen är för enkelformig och endast tilltalar ett fåtal elever. 
Resultaten i studien visar på hur skolor idag ser organisatorisk nivågruppering som 
just en kollektiv specialpedagogisk insats. I resultatet finner Persson hur pedagogisk 
differentiering är en aktivitet som inte kan uppfyllas då lärarna har för svårt att 
individanpassa verksamheten. 
 
I en studie av Emanuelsson & Persson (2002) finner man att organisatorisk 
nivågruppering används som en särskild stödåtgärd på grundskolan. Konsekvenser 
av detta stämmer väl in på vad Persson (1998) funnit: att eleverna blir stigmatiserade 
och upplever ett utanförskap. Elever som fått stöd av en specialpedagog får 
tillsammans med andra utgöra en extremt heterogen gruppering. Denna gruppering 
får stämpeln att inte kunna prestera och intentionen med stödåtgärden som ofta är 
att få så många elever som möjligt att klara betyget godkänt eller bättre uppnås inte. 
Emanuelsson & Persson menar att dessa elever väljer en ”alternativ studiekarriär” 
(2002:194) som i många fall inte bryts utan i övergången till gymnasiet blir en direkt 
antagning till det individuella programmet. Det finns alltså stöd för ett antagande om 
att även det individuella programmet på gymnasiet kan ses en tidig organisatorisk 
differentiering med början i grundskolan (Ibid.).  

2.2 Matematiska förmågor   
Inom matematiken använder man av tradition sig av diagnoser1 för att avgöra vilken 
elev som ska gå i vilken nivågruppering (Persson, 1998; Gamoran, 1993; Slavin, 
2000). I en studie gjord av den då sovjetiska forskaren V. A. Krutetskii (1976) 
framförs kritik mot just detta förfarande att genom diagnoser finna vilken potential 
eleverna har. I stället betonas aktiviteter och individers sociala kontext för att 
utveckla olika förmågor. En förmåga är för honom ”a personal trait that enables one 
to perform a given task rapidly and well, in contrast to a habit or skill, which is a 
characteristics of one´s activity.” (1976:xiii). Ett syfte med Krutetskiis forskning är 
                                                           
1 Begreppet diagnos står för hur eleven under en viss tid får besvara ett antal frågor enskilt. Eleven är 
endast i dialog med sig själv och eleven besvarar frågorna med hjälp av papper och penna. Diagnos 
kommer fortsättningsvis att användas med denna betydelse och alltså inte för att göra antydan om 
någon form av ”mentalt” handikapp. Ibland kommer även prov och diagnostiskt test att användas 
med hur diagnos här har definierats. 
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hur den matematiska professionen ska våga släppa idén om att diagnoser är bästa 
sättet att avgöra vilka elever som tillsammans kan ta till sig kunskaper. Han menar 
att genom insikter om hur man kan identifiera likasinnade elever kan den 
pedagogiska utformningen optimeras. Krutetskii menar att varje elev som inte har 
någon form av handikapp ska under de rätta förutsättningarna kunna utvecklas långt 
inom det matematiska området, bara eleven får vara i det rätta sociala forumet.  
 
Krutetskiis (1976) forskning resulterar i att han kan förklara matematisk förmåga 
utifrån en struktur bestående av fyra egenskaper som i olika grad samverkar med 
varandra. Krutetskii menar att någon av dessa faktorer i strukturen ofta kan vara 
mera dominerande än andra. Den då dominerande egenskapen kan då komplettera 
svagheter i övriga egenskaper. Att olika förmågor utvecklas olika grundar sig i hans 
syn på hur olika delar av världen har olika krav på vilken kunskap som premieras, 
efterfrågan styr utbudet.  
 
Den första egenskapen i strukturen är insamlandet av matematisk information2. 
Eleven går tillväga analytiskt och kan avgöra vilken information som är av värde i en 
problemlösningssituation. Informationen som insamlas kan hierarkiskt kategoriseras 
inbördes och eleven kan se funktionella samband mellan den utvalda informationen 
som är avgörande för att lösa ett problem; insamlandet av data är att se strukturen i 
problemet och att se möjliga vägar att ta sig från A till B.  
 
Att bearbeta matematisk information är den andra egenskapen i strukturen. Eleven 
kan utifrån ett matematiskt problems karaktär finna generaliseringar som är 
användbara i tolkandet av framtida problem. Denna förmåga utgår från 
generalisering men inkluderar även processer så som att kunna genomföra 
operationer bestående av flera steg i ett steg och en kognitiv aktivitet där flexibla 
metoder kompletterar dåliga som bra ansatser till problemlösning.  
 
Att bevara matematisk information utgör den tredje matematiska förmågan i 
Krutetskiis struktur över hur man kartlägger matematisk begåvning. Eleven ser i sin 
väg till lösningen av ett matematiskt problem som det primära, efter att problemet är 
löst är det metoden och inte uppgiftens innehåll som bibehålls i minnet. 
 
Den sista matematiska förmågan är det matematiska sinnelaget som Krutetskii 
(1976) menar utgör vissa elevers sjätte sinne, ett särskilt sinne för matematik som 
han lyckats finna hos särskilt starka elever. Detta sinne som är en matematisk 
förmåga kommer i uttryck hos elever genom att de ständigt ser matematik i sin 
omgivning oavsett om det är plattor i ett golv som räknas eller om det är hur 
strukturer kan formuleras matematiskt. Denna dubbelnatur som Krutetskii beskriver 
gör dessa elever delvis omedvetna av sin omgivning och socialt mindre fungerande. 
Utmanande problemlösning leder till en febril kognitiv aktivitet hos dessa elever för 
att lösa problemet. Den febrila aktiviteten och den ihållande lusten över tid har i 
studien visat sig vara ett gemensamt drag för en utvecklad matematisk förmåga.  
                                                           
2 Krutetskiis forskning finns endast tillgängliga på engelska och de matematiska förmågornas 
översättning är tagna från den svenska avhandling Hur matematiska förmågor uttrycks och tas i 
hand i en pedagogisk verksamhet av Eva Pettersson (2008). Tolkningen av begreppen är gjord av mig 
utifrån Krutetskiis (1976) bok The Psychology of Mathematical Abilities in Schoolchildren. Med en 
gemensam översättning med Pettersson så kan det möjligen underlätta en framtida användning av 
begreppen.  
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2.2.1  En studie av särbegåvning  
I studien Hur matematiska förmågor uttrycks och tas i hand i en pedagogisk 
verksamhet från år 2008 av Eva Pettersson har hon studerat särskilt begåvade barn 
och hur deras vardag ser ut i de svenska skolorna. Hon har i sin studie för det första 
funnit att det finns begåvade barn i den svenska skolan men att dessa ofta får lite stöd 
för att utvecklas. Pettersson har i sin studie varit fokuserad på grundskolan F – 9 och 
där funnit att den genomgående undervisningsformen varit att räkna bokens 
uppgifter i den egna takten. Detta går emot vad Pettersson finner som en 
nödvändighet för en lyckad matematisk utveckling för eleverna dvs. att samtala 
matematik i olika typer av gruppkonstellationer.  
 
Pettersson (2008) finner också resultat om att en utmärkande möjlig matematisk 
begåvning många gånger görs utifrån hur väl de behärskar att på eget bevåg ta sig 
fram i läromedlet. I sin studie har hon funnit att lärare som ansett sig undervisat en 
matematisk begåvning identifierar dessa utifrån variabler som inte är hållbara. 
Genom att utmärka sig som snabb, självständig och bra resultat på prov i den tysta 
matematikens pedagogik så ses eleverna som begåvade, Pettersson menar att detta är 
ett tecken på att lärare egentligen inte vet vad som utmärker en matematisk 
begåvning och att elevers möjliga potential inte tillgodoses. Hon beskriver att den 
matematiska begåvningen inte stimuleras utan tilldelas i goda fall endast något 
berikande problem. Studien visar att särskilda stödinsatser inte sätts in för 
begåvningar, fallenhet för matematik tas inte tillvara utan behandlas som ett mindre 
problem i skolverksamheten.  
 
I Petterssons (2008) studie framförs också resultat som visar på hur den 
organisatoriska differentieringen kategoriserar in eleverna som högpresterande som 
lågpresterande. Detta menar hon är fel av många olika orsaker bl. a. så finns det ett 
brett spektra av olika typer av matematiska förmågor och dessa kan inte behandlas 
som en homogengrupp. Att vara snabb, prestera bra på diagnoser och att vara 
självständig är indikatorer på räknefärdighet och utgör endast en av fem matematiska 
kompetenser som Pettersson använder sig av för att kartlägga en begåvad elev.   

2.3 Ramfaktorerna och likvärdighet 
En ramfaktor är ett styrdokument som i någon utsträckning påverkar en skolas 
pedagogiska utformning menar Christer Stensmo (2008) i boken Ledarskap i 
klassrummet. Stensmo menar att en ramfaktor återspeglar samhällets politiska 
värderingar och beskriver möjligheter som begränsningar för en verksamhet likt 
skolan. Två nationella ramfaktorer som påverkar gymnasieskolan är skollagen (SFS 
1985:1100) där gymnasieförordningen utgör ett enskilt kapitel och läroplanen för den 
frivilliga skolformen (Lpf – 94).  

2.3.1 Lpf - 94 
Läroplanen för den frivilliga skolformen säger att varje skola ska utgå från varje elevs 
individuella behov och olikheter (Lpf – 94). Elever i skolan har utvecklats olika och 
har olika kunskaper och har ett socialtkapital som utvecklats olika. Läroplanen säger 
att detta inte ska vara ett hinder för skolans möjligheter att utveckla verksamheten 
utifrån varje individs behov och möjligheter. Skolan ska gestalta det 
förutsättningslösa mötet där olikheter accepteras och bemöts på ett likvärdigtsätt. 
För varje skola säger läroplanen för den frivilliga skolformen att olikheter ska 
premieras. Gymnasieskolan ska utifrån normen av likvärdighet stötta och erbjuda ett 
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flexibelt bemötande till de elever som har svårt att uppnå läroplanens lärande som 
uppnåendemål och kursplanernas kunskapsmål. Läroplanen menar alltså att tiden på 
gymnasiet för eleverna får och ska kunna skilja sig åt med avseende i socialutveckling 
och kunskapsutveckling. Även om kunskapsutvecklingen och den sociala 
utvecklingen kan skilja så ska möjligheterna till att utvecklas fortfarande finnas. 
Rektor på varje skola har ett särskilt ansvar för att:  
 

utbildningen organiseras så att den så långt möjligt anpassas efter elevernas önskemål 
och val av kurser och så att återvändsgränder i studiegången undviks. […] 
undervisningens uppläggning, innehåll och arbetsformer anpassas efter elevernas 
skiftande behov och förutsättningar. (Lpf – 94) 

2.3.2 Skollagen SFS 1985:1100 
Skollagen (SFS 1985:1100) utgörs bland annat av gymnasieförordningen som anger 
särskilda juridiska paragrafer med avseende på gymnasieskolan. De elever som finner 
det svårt att uppnå gymnasieskolan sociala mål som kunskapsmål finner i 
gymnasieförordningen stöd för varför en skola eller elev har rätt till särskilda 
stödinsatser. I gymnasieförordningens åttonde kapitel står: 
 

1 § En elev ska ges stödundervisning om det kan befaras att eleven inte kommer att nå 
de kunskapsmål som anges i kursplanerna eller om eleven av andra skäl behöver 
särskilt stöd. […] För elever som har behov av särskilt stöd får specialundervisning 
anordnas inom klassen. 
 
1 a § Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, dennes vårdnadshavare 
eller på annat sätt har framkommit att en elev behöver särskilda stödåtgärder, ska 
rektor se till att ett åtgärdsprogram utarbetas. Eleven och […] elevens vårdnadshavare 
ska ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.   
 
4 § Specialklasser får inrättas för elever som på grund av hörsel- eller synskada, 
rörelsehinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan följa den vanliga 
undervisningen. 
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3. Metodologi 
Under denna rubrik kommer jag att motivera mina tillvägagångssätt för att besvara 
uppsatsens två frågeställningar: Varför används organisatorisk nivågruppering för 
matematiken inom gymnasieskolan? Om nivågruppering sker hur genomförs den 
då?  

3.1 Forskningsstrategi 
I Forskningshandboken skriven av Martyn Denscombe (2000) menar han att ansats 
är det samma som en uppsats genomgripande karaktärsdrag. Denscombe anser att 
den kvalitativa ansatsen inte utesluter drag av den motsatta det vill säga den 
kvantitativa. Jag har använt mig av den kvalitativa ansatsen. Den kvantitativa 
ansatsen förknippas ofta med hur det empiriska resultatet kan beskrivas med siffror 
och många gånger ett representativt urval (Denscombe, 2000), vilket inte är studiens 
syfte och därför inte aktuellt att använda. Jag tror att organisatorisk nivågruppering 
bäst kan beskrivas genom att loda på djupet och ta tillvara på erfarenheter av lärare 
och rektorer och därför har jag valt den kvalitativa ansatsen. 

3.2 Datainsamlingsmetod 
Det empiriska resultatet har insamlats genom användandet av två metoder, intervjun 
och en enkät (frågeformulär) studie. Genom att använda mig att två stycken metoder 
så har jag haft förhoppningen om att kunna stärka studiens resultat. Att använda sig 
av två metoder för att samla empiri kallas metodtriangulering (Stukát, 2005). En ofta 
förknippad metod till den kvalitativa ansatsen är intervjun medan enkäten många 
gånger används i syfte att få med ett så stort urval som möjligt och ofta används inom 
kvantitativa studier (Denscombe, 2000). Intervjun kan genomföras på många sätt 
och min bakomliggande tanke av vad jag vill få ut av intervjun var att den ska vara 
öppen och att informanterna inte skulle känna sig låsta utifrån vad de tror jag vill 
höra. Intervjun har därför varit en semistrukturerad sådan och som Stukát (2005) 
menar så har jag utformat ”ämnesval” som utgångspunkt till intervjun. Ämnesvalens 
ordning har inte varit det viktiga utan det är vad som framkommer som ska kunna tas 
tillvara. När jag beslutat om valet av två metoder så bar jag på en vilja om att 
resultatet skulle kunna presenteras tillsammans. Därför har enkätens frågor varit de 
samma som utgångspunkterna för intervjun. Enkäten har bestått av ”öppna frågor” 
där jag hoppades på att få ta del av erfarenheter och ställningstaganden för eller emot 
den organisatoriska nivågrupperingen.  Stukát menar att öppna frågor kan vara ett 
bra alternativ då forskaren tror sig veta någonting om respondenternas bakgrund. 

3.3 Urval 
Den valda kommunen som studerats har en av Sveriges högsta kommunalskatt och 
landstingsskatt, samtidigt så är skolpengen för varje elev en av landets lägsta. I 
kommunen finns det friskolor och kommunala gymnasium. Kommunen i fråga har 
under de senaste åren allt mera sett en etablering av friskolor och dessa skolor har 
högre antagningspoäng för eleverna från grundskolan än vad de kommunala skolorna 
har. Jag bar på en förutfattad mening om att kommunala skolor mera frekvent borde 
använda organisatorisk nivågruppering, om antagningspoängen på något sätt 
avspeglar elevers potential. Anledningen till detta är att litteratur påpekar att den 
organisatoriska nivågrupperingen används som en resurskrävande stödåtgärd. På 
förhand fanns det inte någon information om vilka skolor som använde sig av 
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organisatorisk nivågruppering eller inte. Jag valde därför att i min ena metod som var 
intervjuer, att begränsa mig till matematikansvariga på respektive kommunal skola. 
Till antalet hölls tre stycken intervjuer med lärare som undervisar i matematik.  
 

Den andra metoden som har använts dvs. enkäten har vänt sig till rektorerna. Där 
har jag skickat enkäterna till alla kommunens gymnasieskolor, alltså både friskolor 
och kommunala skolor. Anledningen till detta urval är att ett intresseområde för 
uppsatsen är att se till pedagogiska innehållet som alltså rektorerna på skolorna i 
huvudsak är ytterst ansvariga för. Här menar jag att enkäten används som ett 
komplement till intervjuerna för att insamla mer material och därför behövdes fler 
skolor undersökas. Om dessa var kommunala eller fristående var inte av något 
intresse i detta sammanhang utan det som var intressant var alltså att undersöka hur 
respektive rektor ser på fenomenet organisatorisk nivågruppering.  Av erfarenhet vet 
jag också med mig att alla som en enkät skickas till inte kommer att besvara den och 
därför var det bra att utöka urvalet till fler skolor.  
 
Kontakten med lärare och rektorer har tagits genom e-post, där studiens syfte att 
undersöka den organisatoriska nivågrupperingen framgått. Den första kontakten togs 
genom missivbrev som finns i sin helhet under bilaga 2 respektive bilaga 3. Lärarna 
har själva fått meddela om när och var intervjun har kunnat äga rum. Rektorerna har 
i den första kontakten fått enkäten som bifogat dokument och jag har framhållit att 
det gått bra att skriva direkt i dokumentet.   

3.4 Databearbetning och analysmetod 
Uppsatsens resultat har jag transkriberat i sin helhet och de fullständiga utskrifterna 
har jag valt att inte inkluderas som bilaga. Anledningen till det är att jag lovat 
anonymitet och att delar av resultatet kan härledas till respektive skola förutsatt att 
någon från den berörda kommunen läser uppsatsen. Det transkriberade resultatet 
har kodats utifrån likheter mellan lärare/rektorer som olikheter dem emellan. Den 
”analytiska kodningen” genomförs då jag som skribent försöker hitta samband, 
mönster och avvikelser i den empiri som ligger till grund för uppsatsen (Denscombe, 
2000).  
 
Resultatet som har valts ut har i analysen ställts mot den litteraturbakgrund som jag 
har valt att använda mig av. Jag har velat se till: vad som överensstämmer; vad som 
avviker; och om det framkommer några nya resultat?   

3.5 Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som går i varandra men paradoxalt inte 
behöver vara ömsesidigt beroende (Stukát, 2005). Reliabilitet är det samma som i 
vilken utsträckning metoderna för att insamla materialet är tillförlitliga. För denna 
uppsats har enkätens och intervjuns frågor utformats utifrån den litteraturstudie jag 
gjort.  Däremot menar jag att tillförlitligheten för en kvalitativ undersökning alltid 
kan ifrågasättas. Uppsatsens resultat kommer från intervjuer och enkäter som har 
tolkats utifrån det skrivna ordet och därmed kan jag inte komma ifrån 
subjektiviteten. Samtidigt så syftar uppsatsen till att studera ett komplext fenomen 
som uppkommer vid sociala interaktioner. En social interaktion menar jag endast 
kan studeras genom att vända sig direkt till en källa (lärare och rektorer) där 
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erfarenheter kan återges genom språket. Med andra ord, vill jag studera den 
organisatoriska nivågrupperingen tror jag att tillvägagångssättet är rätt.  
 
Validitet är det samma som uppsatsens ”giltighet” (Denscombe, 2000; Stukát, 2005), 
det vill säga undersöker uppsatsen den organisatoriska nivågrupperingen som är 
uppsatsens syfte? Hur bra jag studerar fenomenet menar jag är svårt att motivera 
under denna rubrik, jag menar däremot på att det kan utvärderas i ett senare skede 
(se rubrik Metoddiskussion). Uppsatsens tilltänkta styrka ligger i 
metodtrianguleringen. Om resultaten sammanfaller från intervjun och enkäten 
menar jag det är en tydlig indikator på god validitet.   

3.6 Etiska överväganden 
I den kontakt som tagits med mina lärare (informanter) och rektorer (respondenter) 
har jag bifogat en direktlänk till vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vid intervjun har 
jag frågat om varje lärare har burit på någon ytterligare fråga om deltagandet.  
 
Vetenskapsrådet (2002) anger vilka förhållningssätt som gäller för så kallad god och 
följdriktig forskning. Informationskravet uppfylls då jag är tydlig om uppsatsens 
syfte i den e-postkontakt som har hållits, där det även framgår vilken roll de har 
informant/respondent. Samtyckekravet har uppfyllts då lärare och rektor är 
meddelade om deras frivilliga roll i forskningen och att det står dem fritt att avstå ett 
deltagande. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom att låta alla som deltar vara 
anonyma utom för mig, min handledare har däremot tagit del av det transkriberade 
materialet i kodad form. Nyttjandekravet är uppfyllt då det empiriska underlaget 
endast används i forskningssyfte. 
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4. Resultat 

Under denna rubrik kommer jag att återge det empiriska underlaget från 
intervjuerna samt enkäterna. För intervjun och enkäten har jag använt mig av samma 
frågor även operationella indikatorer, detta med förhoppning för att se om det 
slutligen kan finnas någon samstämmighet mellan rektorer och lärare. Resultatet 
från lärarna och rektorerna kommer att redovisas var för sig.  

4.1 Intervjuer av lärare 

4.1.1 Organisatorisk nivågruppering ett flytande begrepp  
Samtliga lärare menar att organisatorisk nivågruppering kan ses som hur 
grundskolan tidigare använde sig av en ”allmän” och en ”särskild” grupp. Det är 
endast på en av de kommunala gymnasieskolorna där man aktivt och medvetet 
använder sig av organisatorisk nivågruppering. På den skolan menar man att 
proceduren att särskilja elever åt genomförs för att skapa en homogen gruppering, 
men att det allt som oftast inte blir homogent i den meningen att det främjar 
inlärningen för svaga elever. På ett liknande sätt förklarar en lärare till om hur det 
handlar om att forma strukturer som är gynnsamma för de allra svagaste eleverna, 
syftet blir att ”spara tid på de duktiga och ge den tiden till de svaga eleverna” och att 
för de svaga eleverna behöver man inte erbjuda eleverna de högre betygen väl 
godkänd eller mycket väl godkänd. Det finns hos lärarna en allmänt rådande 
uppfattning om att organisatorisknivågruppering görs till förmån för de svaga 
eleverna och att det för dem inte är primärt att kunna nå ett högre betyg.    

4.1.2 Varför används eller används inte organisatorisk nivågruppering? 
På den skolan där nivågruppering används så är fokus att förmå så många elever som 
möjligt att klara betyget godkänt. Aspirationen på högre betyg anses vara en allt för 
mäktig prestation för en elev som kategoriserats som svag i prestationen matematik. 
Två av lärarna använder sig av ramfaktorer som grund till varför organisatorisk 
nivågruppering används respektive inte används på deras skola. Det första 
argumentet är emot och här menar man att läroplanen Lpf – 94 är en konkret 
handlingsplan för hur man arbetar utifrån pedagogen Vygotskijs teorier. Här menar 
man att kunskapszonerna bygger på att eleverna ska få interagera med olika elever 
som kan olika mycket. En heterogen gruppering gör att olika förmågor kan hjälpa 
varandra. Denna interaktion kommer inte till i en svag gruppering ”Vygotskij menar 
att en gruppering med bara IG – elever är ingen bra gruppering då eleverna besitter 
för lite för att kunna driva varandra framåt.”. Läraren där organisatorisk 
nivågruppering tillämpas aktivt menar på att det finns stöd för handlingen i 
gymnasieförordningen som läroplanen:  
 

Jag menar att det finns stöd att hitta. Exempelvis i läroplanen som menar att vi ska ta 
hänsyn till elevernas olikheter och behov. Men även i gymnasieförordningen där det 
står att skolan ska sätta in särskilda stödåtgärder för elever som riskerar att inte uppnå 
betyget godkänt. (Informant som använder sig av o.nivågruppering) 

 

En av skolorna som inte använder sig av organisatorisk nivågruppering menar att de 
mycket väl kan tänka sig att använda sig av det. Tyvärr anser läraren att det inte 
kommer att bli så då det finns en utbredd motvilja till detta. Samma lärare menar att 
arbeta med svaga elever är starkt kopplat till en lärares status på en skola:  
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Det är ingen som vill ha de här grupperna […] generellt sätt så och framförallt på ett 
teoretiskt program så är det så oerhört stimulerande att få ha dessa elever. Att då gå 
ned och undervisa basgrupper i A – matematiken […] Detta innebär att man ger upp 
hela sin matematiska identitet som lärare om man ger sig in i problematiken. Många 
lärare vill helt enkelt inte arbeta med dem och möjligheten till ett inspirerande och 
dynamiskt arbete kommer inte till. 

 

Samma lärare menar att det ställer mycket större krav på dem som pedagoger i 
arbetet med svaga elever. Här menas det att som lärare klarat av 90 högskolepoäng 
tillämpad matematik är inte det samma som att vara en god och duktig pedagog som 
kan bemöta elever där de är. Svaga elever framhålls av läraren som mera krävande än 
de duktiga eleverna. En belastning som blir större för lärare är att svaga elever ogillar 
att arbeta med böcker. Av egen erfarenhet menar denna lärare att det varit 
framgångsrikt att göra sitt egna material och låta boken endast utgöra ett 
komplement. Att producera eget material menar lärare ställer höga krav om att vara 
en bra pedagog i utformningen undervisningsmaterialet.   

4.1.3 Fördelar med organisatorisk nivågruppering 
Det finns en gemensam attityd bland lärarna om att särskilja svaga och starka elever 
åt har fördelen att det didaktiska upplägget kan anpassas. Eleverna får ett innehåll 
som utgår från var de befinner sig och vad som behövs för att just de ska lyckas 
utvecklas. Ett argument som framhålls som en fördel är att grupperingarna blir 
mindre, men att detta baseras på att skolans ledning avsätter resurser till det. För två 
av lärarna menar man att det bidrar till positiva sociala effekter. Här tycker man att 
elever som kommer till gymnasiet och är svaga i ämnet matematik oftast har varit det 
redan i grundskolan. När eleverna då särskiljs bildas gynnsamma förhållanden för att 
dessa elever som sedan länge fått etiketten svag att börja våga uttrycka sig och ta för 
sig i klassrummets aktiviteter. En av dessa lärare uttrycker sig så här:  
 

Svaga elever som vet med sig att de är svaga vågar kanske inte uttrycka sig i 
grupperingar med svaga som bra elever, så även om eleven har en god idé så kan de 
inte uttrycka sig för risken av att göra bort sig som ännu dummare. Den 
stigmatiserande effekten som gör sig påmind bland en vanlig gruppering blir för svaga 
elever alltså mindre påtagligt om de grupperas med likasinnade. 

4.1.4 Nackdelar med organisatorisk nivågruppering  
Två av lärarna framhåller att det finns stora risker med att grupperingar kan bli 
statiska. De tycker att grupperingar så som ”bättre presterande” som ”sämre 
presterande” kommer att läsa ett innehåll som skiljer sig åt mellan grupperna. Starka 
grupperingar kommer även att läsa i en snabbare takt i förhållande till den svaga 
grupperingen.  Konsekvenser av detta blir att svaga elever inte kommer att kunna 
läsa fortsättningskurser inom matematiken även om de blommar upp inom ämnet. 
Detta gör att på sikt kommer dessa elever inte att kunna konkurrera om meritpoäng 
som nu används vid antagning till högskolan, eleverna exkluderas på så sätt tidigt 
från framtida akademiska sammanhang. En konkret lösning på problemet vore 
utifrån enligt en av dessa lärare att tiden inte ska skilja grupperingarna åt utan att det 
ska vara nivån på innehållet som ska skilja sig åt. På så sätt kan man låta elever såväl 
i både en högpresterande som lågpresterande gruppering kunna förflytta sig mellan 
grupperingarna. En förutsättning för att arbeta på detta sätt anses här vara att tiden 
totalt för kursen och per moment är densamma. Två av lärarna var väldigt 
samstämmiga i sitt resonemang kring den statiska grupperingen medan den tredje 
ser annorlunda på det. Här var det inga problem med den statiska grupperingen utan 
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här var det vilken lärare eleverna tilldelats. Det är läraren som besitter makten för 
vilka konstruktiva lösningar som finns för att låta eleverna läsa fortsättningskurser 
men att det då blir en lösning inom grupperingen. Alla lärare ger en samstämmig bild 
av hur elever som hamnar i en lågpresterande gruppering inte kommer att kunna 
aspirera på de högre betygen. Detta är genomgående inte någonting som anses vara 
ett problem då många av eleverna i annat fall utan proceduren organisatorisk 
nivågruppering skulle fått ett streck i betyg eller underkänt, icke – godkänt.   
 
Även om det framkommer en del positiva sociala effekter som lärarna har gett uttryck 
för så finns det till antalet fler negativa sådana. Alla lärarna är tydliga med att det 
finns en stigmatiserande effekt för elever som hamnar i en lågpresterande 
gruppering. Dessa elever tilldelas allt som ofta pejorativa ”etiketter” eller sorteras in i 
ett identitets - ”fack”. Många gånger så är det de ”svaga” eleverna själva som tilldelar 
dem namn som förknippas med deras prestationer och alltså inte omgivningen på 
skolan. En av lärarna menar att framgång inom ämnet matematik kommer från 
föräldrarnas sociala bakgrund och att deras attityder till matematik återspeglas hos 
eleverna. En av lärarna menar att ämnet matematik avviker från övriga ämnen som 
finns att tillgå på gymnasiet. Här syftas på att elever som presterar dåligt inom 
matematiken inte för den delen också förväntas prestera dåligt inom övriga ämnen.      

4.1.5 Organisatorisknivågruppering som särskild stödåtgärd   
Bland informanterna finner jag en samstämmig syn på hur den organisatoriska 
nivågrupperingen många gånger inte uppfyller sitt syfte, att stödja de allra svagaste 
eleverna. Två av mina informanter talar från sina erfarenheter medan den tredje ser 
det varje dag i verksamheten på skolan. Lärarna anser att elever som har förmågan 
att prestera väl och inte har ett egentligt behov av att läsa i en lågpresterande 
gruppering gör detta då det saknar motivation till skolan överlag. Dessa elever anses 
inte enbart sakna motivationen utan de är frekvent också utåtagerande och allmänt 
stökiga. Ett sådant agerande anses gå ut över elever som befinner sig i ett stort behov 
av extra resurser. En av lärarna menar på att de svaga eleverna på så sätt blir 
”dubbelt drabbade”. Dels genom att de inte får lära av de duktiga eleverna och för det 
andra för att läraren i den lågpresterande grupperingen måste agera ordningsvakt för 
de utåtagerande eleverna. 
 
Där organisatorisk nivågruppering har implementerats i verksamheten anser man att 
detta kan ses som en särskild stödåtgärd. Eleverna tilldelas mera resurser för att 
uppnå det lägsta betyget, godkänt. På denna skola finns det ingen specialpedagog 
med inriktningen matematik så om eleverna är i behov av ytterligare stöd får dessa 
elever vända sig till någonting som kallas ”studieverkstad”. Läraren framhåller dock 
att det är få elever som utnyttjar detta och att det är få elever som är medvetna om sin 
möjliga utvecklingspotential. Endast på en av skolorna har man en specialpedagog 
med inriktningen matematik. Här lyfter man fram att lärare som är specialpedagoger 
i matematik många gånger är lärare med en grundskoleutbildning eller 
högstadielärare. I detta finns det en stor brist då dessa lärare undervisar vuxna elever 
”En sådan specialpedagog i kombination med en 18 – åring är ingen bra förutsättning 
för att lyckas.”. Även om det finns en specialpedagog utbildad i matematik så är 
resursen inte tillgänglig annat än för elever som studerar på det individuella 
programmet.  
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4.1.6 Hur genomförs organisatorisk nivågruppering 
Av alla informanter så är det endast en av dessa som använder sig av organisatorisk 
nivågruppering. De övriga har erfarenheter av det varav den ena är tydligt för 
användandet medan den tredje förkastar det fullständigt då det inte visat sig falla väl 
ut vare sig på ledningsnivå, för verksamma lärare eller för eleverna. Under denna 
rubrik vill jag beskriva hur den organisatoriska nivågrupperingen implementeras på 
skolorna i dag. Detta gör jag genom att återge erfarenheter från två av lärarna och 
den tredje läraren som använder förfarandet.  
 
Diagnosen som instrument 
På den skola där det i dag används så menar man på att det är eleverna själva som 
väljer vilken gruppering som de vill läsa i. Organisatorisk nivågruppering erbjuds för 
eleverna enbart för den första kursen på gymnasiet: matematik A, Ma 1201. När 
eleverna börjar på gymnasiet så läser alla tillsammans. Detta gör man enbart fram till 
det första provet för matematik A. Utifrån elevernas resultat får eleverna ta ett aktivt 
och medvetet val om att läsa på två eller tre terminer. Valet vill man på skolan ska 
komma från eleverna och inte läraren. I många fall är det läraren som får 
rekommendera om vad man anser är bäst för eleven. På denna skola så utgår man 
från vad eleven förmår att prestera på en diagnos som man menar på avspeglar vad 
eleverna har med sig från högstadiet. En risk som informanten lyfter fram med detta 
är att eleverna faktisk kan prestera under sin egentliga förmåga vid det enstaka 
tillfället. För att förebygga att eleverna hamnar i en fel gruppering använder man sig 
av löpande avstämningar där signifikanta uppgifter får lösas, detta förfarande 
använder man fram till provdagen. Betydelsen och användningsområdet av diagnoser 
skiljer sig åt bland lärarna. En informant menar att diagnosen inte är ett bra 
instrument för att särskilja elever åt. Det anses däremot vara ett nödvändigt ont då 
skolan inte har resurser för att göra laborativa prov som kan mäta kunskaper som ett 
prov inte kan ge. Ett annat synsätt är att diagnoser enbart leder till att eleverna 
kategoriseras in i så kallade statiska grupperingar som leder till för mycket negativa 
konsekvenser. Den sista informanten menar på att diagnoser är för ensidiga och inte 
mäter vad matematiken egentligen handlar om, så kallad verbal matematik. Här gör 
man starka kopplingar till hur den traditionella matematiken är uppbyggd utifrån 
boken. Den verbala matematiken menar man kvävs.  
 
Det matematiska innehållet skiljer sig åt 
På den skola där man använder sig av organisatorisk nivågruppering så låter man 
eleverna beroende på gruppering räkna olika uppgifter. Man har uppdelat 
uppgifterna i boken i två nivåer. Den första nivå motsvarar uppgifter som alla 
förväntas att klara av oavsett nivå på grupperingen. Den andra nivån på uppgifterna 
är uppgifter som inte utgör en obligatorisk del för svaga elever medan de förväntas 
göras av en stark gruppering. Eleverna i den starka grupperingen får även ta del av så 
kallade fördjupningsavsnitt, där fokus ligger på förståelse för olika matematiska 
moment, någonting som svaga grupperingar oftast inte alls kommer i kontakt med.  
Detta utgör en del av hur lärarna har anpassat det matematiska innehållet. Liknande 
erfarenheter ger även de två övriga informanterna som nämner hur innehållet kan 
anpassas utifrån vilka elever som utgör en gruppering. 
 
Det didaktiska upplägget 
Det finns bland alla informanter en erfarenhet om att ett lektionsupplägg varierar 
beroende på om man har elever som kan förväntas vara starka eller elever som kan 
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förväntas var svaga. Här finns det en tendens om att arbeta med vad lärarna kallar 
olika grader av spår. Att arbeta med spår avser man här att uppgifterna är uppdelade 
utifrån svårighetsgrad. En av informanterna menar att beroende på gruppering så är 
det inte bara uppgifterna som kan anpassas utan det är framförallt hur man arbetar 
med matematiken som skiljer sig åt för grupperingarna. Frånvaro av en styrande bok 
och att låta eleverna använda sin verbala förmåga anses vara ett bra arbetssätt för 
den svaga grupperingen. Samma informant anser att det även är bra att låta eleverna 
få laborera sig fram inom matematiken.  

4.1.7 Organisatorisk nivågruppering utgår från den svaga eleven 
Genomgående har informanterna till denna studie per automatik utgått från att 
organisatorisk nivågruppering görs för att hjälpa den svaga eleven. Argument som 
bygger på att man vill ”hjälpa” och göra att så många som möjligt ska uppnå betyget 
godkänt har redovisats. En aktiv organisatorisk nivågruppering till förmån för 
särskilt duktiga elever tycks inte göras. En informant menar på att duktiga elever får 
klara sig själva och vara så självgående som möjligt inom den gruppering som de 
tillhör. Samma informant medger även att dessa elever egentligen är för få för att 
bilda en egen gruppering och att de inte heller får den undervisning som de är i behov 
av, ”Vi har inte riktigt på skolan funderat på att nivågruppera till fördel för de starka 
eleverna som är för bra för två terminsgrupperingar.”.  

4.2 Enkäter från rektorer 
Av de totalt åtta frågeformulär som har skickats ut var det fyra stycken som blivit 
besvarade. Enkätens syfte var att komplettera intervjuerna och undersöka 
medvetandegraden hos den pedagogiskt ansvariga rektorn på respektive skola i 
förhållande till organisatorisk nivågruppering.  
 
Begreppet organisatorisk nivågruppering 
Bland respondenterna så är det en som menar sig använda organisatorisk 
nivågruppering på sin skola och tre som anser sig inte använda det. Av dessa tre är 
det två rektorer som indirekt menar sig använda det men som svarade nekande till 
det på enkäten. En av respondenterna skriver ”Möjlighet till viss nivågruppering 
finns inom Sv2 åk3, MaA […] EnA + EnGr […] men vi har inte detta generellt på 
andra program.” och medger att det faktiskt används. Bland respondenterna så är det 
tydligt att begreppet organisatorisk nivågruppering inte är någonting obekant men 
att denna differentiering används relativt obehindrat och i en oklar kontext. För tre 
av respondenterna så innebär begreppet att det finns en nära koppling till att mäta 
elevers kunskaper följande går att läsa: ”läraren testat av klassen” att ”Elever som får 
ett IG på ett prov” och ”Elever testas i början av LÅ”. Alla citaten återspeglar tanken 
om att diagnoser är centralt i arbetet med organisatorisk nivågruppering.  
 
 
Nackdelar med organisatorisk nivågruppering 
Två av respondenterna lyfter nackdelar som utgår från påverkansfaktorer som 
påverkar skolans vardag. En respondent menar att användningen av organisatorisk 
nivågruppering skapar omkostnader för skolan. Samma respondent menar att 
omkostnaderna blir högre då det krävs flera lärare och flera lokaler för att få det att 
fungera bra. Gemensamt för respondenterna är att de anger att schemaläggningen 
blir påverkad i negativ riktning för eleverna.  En av de fyra respondenterna anger 
argument om att organisatorisk nivågruppering skulle påverka eleverna socialt. De 



22 

 

övriga menar att det finns en stigmatiserande påverkan och att elever i en svag 
gruppering upplever sig som sämre än andra. Bland argumenten av stigmatisering så 
finns det ett som är mera reflekterande än andra och det är påverkan om att svaga 
elever hamnar i en ”negativ inlärningsspiral”. 
 
Fördelar med organisatorisk nivågruppering 
Tre av respondenterna anser att det finns en fördel utifrån lärarens perspektiv med 
att nivågruppera eleverna. Gemensamt är tanken om att läraren kan påverka 
innehållet på ett mera anpassat sätt för respektive elevgruppering då den anses vara 
åt det homogena slaget. En respondent menar på att elever i en svaggruppering 
gynnas av att få vara med elever på en kognitivt snarlik nivå, då svaga elever i en 
homogen grupp vågar ta för sig mera. En annan respondent menar att så inte är fallet 
utan att elever i en svag gruppering är de som förlorar mest på att inte få studera med 
så kallade duktiga elever, då duktiga elever har kunskaper och har en vilja till att lära 
sig mera.  
 
Varför användes/användes inte organisatorisk nivågruppering? 
Av de fyra respondenterna så är det tre stycken som explicit eller implicit menar sig 
använda organisatorisk nivågruppering. Av två av dem framgår att användningen är 
någonting som är önskvärt utifrån lärarna. Den respondent som inte använder sig av 
det så hänvisar man till hur det tidigare har fallit ut. Här menar man att det visat sig 
endast gynna den bra presterande grupperingen och att detta sker på bekostnad av de 
svaga eleverna.   

4.3 Sammanfattning av resultatet och svar på frågorna ”varför 
nivågruppera?” samt ”hur sker det?”. 
 
Tabell 1 sammanfattning av det empirirska resultatet från frågeformuläret med rektorerna. Resultat 
på ”varför?”. 
 

Använder organisatorisk nivågruppering Använder inte organisatorisk nivågruppering 

Somliga rektorer menar på att det är önskvärt bland lärarna 
som anser att det är lättare att anpassa innehållet för mindre 
grupperingar. 

Det anses vara kostsamt att tillhandahålla resurser för att 
differentiera eleverna på detta sätt. Resurser så som lärare, tid 
och klassrum framhålls vilket menas vara en förutsättning för 
den organisatoriska nivågrupperingen. 

Elever som är på samma kognitiva nivå gynnas av att vara med 
varandra. Det är en fördel både för ”starka” som ”svaga” elever. 

Elever som gynnas är de högpresterande eleverna på bekostnad 
av de lågpresterande eleverna. 

 
Tabell 2 sammanfattning av det empiriska resultatet till ”hur?” 

 
Utifrån elevernas resultat så erbjuds de att studera på två eller tre terminer, valet ska inte tvingas fram utan ska helst komma 
från eleven. Svaga elever får med andra ord en utökad timplan. Tid är en av de resurser som avsätts men rektorer menar på att 
lokaler och flera lärare också är en resurs. 

I användandet av organisatorisk nivågruppering är diagnosen ett centralt verktyg för att bilda homogena grupperingar. 
Diagnosen anses avspegla elevernas kunskaper från grundskolan på ett bra sätt. Här menar man på att det för läraren och eleven 
underlättar det fortsatta arbetet för att uppnå kursmålen. Eleven och läraren vet var man ska fortsätta kunskapsutvecklingen.  

Det innehåll som de olika grupperingarna får arbeta med är uppdelade i ”spår” eller ”nivåer” där starka elever tar del av 
fördjupningar där uppgifter av VG och MVG karaktär finns. Svaga elever får arbeta med uppgifter som inte är för krävande och 
det är godkänt uppgifter som beräknas.   
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Tabell 3 sammanfattning av det empirirska resultatet från intervjuer med lärarna. (F) och (N) står 
för en gemensam fördel respektive en gemensam nackdel. Resultat på ”varför?”. 
 
Använder organisatorisk 
nivågruppering 

Använder inte organisatorisk 
nivågruppering 

Gemensamma synpunkter bland lärare 
som arbetar med och inte med 
organisatorisk nivågruppering 

Genom att spara tid på duktiga 
elever anser man det den tiden kan 
ges till svaga elever. Svaga elever får 
en utökad timplan och går miste om 
att läsa fortsättningskurser. 

Elever ska få interagera med elever som 
kan olika mycket och på så sätt lära av 
varandra. Detta kunskapsutbyte kommer 
till i vad läraren definierar som en 
heterogen gruppering. 

(F) Eleverna får ett kunskapsstoff som möter 
eleverna utifrån var de är här och nu och vad 
som behövs för att lyckas uppnå ett betyg. 

Det är inget fel i att begränsa 
eleverna till betyget godkänt. Det är 
bättre att genomföra en kurs än 
flera.   

Svaga grupperingar leder inte till 
utveckling.  Deras gemensamma 
kunskaper kan inte driva gruppen framåt. 

(F) Det didaktiska upplägget kan anpassas 
utifrån kunskapsnivån. Där kunskapsnivån hos 
varje elev bedöms utifrån prestationen på ett 
prov. 
 

Organisatorisk nivågruppering 
anses används till förmån för den 
svaga eleven och inte för de duktiga 
eleverna. 

Lärare vill känna en personlig stimulans i 
ämnet matematik i första hand än att vara 
en god pedagog. 

(F) Positiva sociala effekter framhålls då man 
kan bryta med elevers negativa mönster från 
grundskolan. 

Används för att öka de svaga 
elevernas möjligheter att uppnå ett 
slutbetyg i kursen och då syftas på 
betyget godkänt. 

Lärare upplever att deras status påverkas 
negativt genom att undervisa svaga 
grupperingar. Att undervisa svaga elever 
stimulerar inte lärarna kunskaper. 

(N) Risker med att grupperingarna blir statiska 
det vill säga även om en svag elev påvisar 
positiv kunskapsutveckling så finns ingen 
möjlighet att utvecklas eller byta till en snabb 
grupp.  

Ser organisatorisk nivågruppering 
som en särskild stödåtgärd. Brister 
på specialpedagoger åtgärdas 
genom organisatorisk 
nivågruppering. 

Det ställs högre krav på pedagogen då 
man inte endast kan arbeta utifrån en bok 
utan måste även vara kreativ och finna 
alternativa arbetssätt för att nå resultat 

(N) Högpresterande grupper läser i ett högre 
tempo som leder till att flera kurser kan läsas. 
Detta är en förutsättning till meritpoäng. I viss 
grad exkluderas svaga elever från vidare 
studier. 

  (N) Elever som generellt är svaga men 
motiverade till studierna placeras tillsammans 
med elever som är omotiverade i allmänhet. 
Detta leder till att den svaga och motiverade 
eleven inte får den hjälp och stöd av läraren 
som de egentligen behöver. 

 

  

(N) Det finns en tydlig medvetenhet om den 
stigmatiserande effekten för de svaga 
grupperingarna. 
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att besvara mina forskningsfrågor varför och hur 
organisatorisk nivågruppering används inom matematiken på gymnasiet. Jag har valt 
att indela avsnittet i två delar: 5.1 där jag kommer att analysera frågan om varför 
nivågruppering sker och 5.2 som i sin tur behandlar frågan om hur 
nivågrupperingen sker.  

5.1 Varför nivågruppera? 
Motiv för användningen av nivågruppering finner man i skolornas ramfaktorer 
(Wallby m.fl., 2001). Varför gymnasieskolor i den undersökta kommunen använder 
eller inte använder sig av nivågruppering finner jag i resultatet två stycken 
förklaringar till. Dessa förklaringar är inte samstämmiga. Den ena av de intervjuade 
lärarna menar att det i styrdokumenten finns stöd för att i det dagliga arbetet 
använda sig av nivågruppering, samtidigt som en annan lärare gör en annan tolkning. 
Den andra tolkningen, som vänder sig mot användandet, menar att Vygotskijs teorier 
är utgångspunkten för läroplanen och differentiering av elever är inte förenligt vare 
sig med läroplan eller Vygotskij. Att det görs olika tolkningar som ovan beskrivits 
menar Wallby m.fl. (2001) inte ska ses som avvikande utan en del av skolors 
subjektiva syn men också olika skolors förutsättningar. Hur kommer det sig att så 
olika tolkningar kommer till? Om man ser till resultatet från rektorerna så kan man 
tydligt se att rektorer poängterar att arbeta med organisatorisk nivågruppering är 
resurskrävande. Persson (1998) menar på att en risk med nivågrupperingen är just 
den att skolor ser användandet som en särskild stödåtgärd och att det är 
resurskrävande. I mina resultat så menar lärare på att nivågrupperingen som den 
används i dag utgår från den svaga elevens behov och nivågruppering är en särskild 
stödåtgärd. Den svaga eleven får genom att studera med andra utpekat svaga elever 
tillsammans utgöra en homogen grupp. Men räcker denna insats till för att uppfylla 
sitt syfte som lärarna menar på är att få så många elever som möjligt att klara betyget 
godkänt eller bättre? Även om min uppsats inte undersöker detta så kan man se 
tendenser att så inte är fallet. Persson (1998) anser att nivågruppering bland skolor 
inte bara betraktas som en särskild stödåtgärd utan att det även anses vara en 
kollektiv specialpedagogisk insats. Samtidigt så tenderar elever i en så kallad ”svag 
gruppering” att inte utredas ordentligt och deras egentliga behov tillgodoses inte 
(Persson, 1998). Inte på någon av skolorna har lärarna som har ingått i uppsatsen 
ansett sig har tillgång till en utbildad specialpedagog. Med andra ord även om 
rektorer menar på att nivågruppering tar av skolornas resurser så kan man ställa sig 
frågande till om det inte är ett milt sätt att komma undan de riktiga kostnaderna som 
tillgång på en specialpedagog skulle innebära?  
 

I frågeformuläret som rektorerna har besvarat finns det mycket få argument som 
motiverar användningen av nivågruppering. I frågeformuläret framkommer det en 
stor osäkerhet hos rektorerna gällande varför användandet av nivågruppering ska ske 
eller inte. Även om man kan ifrågasätta utbredningen av fenomenet organisatorisk 
nivågruppering så kan man ställa kravet på att rektorn kan motivera ett användande 
eller inte utifrån ”ramfaktorerna”, att det bör förhålla sig så står skrivet i Lpf – 94 där 
rektorn på varje skola har ett ansvar om vara medveten om den pedagogik som 
bedrivs. I studien menar somliga rektorer att nivågruppering används för att lärarna 
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vill det. Men, bär inte rektorn på skolan ansvaret för vilken pedagogik som bedrivs? 
Ingen rektor har heller hänvisat till gymnasieförordningens (SFS 1985:1100) kapitel 
om de särskilda stödåtgärderna vilket litteraturbakgrunden menar att nivågruppering 
är en form av. Jag menar på att man kan ifrågasätta medvetandegraden hos varje 
rektor om varför man använder nivågruppering.  

5.1.1 Att vara nöjd med betyget godkänt 
Den organisatoriska nivågrupperingen så som den är utformad i Sverige i dag utgår 
från den svaga eleven (Pettersson, 2008). Detta är en bild som även ges bland de 
intervjuade lärarna och de resultat som även kunnat tolkas utifrån enkäten till 
rektorerna. Lärarna i min studie menar på att användningen av nivågrupperingen har 
en god intention: att få så många elever som möjligt att uppnå ett betyg.  
 
Elever i olika grupperingar ska inte uppleva att deras syften med matematiken eller 
vad de ska prestera ska skilja sig (Gamoran, 1993; Oakes, 2005). Resultatet för min 
undersökning visar tydligt på att elever som hamnar i en ”svag gruppering” kommer 
att skilja sig i förhållande till en ”stark gruppering”. Det är tydligt i resultatet att 
elever kommer att bemötas utifrån förväntningar avseende deras individuella och 
kollektiva förmåga. Lärare menar på att svaga elever ska finna sig i att vara nöjda 
med att uppnå betyget godkänt och därmed se sin prestation som acceptabel. Betygen 
VG och MVG anses vara för mäktiga. Oavsett gruppering ska kunskapsinnehållet inte 
skilja sig och förväntningar om att svaga elever ska kunna prestera lika bra som 
starka elever är en förutsättning för ett framgångsrikt arbete (Gamoran, 1993).  

5.1.2 Medveten av konsekvenserna  
Lärarna är medvetna om att när nivågruppering används så kommer svaga elever inte 
att kunna få läsa de kurser som ger dem en konkurrensfördel i form av meritpoäng på 
grund av den statiska grupperingen. Trots det så är det bara en av lärarna som 
verkligen tar avstånd från användningen av det. Med andra ord så finns det fördelar 
som väger upp nackdelarna av användningen av den organisatoriska 
nivågrupperingen. Oakes (2005) och Slavin (2000) anser att differentiering av elever 
leder till att de svaga eleverna blir stigmatiserade. Att bli stigmatiserad är det samma 
som att bli socialt positionerad i negativ mening. Denna sociala påverkan som 
nivågruppering ger upphov till är alla mina intervjuade lärare medvetna om. Lärarna 
har även den gemensamma uppfattningen att eleverna i de olika grupperingarna som 
kommer till, utbildas utifrån skilda syften. Lärarna säger inte detta i en explicit 
mening men de menar alla att den svaga grupperingen består av två olika typer av 
elever: de omotiverade och de med låg förmåga. Gamoran (1993) och Oakes (2005) 
har i sina studier kunnat visa på att detta är en vanlig företeelse då nivågruppering 
används. Ett starkt argument som kan ses i resultatet som tycks väga upp denna 
negativa påverkan är den om möjligheten att kunna bryta en elevs negativa trend som 
grundlagts redan i grundskolan. Här gör man anspråk på att nivågrupperingen kan 
vara ett ”måste” för elever som socialt hamnat utanför. Lärarna menar på att 
grupperingar där konkurrensen av andra mera socialt framåt elever gör ”svaga” 
elever passiva. Tidigare forskning menar på att nivågrupperings stigmatisering leder 
till att elevers framtida kunskapsprogressioner inte tas tillvara (Slavin, 2000). 
Samtidigt så visar forskningen på att den sociala exkluderingen inte är lika påtagligt 
på gymnasiet (Slavin, 2000; Wallby m.fl., 2001). Möjligen är lärarnas resonemang i 
samstämmighet med vad forskningen egentligen menar, att den organisatoriska 
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nivågrupperingens sociala påverkan inte är lika påtaglig för de elever som går på 
gymnasiet. 

5.2 Hur nivågrupperingen gestaltas 
Om man använder sig av den organisatoriska nivågrupperingen så ska det vara för att 
utgå från varje elevs individuella behov och förutsättningar (Wallby m.fl., 2001). Det 
är upp till varje skola att bestämma hur deras skolas resurser ska användas och 
mellan elever får andelen resurser skilja sig åt (Ibid.). Att bestämma över denna 
resursfördelning ligger hos rektor på varje skola som har budgetansvaret. I enkäten 
som skickats till rektorerna har dessa lyft argument som handlar just om hur resurser 
måste omfördelas mellan eleverna när nivågruppering ska användas som pedagogiskt 
instrument på en skola. En sådan fokusering på resurser har inte lärarna i resultatet. 
Här menar jag finns en tydlig skillnad mellan rektorer och lärare i hur 
nivågrupperingen kommer till. Den organisatoriska nivågrupperingen kommer till för 
att skapa grupperingar av elever som lärarna tror tillsammans studerar bättre, så 
kallade homogena grupperingar (Pettersson, 2008; Wallby m.fl., 2001). 
Grupperingar som ”bättre” respektive ”sämre” eller ”svag” respektive ”stark” är 
utmärkande namn på vad grupperna förväntas att klara av. Denna syn återfinnas i 
resultatet bland lärarna och sammanfaller väl med vad litteraturbakgrunden menar 
är typiskt för nivågruppering.  
 
För att kunna skapa den homogena gruppen menar lärarna att man på något sätt 
måsta särskilja eleverna åt. Eleverna identifieras genom ett prov (även diagnos kallat) 
där ett antal uppgifter som anses representativa får lösas vid ett tillfälle. Krutetskii 
(1976) anser att diagnosen inte är ett bra sätt att mäta elevernas kunskaper då det 
endast mäter ett fåtal elevers individuella förmåga. Det finns bland mina resultat 
ingen lärare som uttalat säger att diagnosen inte fyller sitt syfte. För Krutetskii är just 
varje elevs individuella förmåga central och att elever med liknande förmågor på ett 
framgångsrikt sätt studerar tillsammans. Ingen av lärarna närmar sig att tala om 
elevers olika förmågor men två av dem anser att ett diagnostiskt prov trots allt utifrån 
vad som är möjligt att göra på en skola i dag är ett måste men möjligen inte det bästa 
sättet att särskilja eleverna åt. Pettersson (2008) menar på att hur lärarna i min 
uppsats anser att ett skriftligt prov kan tillämpas och avgöra en elevs framtida 
prestationer endast mäter en typ av matematisk kompetens, den så kallade 
räknefärdigheten och ingenting annat.  
 

Vid användningen av nivågruppering finns det bland lärarna en gemensam syn om 
att innehållet för en sämre presterande eller en bättre presterande gruppering kan 
anpassas. Anpassningen kommer till genom att svaga elever inte behöver göra 
svårare uppgifter medan det motsatta gäller för en ”stark gruppering”. Synen på hur 
detta görs är bland lärarna samstämmig och det går emot vad forskningen visar på är 
gynnsamt för eleverna. Gamoran (1993) och Oakes (2005) är tydliga om att 
innehållet inte ska skilja sig åt. En lärare i resultatet talar ur sina erfarenheter om att 
det dels ställs högre krav på läraren men att det är sättet att undervisa som är 
avgörande för framgång med svaga elever, detta är däremot för uppsatsen som helhet 
ett sidospår utan fokus i arbetet med olika grupperingar är: hur kunskapsmängden 
som ”svag” som ”stark” behöver uppnå som skiljer sig åt i det didaktiska upplägget. 
Lärarnas fokus på kunskapsmängd gör att didaktiken som utgör det som skiljer 
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någon med lärarexamen från en individ med ”enbart” ämneskompetens inte kommer 
till nytta för de elever som behöver en anpassad didaktik.  

5.3 Övriga synpunkter utifrån analysen 
En av lärarna som ingår i undersökningen tycker att det i dag bland lärarna råder en 
ovilja till att arbeta med elever som presterar dåligt. Det finns en koppling mellan låg 
status och att undervisa svaga elever. Även om det på denna lärares arbetsplats i dag 
inte använder sig av nivågruppering finns uppfattningen att behovet finns. Möjligen 
finns alltså ett behov av att använda nivågruppering men det är lärarna på skolan 
som sätter stopp för det. En förutsättning för att nivågruppering ska kunna falla väl 
ut är att de bästa lärarna undervisar svaga elever och inte fjärmar sig från dem 
(Gamoran, 1993; Oakes, 2005). Är det inte lärarnas uppgift att åsidosätta den 
hierarkiska status som uppstår på en skola till förmån för eleverna om behovet av 
nivågruppering finns? 

5.4 Sammanfattning av analys 
Uppsatsens två frågeställningar syftade till att beskriva den organisatoriska 
nivågrupperingen. Nedan har jag sammanfattat analysen utifrån varför; och hur? 
 
Varför: 
 

• rektorerna är dåligt pålästa om fenomenet organisatorisk nivågruppering 
 

• rektorerna använder nivågruppering utan att vara medvetna om det 
 

• rektorerna ser nivågruppering som en särskild stödåtgärd istället för att 
anställa specialpedagoger 

 
• rektorerna hänvisar till att det är efterfrågat av lärarna att dela in i grupper 

 
• lärarna menar att nivågruppering ger möjlighet till individuellt anpassad 

pedagogik genom att kunskapsnivån begränsas utifrån vilken grupp eleven 
hamnar i 

 
• lärarna menar att nivågruppering är ett sätt att bryta med elevernas 

negativa erfarenheter från matematikundervisningen på grundskolan där de 
inte fått utrymme i allt för stora grupper där duktiga elever tagit all plats 

 
Hur: 
 

• eleverna gör ett prov där ett urval av matematiska uppgifter ska lösas och 
utifrån resultatet placeras man i en ”svagare” eller ”starkare” grupp  

 
• lärarna anpassar innehållet genom att kunskapsnivån skiljer sig åt i de olika 

grupperna. Den ”svaga” gruppen begränsas till enbart ”G-uppgifter” medan 
den starkare gruppen ges möjlighet till mer avancerade uppgifter på VG och 
MVG – nivå 

 



28 

 

• rektorerna ger lärarna befogenhet att göra dessa organisatoriska 
grupperingar genom indelning utifrån prov 
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6. Slutsatser och diskussion 
Denna uppsats syfte har varit att besvara två stycken forskningsfrågor: Varför 
används organisatorisk nivågruppering för matematiken inom gymnasieskolan? 
Om nivågruppering sker hur genomförs den då? Utifrån mina empiriska resultat har 
jag kunnat visa på att den organisatoriska nivågrupperingen används utifrån ett gott 
syfte om att kunna individualisera tiden på gymnasiet till förmån för eleven. Men 
fyller denna typ av differentiering av elever verkligen sitt syfte? Jag menar att 
individualisering inte ska symbolisera någonting som enbart görs för den svaga 
eleven. Resultatet i studien talar ett tydligt språk om att den organisatoriska 
nivågrupperingen exkluderar elever snarare än inkluderar dem. Eleverna påverkas 
inte enbart av den stigmatiserande sociala effekten som om det fortgår över tid även 
blir en del av elevens identitet. De utestängs även från att ta del av den 
kunskapsprogression som läroplanen ger uttryck för ska ta vid och erbjudas för alla 
elever. I läroplanen för den frivilliga skolformen (Lpf – 94) framgår att 
individualisering är att ta en annan väg för att nå målet, inte att ta bort möjligheterna 
med utbildningen. På sikt kan tolkningen som jag kunnat påvisa finns bland skolorna 
leda till en ytterligare polarisering av samhällsgrupperingarna. För vem instämmer 
inte i att eleven från akademikerhemmet på ett tidigt stadium kan se syftet med 
studierna? En hypotes om att det verkligen är så kommer säkerligen att prövas i en 
framtida studie och möjligen finner man att konkurrensen om elevunderlaget leder 
till en tuffare vardag för den kommunala skolan. Det är den kommunala skolans 
ansvar att tillhandahålla utbildningsplatser motsvarande gymnasienivå till alla elever 
som klarat grundskolan enligt (SFS 1985:1100). Friskolornas begränsade etablering 
gör enligt min tolkning att studiemotiverade elever i samma utsträckning inte söker 
till den kommunala skolan. Den kommunala skolan kan komma att bli synonym med 
”slasktratten” och behovet av att individualisera troligen att bli större. Då det är en 
kommuns ansvar att erbjuda utbildningsplatserna till eleverna som friskolorna inte 
är intresserade av.  
 
Min studie visar inte enbart på det faktum att elever påverkas socialt som att elever i 
svaga grupperingar inte ges möjligheter till att få utveckla sin ämneskompetens. 
Uppsatsen finner även tendenser om att den organisatoriska nivågrupperingens 
centrala svar på frågan ”varför?” kan härledas till resurser. Bland rektorerna har det 
lyfts fram att det krävs en omfördelning av en skolas resurser för att arbeta med den 
organisatoriska nivågrupperingen. Samtidigt finns det inte någon av de kommunala 
skolorna som har en utbildad specialpedagog i anslutning till matematiken, hur det 
står till bland friskolorna går inte att besvara. Uppsatsen menar jag mycket väl kan 
spekulera i att den organisatoriska nivågrupperingen kan vara en resurssnål väg för 
gymnasieskolorna istället för att sätta in de resurser som egentligen behövs för att 
komma till rätta med svaga elever inom matematiken. Vilka resurser skulle det 
krävas att anställa personal som har den rätta kompetensen för att identifiera 
elevernas egentliga behov? Persson (1998) finner i sin studie att lärarna inte har den 
kompetensen.  
 
Uppsatsens andra frågeställning handlade om att besvara ”hur?” arbetet med den 
organisatoriska nivågrupperingen genomförs. Även om uppsatsens empiriska resultat 
kunnat vara mera omfattande och djupgående så kan jag påvisa bland lärare som 
rektorer är diagnosen det instrument som anses var vägen att finna de bättre som 
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svagare eleverna. Krutetskiis (1976) forskning säger att en grupp av likasinnade 
matematiska förmågor inte kan bildas utifrån resultatet på en diagnos. Utifrån 
Krutetskii så är det först när den matematiska förmågan har identifierats som 
pedagogen kan veta hur man på bästa sätt når kunskapsmålet. 
 
I vilken utsträckning skolar Mälardalens högskola framtidens matematiklärare till att 
kunna arbeta med svaga elever? Jag tror inte att Mälardalens högskola på något sätt 
är unik om jag säger att vi inte skolas för att kunna arbeta med grupperingar 
bestående av svaga elever. Här åligger ett stort ansvar på landets högskolor och 
universitet att utbilda blivande lärare för hur verkligheten är beskaffad. Alla elever är 
inte duktiga och långt ifrån alla kan ses som motiverade elever. Samtidigt är dessa 
svaga elever en minst lika stor del av yrket att vara lärare. I enkäten till rektorerna 
har jag kunnat utläsa att begreppet organisatorisk nivågruppering inte är någonting 
obekant. Begreppet används däremot något lättvindigt och utifrån vad resultatet visat 
svaga argument till användningen. Det var även två rektorer av de fyra besvarade 
enkäterna som menade att de inte använder sig av nivågruppering för att samtidigt 
beskriva att det är just vad de gör. Jag undrar om det finns en negativ utspridd 
koppling till begreppet nivågruppering? Även om det finns en negativ koppling till 
begreppet att ”nivågruppera” så vill jag framhålla att särskilja elever åt för att uppnå 
någonting positivt kan vara framgångsrikt om rektorn och lärarna på en skola är 
medvetna om riskerna med förfarandet.  

6.1 Framtida forskning 
Jag har i min uppsats kommit fram till att den undersökta typen av nivågruppering 
genomförs för att främja de elever som av någon orsak inte klarar av matematiken på 
gymnasiet så som den är utformad i dag. Även tidigare forskning tycks vara fokuserat 
på vad som händer med den svaga eleven både kunskapsmässigt som socialt. Borde 
det inte vara så att man kan nivågruppera för de elever som har ”ovanligt” lätt för sig i 
matematiken? Det empiriska resultatet är entydigt om att man helt enkelt inte har 
tänkt i en sådan riktning. En tänkbar förklaring till att nivågrupperingen inte är 
utformad i ett sådant syfte tror jag är att skolorna i dag har en press på sig om att 
uppvisa resultat i kvantitativ mängd. Jag syftar på att man värderar antalet elever 
som går ut med ett slutbetyg för ett nationellt program högre än att det finns en 
handfull duktiga elever som tilldelats resurser. Att lägga resurser på duktiga elever 
tror jag skolorna prioriterar bort enligt resonemanget att de elever som har en 
inneboende potential kommer klara tiden på gymnasiet även utan extra resurser. Vad 
säger läroplanen för den frivilliga skolformen om detta? Ur ett perspektiv kan man 
tolka det som att skolorna utifrån läroplanen inte uppfyller sina åtaganden. Att 
särskilja elever åt är att individualisera och tillgodose olika elevers behov (Wallby 
m.fl., 2001) och på samma sätt kan man i läroplanen (Lpf – 94) läsa om hur skolor 
ska individualisera och ta tillvara på elevers potential. Är det då fel att säga att oavsett 
vilken typ av potential en elev har så ska den tillgodoses?  
 
Hur tar man tillvara på dessa elever som går i motsatt riktning? Ingenting säger att 
gymnasieskolan skulle gå emot vad Pettersson (2008) visar i sin avhandling att 
starka elever på grundskolan bedriver en matematik vid sidan av övriga elever i 
klassrummet. Petterssons avhandling visar med andra ord på att det existerar ett 
behov av att nivågruppera till den duktiga elevens favör. För att på något sätt lätta på 
den kritik av skolor som ovan framförts kan det tilläggas att skollagen även den är 
utformad för att stödja den svaga elevens behov. Om skollagen utformas och blir 
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skriven så att den också stödjer de duktiga elevernas behov så kanske 
nivågrupperingen får en annan innebörd? 
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7. Metodkritik 
Jag upplever att denna studies stora brist ligger i hur jag bar på förväntningar på 
enkäten till rektorerna. Enkäten (bilaga 1) var för denna uppsats en kompletterande 
metod till intervjuerna men genom att nå ett flertal rektorer hoppades jag om att 
kunna få ett empiriskt underlag som stärkte det som lärarna sa i intervjuerna. Även 
om det var fyra stycken enkäter som besvarades så var resultatet skralt i jämförelse 
med mina förhoppningar.  
 
Varför misslyckades jag med enkäten och frågorna av den öppna karaktären? Att vara 
rektor i dag är tidskrävande och att ta sig tid för att besvara frågor som egentligen 
inte finns ett tvång till gör att man endast svarar utan eftertanke. Jag bar även på en 
förutfattad mening om att respondenten rektor skulle vara väl insatt i begreppet 
”organisatorisk nivågruppering”, men av att bara se till resultatet så kan man ställa 
sig frågande till om så är fallet. Tanken med ett frågeformulär menar jag trots allt var 
god men att det kräver ett djupare och omsorgsfullt arbete i dess utformning. Jag 
som skribent till uppsatsen måste även vara kritisk till valet av kompletterande 
metod. Skulle det inte varit mera givande att interagera i klassrum där det faktiskt 
används? Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning både undervisat och 
auskulterat ”svaga” grupper där eleverna differentierats utifrån vad de presterat på en 
diagnos. Möjligen var det den erfarenheten hos mig själv som ledde mig från det 
metodvalet och det egna drivet till att berika mina insikter om den organisatoriska 
nivågrupperingen genom att vilja se till rektorerna? 
 
Slutligen vill jag skriva ett par meningar om uppsatsens reliabilitet och validitet. Att 
intervjua lärarna utifrån de ämnesval jag gjort har varit givande och resultatet har 
analyserats utifrån den valda litteraturbakgrunden. Enkätens frågor var för 
uppsatsen de samma som var utgångspunkten till intervjun, däremot var resultatet 
som tidigare förts på tal inte givande i samma utsträckning. Jag vill mena att 
enkätens utformning var riktig i det avseendet att det går att besvara studiens 
forskningsfrågor, men att det som Denscombe (2000) menar på att det krävs ett 
större mått av ansträngning av respondenten då enkäten utformas med öppna frågor. 
Studiens reliabilitet som validitet måste därmed kunna styrkas vara god.  
 
En kvalitativ studie vars resultat kommer från tolkningar av det skrivna ordet, bär 
alltid med sig subjektiva tolkningar i detta fall mina tolkningar. Jag som skribent och 
forskare gör inte denna studie utan att vara färgad i någon mening, min 
världsåskådning är den att människan blir en del av den omgivande miljö som finns 
omkring oss. Jag är blivande lärare och har naturligtvis en uppfattning om 
nivågruppering före studien påbörjades i september 2010. Varför valde jag annars att 
skriva om den organisatoriska nivågrupperingen? Med denna uppsats vill jag inte på 
något sätt göra anspråk om allmängiltiga slutsatser, det är däremot en beskrivning av 
nivågrupperingen i en kommun.      
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Bilagor  

Bilaga 1 – ämnesval för intervjun och enkätens öppna frågor 
 

1.    Använder ni organisatorisk nivågruppering på er skola?  

  

2.  Beskriv vad organisatorisk nivågruppering är för dig? 

  

3.  Varför använder ni/använder ni inte er av organisatorisk nivågruppering? 

  

4.  Vilka fördelar finner du med organisatorisk nivågruppering? 

  

5.  Vilka nackdelar finner du med organisatorisk nivågruppering?  

  

6.   Om ni använder/använt det: Hur genomförs organisatorisknivågruppering på er 

skola? 
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 Bilaga 2 – missivbrev till lärare 
 

Matematikstudie med fokus på organisatorisk nivågruppering 
Hej, mitt namn är Martell Eriksson och jag är lärarstuderande på Mälardalens 

högskola MDH. Jag har ämneskombinationerna matematik och samhällskunskap 

med behörighet på gymnasieskolan. Denna termin är min sista och jag är mitt i 

skrivandet av examensarbetet i kunskapsområdet matematik. Studiens syfte är att 

kartlägga varför organisatorisk nivågruppering görs samt om detta görs hur det då 

genomförs inom matematiken.   

 

Detta brev skickas till dig i egenskap som matematikansvarig på din skola. Jag vill att 

du ska ställa upp i en intervju och där få delge din och skolans syn på organisatorisk 

nivågruppering. All tänkbar information som kommer att framkomma kommer 

endast att vara tillgänglig för mig och min handledare. Detta för att garantera 

fullständig anonymitet. Inte på något sätt kommer det empiriska underlaget för 

studien kunna härledas till respektive skola eller lärare. Som författare till studien 

följer jag vetenskapsrådets rekommendationer på god forskning. Nedan bifogar jag 

webbadressen för riktlinjer som kommer att följas. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Om ni har frågor om denna studie eller om någonting är oklart tveka inta att kontakta 

mig enligt något av alternativen nedan.  

 

Ett tack på förhand. 

Med varma hälsningar Martell Eriksson 

e-post: men00004@student.mdh.se   telefon: 070x – xxx xxx  
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Bilaga 3 – missivbrev till rektorer  
 

Matematikstudie med fokus på organisatorisk nivågruppering 

Hej, mitt namn är Martell Eriksson och jag är lärarstuderande på Mälardalens 

högskola MDH. Jag har ämneskombinationerna matematik och samhällskunskap 

med behörighet på gymnasieskolan. Denna termin är min sista och jag är mitt i 

skrivandet av examensarbetet i kunskapsområdet matematik. Studiens syfte är att 

kartlägga varför organisatorisk nivågruppering görs samt om detta görs hur det då 

genomförs inom matematiken. 
  

Detta brev skickas till dig i egenskap av rektor för att just du ska kunna delge din syn 

på organisatorisk nivågruppering. Urvalet är alla gymnasieskolor i Eskilstuna 

kommun och där inkluderas såväl de tre kommunala skolorna som friskolorna i 

upptagningsområdet. All tänkbar information som kommer att framkomma kommer 

endast att vara tillgänglig för mig och min handledare. Detta för att garantera 

fullständig anonymitet. Inte på något sätt kommer det empiriska underlaget för 

studien kunna härledas till respektive skola. Som författare till studien följer jag 

vetenskapsrådets rekommendationer på god forskning. Nedan bifogar jag 

webbadressen för riktlinjer som kommer att följas. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

  

Om ni har frågor om denna studie eller om någonting är oklart tveka inta att kontakta 

mig enligt något av alternativen nedan. Svar skickas på e-post adressen nedan. 
  

Ett tack på förhand. 

Med varma hälsningar Martell Eriksson 

 
e-post: men00004@student.mdh.se    telefon: 070x – xxx xxx  
  

Nedan finner ni frågorna att besvara (Se bilaga 1). Ni har möjlighet att skriva direkt i 

detta dokument men det går även utmärkt att öppna ett eget dokument. Känn ingen 

begränsning av det givna utrymmet, det står er fritt att expandera detta. 


