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Mitt syfte med examensarbetet var att få fördjupade kunskaper om några lärares och 

rektorers syn på nivågruppering för elever i svårigheter med matematik. De 

frågeställningar jag använde mig av var; på vilket sätt anser några lärare och rektorer 

att nivågruppering kan gynna/missgynna elever i svårigheter med matematik? 

Vad anser dessa lärare och rektorer vara viktigt att tänka på som lärare vid 

nivågrupperad undervisning? 

Vilken syn på lärande uttrycks av de intervjuade lärarna och rektorerna? 

Jag använde mig av en kvalitativ fallstudie där jag genomförde fokusgruppsintervjuer. 

Resultatet av mitt arbete var att den skolan som använde sig av nivågruppering har 

ett annat perspektiv än de andra skolorna och rektorerna. Slutsatsen var att elever i 

svårigheter med matematik ansågs missgynnas av nivågruppering. 

 

Nyckelord: Fokusgruppsintervjuer, Lärares kunskapssyn, 

Matematikundervisning, Nivågruppering 

  



3 

 

Innehållsförteckning 
Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Syfte ........................................................................................................................................................ 6 

Frågeställningar ....................................................................................................................................... 6 

Bakgrund ................................................................................................................................................. 7 

Matematikundervisning ....................................................................................................................... 7 

Nivågruppering .................................................................................................................................... 8 

Kunskapssyn ...................................................................................................................................... 11 

Teoretiska perspektiv ............................................................................................................................ 12 

Specialpedagogiskt perspektiv .......................................................................................................... 12 

Sociokulturellt perspektiv .................................................................................................................. 13 

Dilemmaperspektiv ........................................................................................................................... 14 

Sammanfattning ............................................................................................................................. 14 

Metod .................................................................................................................................................... 15 

Kvalitativ studie ................................................................................................................................ 15 

Fallstudie ........................................................................................................................................... 15 

Kvalitativ fallstudie ........................................................................................................................... 16 

Urval .................................................................................................................................................. 16 

Datainsamlingsmetod ........................................................................................................................ 17 

Tillvägagångssätt ............................................................................................................................... 17 

Fokusgrupp 1 ................................................................................................................................. 18 

Fokusgrupp 2 ................................................................................................................................. 18 

Fokusgrupp 3 ................................................................................................................................. 18 

Fokusgrupp 4 ................................................................................................................................. 18 

Genomförande ................................................................................................................................... 18 

Analys ................................................................................................................................................ 19 

Trovärdighet ...................................................................................................................................... 20 

Etik .................................................................................................................................................... 20 

Resultat .................................................................................................................................................. 21 

Några lärares och rektorers syn på nivågruppering ........................................................................... 21 

Fokusgrupp 1 ................................................................................................................................. 22 

Fokusgrupp 2 ................................................................................................................................. 22 

Fokusgrupp 3 ................................................................................................................................. 22 

Fokusgrupp 4 ................................................................................................................................. 22 

Sammanfattande analys ................................................................................................................. 22 

Några lärare och rektorers syn på nivågrupperad undervisning ........................................................ 23 



4 

 

Fokusgrupp 1 ................................................................................................................................. 23 

Fokusgrupp 2 ................................................................................................................................. 23 

Fokusgrupp 3 ................................................................................................................................. 24 

Fokusgrupp 4 ................................................................................................................................. 24 

Sammanfattande analys ................................................................................................................. 24 

De intervjuade lärarnas och rektorernas syn på lärande .................................................................... 25 

Fokusgrupp 1 ................................................................................................................................. 25 

Fokusgrupp 2 ................................................................................................................................. 26 

Fokusgrupp 3 ................................................................................................................................. 26 

Fokusgrupp 4 ................................................................................................................................. 26 

Sammanfattande analys ................................................................................................................. 27 

Diskussion ............................................................................................................................................. 27 

Metoddiskussion ................................................................................................................................ 31 

Vidare forskning ................................................................................................................................ 31 

Tack ................................................................................................................................................... 32 

Referenslista .......................................................................................................................................... 33 

Missivbrev    Bilaga 1 ....................................................................................................................... 38 

Utvärdering    Bilaga 2 ....................................................................................................................... 39 

 

 
  



5 

 

Inledning 

När jag fick min anställning som lärare, precis efter att jag hade fått min examen, blev jag 

tilldelad en grupp elever i matematik. Samtliga matematikgrupper på skolan var 

nivågrupperade och i den grupp jag blev tilldelad fanns elever i svårigheter. Innan jag började 

på skolan, hade en obehörig lärare ansvarat för gruppen. Detta stämmer överens med vad 

Oakes (1990) menar, att de lärare som undervisar grupper med elever i svårigheter med 

matematik ofta är mindre erfarna och obehöriga i matematik. 

Jag har ända sedan dess, fortsatt arbeta med denna typ av nivågrupp. När jag var helt ny lärare 

på skolan, visste jag inte hur man kunde arbeta på andra sätt, men med åren när jag har 

vidareutbildat mig, har jag frågat lärare runt om i landet hur de arbetar med matematik på sina 

skolor. Jag menar inte att vi gör fel där jag arbetar, men jag vill ta reda på om det finns andra 

sätt som fungerar som på min skola eller bättre.  

Där jag arbetar får alla elever i år 7-9 göra taluppfattningstestet, ur boken Förstå och använda 

tal – en handbok av Alistair McIntosh, första dagen efter sommarlovet. Det är efter resultatet 

på det testet som eleverna blir indelade i nivågrupper och jag ansvarar för gruppen med elever 

som har minst antal poäng på testet. Kulik & Arbor (1992) menar att lärare ofta delar in elever 

i nivågrupper efter resultatet på ett prov. Även Giota och Emanuelsson (2011) anser att 

uppdelningen sker efter provresultat, däremot menar de att nivågruppering inte är så vanligt 

förekommande i skolan. Vidare menar de att de skolor som använder sig av nivågruppering 

ofta använder denna typ av uppdelning.  

De elever som blir placerade i den lågpresterande gruppen har minst antal rätt på testet. 

Orsaken till att de har minst antal rätt kan vara, till exempel koncentrationssvårigheter och 

matematiksvårigheter. Egelund, Haug och Persson (2006) anser att skolans viktigaste 

utmaning är att skapa en skola där olikheter accepteras och att viljan att undervisa elever i 

svårigheter ska finnas. 

Ju fler år som gått, desto mer har jag funderat på om det bästa för elever i svårigheter med 

matematik är att bli placerade i samma grupp. I Lgr 11 (2011) läser jag om att undervisningen 

ska främja elevernas kunskapsutveckling. Gör den det när vi använder oss av nivågruppering? 

Hjälper vi eleverna att utvecklas när vi föser ihop de elever som har lägst resultat på ett test i 

samma grupp? 
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Det var bland annat efter att jag läste Boaler (2011) som jag verkligen kände att det var kring 

nivågruppering jag ville skriva mitt examensarbete, då hon belyser hur negativ 

nivågruppering kan vara för elever med svårigheter i matematik.  

Enligt PISA 2012 ligger svenska 15-åriga elever långt under OECD-genomsnittet i matematik 

(Skolverket, 2013). Enligt Lgr 11 (2011), är det skolans uppgift att se till att eleven blir 

stimulerad att söka och utveckla kunskaper som främjar lärandet. Blir elever i svårigheter med 

matematik stimulerade till detta vid nivågruppering? Vidare menar SKL (2013) att de största 

resultatskillnaderna finns inom samma skola. Den viktigaste åtgärden borde vara att stötta 

lärarna i deras arbete i klassrummet. Detta för att ge samtliga elever möjlighet att lyckas.  

Min största utmaning när jag undervisar dessa grupper är att få eleverna motiverade, att få 

dem att öka sitt självförtroende. Flera av dessa elever har helt tappat tron på sig själva när det 

gäller matematik, efter testet. 

Jag vill, i mitt examensarbete, ta reda på hur några lärare och rektorer ser på om 

nivågruppering kan gynna/missgynna elever i svårigheter med matematik. På vilket sätt anser 

de att elever i svårigheter med matematik lär sig bäst? Läraren är experten i klassrummet och 

jag vill ha lärarens syn på nivågruppering. Anser lärarna att nivågruppering i matematik 

främjar/hämmar kunskapsutvecklingen för elever i svårigheter med matematik? På vilket sätt 

gör den det och varför? Hur arbetar de med dessa elever? Min förhoppning är att jag ska få 

möjlighet att intervjua dem om detta.  

Syfte 

Syftet med mitt arbete är att få fördjupade kunskaper om några lärares och rektorers syn på 

nivågruppering för elever i svårigheter med matematik. 

Frågeställningar 

På vilket sätt anser några lärare och rektorer att nivågruppering kan gynna/missgynna elever i 

svårigheter med matematik? 

Vad anser dessa lärare och rektorer vara viktigt att tänka på som lärare vid nivågrupperad 

undervisning? 

Vilken syn på lärande uttrycks av de intervjuade lärarna och rektorerna? 
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Bakgrund 

I kommunen där jag gjort min studie, genomför samtliga lärare i matematik för 7-9 

Matematiklyftet (Skolverket, 2013) under detta läsår. När lärarna träffas vid ett tillfälle per 

vecka planerar de tillsammans olika lektioner i matematik. Sedan genomför samtliga lärare 

den planerade lektionen och diskuterar denna vid nästa träff. Diskussionerna handlar endast 

om lektionen och vilka mål i kursplanen som lektionen innehåller. Det handlar inte om hur 

lärarna kan samarbeta kring eleverna. Något som flera författare tar upp som en styrka bland 

pedagoger är just samarbete. Storeygard (2012) beskriver att samarbetet mellan pedagoger 

och specialpedagoger i klassrummet kan öka förståelsen för elever i behov av särskilt stöd. 

Dessutom menar Nilholm och Alm (2011) att stödet för elever i svårigheter inte behöver vara 

annorlunda i klassrummet jämfört med om specialläraren hjälper eleven någon annanstans. 

Då lärarna i kommunen är bra på att samarbeta gällande planering och genomförande, tror jag 

att de dessutom har mycket att vinna på att samarbeta överhuvudtaget, inte bara när det gäller 

matematik, gällande elever i behov av särskilt stöd.  

Wong-Ratcliff och Ho (2011) menar att för att elever i behov av särskilt stöd ska få den hjälp 

de har rätt till, bör ett särskilt utbildningsprogram skapas. Detta är inget som jag anser behövs 

då skolan har i uppdrag att hjälpa alla elever. 

Matematikundervisning 

Vid traditionell undervisning i matematik förklarar läraren mest och eleven ställer frågor. När 

elever arbetar tillsammans i grupper med problemlösning kan detta leda till givande 

matematiska samtal och bättre förståelse kring hur ett problem kan lösas (Clarke, 1997). 

Vidare menar Clarke (1997) att lärare kan ha svårt att förändra sin undervisning, men att det 

kan vara lättare om de samarbetar med en kollega som har större kunskap om matematiken 

och dess sammanhang. 

Ahlberg (2001) menar att om matematikundervisningen ändrades till att istället ge eleverna 

mer tid för samarbete i smågrupper, skulle eleverna inse att problemlösning kan ske på olika 

sätt. Det är viktigt att elever får ta del av sina kamraters funderingar för att få insikt i olika 

lösningsstrategier. 

Genom frågeställningar ska läraren entusiasmera eleven att ifrågasätta och reflektera. Det är 

lärarens uppgift att bedöma elevens kunskapsnivå och vilket behov eleven har och därefter 

anpassa undervisningen efter detta (Maltén, 2003). 
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Elever som ställer konstruktiva frågor och visar att de är initiativrika, främjas i 

undervisningen i matematik gentemot elever som inte är lika aktiva. Lärare svarar eleverna på 

olika sätt. För elever som anses vara duktiga poängterar läraren det matematiska innehållet 

medan elever som anses mindre duktiga får det bestämda svaret på frågan. På det viset blir 

elevens förmodade matematiska förmåga bekräftad (Jablonka, 2011).  

Hansson (2011) har funnit, efter att hon bland annat har undersökt gruppsammansättning, att 

elevers resultat påverkas positivt om de har en lärare som handleder dem. Hon menar även att 

det är viktigt att eleverna får utrymme att fundera över och själva lösa problem.  

Linnanmäki (2002) menar att dåligt självförtroende kan vara en anledning till att elever anses 

vara i behov av särskilt stöd. 

Ahlberg (2001) menar att det är en förutsättning att eleven har tilltro till sin egen förmåga för 

att förstå och kunna lära sig matematik. Lärarens syfte måste vara att hela tiden eftersträva att 

elevens självkänsla byggs upp. Vid undervisning av elever i behov av särskilt stöd måste 

elevens svårigheter undersökas i förhållande till hela verksamheten. Det är därför inte läraren 

ensam som ansvarar för detta, utan alla elevers behov är en uppgift för hela skolan. 

Nivågruppering 

Redan 1986 menade Sørensen och Hallinan att elever som placeras tillsammans med 

högpresterande elever klarar sig bättre än elever som bedöms ha liknande förmåga men som 

placerats i lågpresterande grupper.   

Schunk (1987) anser att elever formar sitt handlande efter andra elever med samma 

prestationsförmåga som fungerar bra i skolan. Elever i låg- och medelnivå, har svårt för eller 

intresserar sig inte för hur de snabba eleverna arbetar. Även Feldhusen (1989) menar att 

elever får ut mest av att se hur en annan elev med liknande förmåga löser uppgifter, än att 

jämföra sig med någon som förstår allt från början. 

Nivågruppering har under många år varit en omdiskuterad fråga inom skolan. Mycket 

litteratur har skrivits och många resultat har studerats. Forskare har jämfört effekterna för 

elevers prestationer och jämfört elever som undervisats i helklass med elever i högpresterande 

nivågrupper. Forskning har även gjorts på vinsten av att nivågruppera mellan högpresterande 

och lågpresterande grupper av elever. Utredning efter utredning har gjorts men dessa visar 

inte på några positiva effekter av nivågruppering. Det finns med andra ord ingen anledning att 

fortsätta med detta menade Slavin (1990) redan för tjugofem år sedan. 
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Gamoran, Nystrand, Berends och LePore (1995), menar att det skulle vara lättare för lärare att 

undervisa elever i nivågrupper. De anser att det inte skulle krävas lika mycket av lärarna att 

genomföra nivågrupperad undervisning som det skulle göra att undervisa en grupp elever med 

stora kunskapsmässiga skillnader. De menar däremot att nivågruppering kan leda till att 

lågpresterande elever får sämre undervisning och att skillnader mellan högpresterande- och 

lågpresterande grupper kan öka. 

Emanuelsson (1996) anser att integrering innebär att man ser människors olikheter som en 

tillgång, där alla har lika värde och rätt till delaktighet. Linchevski och Kutscher (1998) anser 

att det är möjligt att alla elever, oavsett vilken kunskapsnivå de befinner sig, kan lära sig 

matematik i helklass. Dessutom menar de att det hos elever i svårigheter med matematik 

märks en försämrad matematisk utveckling vid nivågruppering. Dessa elevers prestationer 

blev väsentligt mycket bättre när undervisningen skedde i blandad grupp. 

Det är lämpligare, verkar lärare tro, att prova olika pedagogiska strategier vid nivågrupperad 

undervisning än vid undervisning i heterogena grupper. Högkvalitativ undervisning är mer 

gynnsam för lågpresterande elever, ändå är det vanligast att de bästa eleverna undervisas av 

de bästa lärarna (Black & Wiliam, 1998). 

Sukhnandan och Lee (1998) menar att en av de stora anledningarna till att nivågruppering 

används är att minska spridningen på elevernas kunskaper. Dessutom har forskning visat att 

nivågruppering kopplas ihop med lärarattityder, fördelning av lärare och tolkningar. Att 

undervisa högpresterande elever gör ofta att lärare har mer positiv inställning och högre 

förväntningar jämfört med att undervisa elever med lägre förmåga. Vidare anser författarna att 

forskning visar att nivågruppering jämfört med heterogena grupper leder till att elever i 

lågpresterande grupper deltar mindre i skolarbetet, uppvisar disciplinproblem och vistas 

mindre tid i skolan. 

Resultatlös, är det ord som forskningen kring nivågruppering kan sammanfattas i. Det kan 

finnas vissa positiva effekter vid vissa förhållanden lika väl som det kan vara negativa 

effekter under andra förhållanden. Varje skola måste få ta beslut om vilket som är det bästa 

sättet att undervisa eleverna (Loveless, 1998). 

Boaler, Wiliam och Brown (2000) menar att beroende på vilken nivågrupp eleven placeras i 

blir eleven lyckad eller misslyckad. Detta beroende av lärarens förväntningar på gruppen. 
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Författarna anser även att genom att nivågruppera elever skapas förväntningar på lärare som 

ignorerar deras insikter om den egna prestationsförmågan. 

Hoxby (2000) menar att kamrateffekter har stor betydelse för elevers skolprestationer. Elever 

påverkas av sina kamraters prestationsnivå. 

Wallby, Carlsson och Nyström (2001) anser att det inte finns något enkelt svar att få från 

forskning vad gäller om nivågruppering är positivt eller negativt när man mäter elevers 

prestationer. De menar ändå att nivågruppering kan vara positivt för de elever som är allra 

duktigast i matematik. 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att när undervisningen sker 

nivågrupperat gynnar det läraren och eventuellt klassen som helhet mer än det gynnar elever i 

behov av särskilt stöd. Dessutom skriver Emanuelsson och Persson (2002) att målet då elever 

får specialpedagogiskt stöd måste vara att de så småningom ska undervisas i den vanliga 

gruppen.  

Nyström (2003) menar att om en elev placeras i en lågpresterande grupp har det en tendens att 

symbolisera elevens status och förmåga. Då elevens kunskapsnivå varierar både vad gäller tid 

men även ämnen blir effekterna på lärandet inte positivt. 

Enligt Björklund, Edin, Fredriksson och Krueger (2003) är det vanligare att elever i friskolor 

har högutbildade föräldrar som aktivt väljer att placera sina barn där. I och med att relationen 

mellan barns skolarbete och föräldrarnas utbildningsnivå är positiv, är ofta friskolornas 

betygsmedelvärde högre än för elever i samma ålder i kommunala skolor. Detta kan även ses 

som en form av nivågruppering. 

Andersson och Thorsson (2008) menar att genom att läraren anpassar undervisningen efter 

varje elevs behov, ges de bästa förutsättningarna för lärande i klasser som är heterogena. 

Hattie (2009) menar att nivå- eller begåvningsgruppering inte är något som skolan ska arbeta 

med. Han anser att undervisningen i en grupp med elever i svårigheter med matematik inte 

blir engagerande för dem. Dessa elever får mer stimulans av att undervisas i en grupp där 

deras kamrater finns och där undervisningskvalitén är hög. Hattie anser dessutom att de 

förväntningar som lärare har på sina elever påverkar elevernas prestationer. 

I en rapport från Skolverket (2009) nämner författarna att nivågruppering kan ha god effekt på 

elever som är högpresterande men i grupper med lågpresterande elever är det endast negativa 
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effekter. De konstaterar ändå att denna typ av exkludering är vanlig trots att forskning, både 

internationell och svensk, visar på negativa utbildningsresultat. Dessutom tar de även upp att 

elever får sämre motivation och självförtroende när de placeras i lågpresterande grupper. 

Det är intressant, anser jag, att Japan och Finland är länder där nivågruppering inte 

förekommer och de är internationellt sett mest framgångsrika (Boaler, 2011). Kan dessa 

framgångar till viss del ha att göra med avsaknad av nivågruppering? 

I de grupper där elever i svårigheter med matematik ingår, måste deras styrkor framhävas för 

att de ska blomstra (Armstrong, 2012). Speciallärare och specialpedagoger arbetar numera i 

klassrummet tillsammans med läraren för att ge elever i behov av särskilt stöd den hjälp som 

behövs. Detta för att eleven ska få den undervisning eleven har rätt till i den klass som eleven 

tillhör (Olsson & Olsson, 2013). 

Kunskapssyn 

Jag anser att för att en elev ska lära sig, behöver eleven först och främst känna sig trygg med 

sig själv och sin omgivning. Eleven måste ha förtroende för läraren och de elever som finns i 

gruppen. Det är lärarens uppgift att se till att eleven upplever undervisningssituationen som 

trygg. Läraren måste lära känna varje elev och ta reda på elevens intressen för att göra 

undervisningen motiverande och engagerande för eleven. Om läraren visar för eleven att 

matematik kan kopplas till ett intresse blir ämnet ofta mer intressant och förhoppningsvis mer 

motiverande. När eleven dessutom får arbeta tillsammans med sina kamrater och ser hur 

kamraterna arbetar med matematik kan elevens motivation höjas. Jag menar att det är viktigt 

att elever får diskutera matematik tillsammans för att träna på att förklara för varandra och 

lyssna till varandra. För att de ska klara av att genomföra detta och höja sin kunskapsnivå, 

behöver eleven känna sig trygg, vilket eleven gör tillsammans med sina kamrater i klassen. 

Dewey (1916) myntade uttrycket ”learning by doing” vilket betyder att man tillgodogör sig 

kunskap bäst när teorin omsätts till praktik. Bruner (2002) anser att elever tillsammans ska 

utbilda varandra genom att försöka lösa problem. 

I SOU:s rapport (2004) menar författarna att för att eleverna ska få så mycket kunskap som 

möjligt, behöver de vara motiverade. Eleverna blir motiverade om de känner social 

gemenskap och känner att lärandet är meningsfullt. 

Vygotskij (2005) menar att då undervisningen ligger på en högre nivå än elevens egen 

tillägnar sig eleven mest kunskap. Detta sker på bästa sett genom stöd från lärare eller annan 
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elev som har bättre kunskaper än eleven själv. Enligt Marton, Dahlgren, Svensson och Säljö 

(1999) har undervisning till största delen handlat om att läraren står och pratar och emellanåt 

ställer frågor till eleverna. Nu handlar det mer om att eleverna samtalar och läraren handleder. 

De flesta kunskaper vi tillägnar oss i undervisning behövs vid situationer med andra 

människor. Uppfattningen om vad kunskap är som uttrycks via undervisning har en stark 

påverkan på utbildning. Detta för att det innebär en stor förändring på människors sätt att 

fungera och tänka vilket får påföljder under lång tid. Johannisson, Madsén och Wallentin 

(2000) menar att den som tror på sin egen förmåga har lättare att lära. 

Ett dilemma, anser forskare i flera länder, är att läroplanerna framhåller en kunskapssyn som 

inte främjas, då metoderna för bedömning av elevprestationer har negativ effekt på den typen 

av kunskap (Black, 2001). Det är inte möjligt för eleven att tillägna sig allt som ingår i ett 

ämne. Av den kunskap som tillhör ämnet måste ett urval göras. För att eleven ska kunna ta del 

av och förstå innebörden av kunskapen från undervisningen, måste tid för bearbetning och 

reflektion ges (Selghed, 2011). 

Teoretiska perspektiv 

Under denna rubrik presenterar jag några olika teoretiska perspektiv och hur dessa förhåller 

sig till varandra. Jag beskriver även vilka perspektiv jag använder i mitt analysarbete. Det vill 

säga att jag har ett visst perspektiv som präglar min analys. 

Specialpedagogiskt perspektiv 

Inom specialpedagogik finns olika perspektiv. Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) 

delar in det i det kategoriska perspektivet och det relationella perspektivet. I det kategoriska 

perspektivet delas eleverna efter vad som räknas som normalt och därifrån sätts särskilda 

åtgärder in. Det finns andra benämningar på detta perspektiv, men jag väljer att benämna det 

kategoriskt perspektiv. I ett kategoriskt perspektiv är det från början tänkt att kompensera 

elever för sina svårigheter. Då identifierar man vilka problem eleven har och försöker förstå 

problemen för att sedan föreslå åtgärder som kompensation för problemen som eleven 

uppvisar (Nilholm, 2007). För det kategoriska perspektivet är det viktigt att skilja det 

onormala från det normala. Nilholm (2003) menar att perspektivet är förtryckande, då man 

delar upp elever som mer eller mindre normala. 

Det relationella perspektivet flyttar istället fokus från individen till omgivningen, där blir det 

inte eleven med svårigheter utan i svårigheter. Persson (2008) menar att det relationella 
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perspektivet talar om förhållandet mellan olika personer inom skolan. Det går inte att förstå 

sig på en elev enbart efter hur han eller hon uppträder. När omgivningen förändras kan 

elevens förutsättningar påverkas. Det relationella perspektivet innebär att läraren ska anpassa 

sin undervisning till alla elevers olika förutsättningar, därför att man ser sambandet mellan 

elevens svårigheter, metodiken man använder och miljön där man arbetar. 

Ahlberg (2001) beskriver individinriktat perspektiv och deltagarperspektiv, där man i det 

individinriktade perspektivet studerar den enskilda eleven för att försöka hitta förklaringar till 

varför eleven får svårt. Detta betyder att man är intresserad av att veta vad som ska förbättras i 

miljön och undervisningen för att underlätta för elevens lärande. I deltagarperspektivet är det 

inte endast den enskilda eleven som är intressant, utan här är det minst lika viktigt att titta på 

att det ska vara likvärdigt för alla elever. 

Sociokulturellt perspektiv 

Det var den ryske psykologen Lev S. Vygotskij som gav upphov till det sociokulturella 

perspektivet, när han i början på 1900-talet talade om mänsklig utveckling och skrev ner sina 

idéer. Vygotskij (2005) menar att det inte kan ske någon utveckling, varken tänkande eller 

språklig, om det inte finns social kommunikation. Vidare menar han att när man lär är det 

något nytt fastän fördjupning av något man redan känner till. 

Våra kompetenser kommer ifrån hur vi interagerar med andra människor. Det jag kan har jag 

först lärt mig tillsammans med andra (Strandberg, 2006). 

Vygotskij införde begreppet ZPD (Zone of Proximal Development), proximal utvecklingszon. 

Med detta menar han skillnaden mellan vad ett barn kan göra själv och vad barnet kan göra 

med hjälp av någon annan. Viktigt att tänka på för läraren vid undervisning är att inte lägga 

nivån för lågt eller för högt, utan tillräckligt utmanande för att utveckla elevens färdigheter. 

Vygotskijs forskning fokuserar på sociala interaktioner i människans utveckling. I sina 

undersökningar fann han att barns sociala interaktioner med viktiga personer i deras liv, 

föräldrar, vänner och lärare, formar deras tolkningar av världen. Vygotskij menade att om 

undervisningen ligger på eller under en elevs nuvarande förståelse skulle detta inte vara en 

utmaning för att främja elevens utveckling (Van der Veer, 2007). Han ansåg att 

undervisningen bör ligga över, men inte för långt över, elevens nivå för att eleven ska komma 

vidare i sitt lärande. En viktig del för elevernas lärande är att interagera med andra (Gallimore 

& Tharp, 1996). 
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Dilemmaperspektiv 

Dyson och Millward (2000) menar att det uppstår en rad dilemman av etisk karaktär när 

elever med olika förutsättningar ska undervisas och få liknande utbildning utifrån målen i 

skolan. 

Clark, Dyson och Millward (1998) menar att ett stort dilemma inom skolan är att alla elever 

ska ges samma typ av kunskap men samtidigt ska undervisningen anpassas till elevers 

olikheter. Nilholm (2003) beskriver olika dilemman då skolsystemet möter elever i 

svårigheter och de etiska problem det kan innebära. Han menar att skolan ska möta alla elever 

som individer men att skolsystemet vill urskilja elever i behov av särskilt stöd. Vidare menar 

han att bedömning inte ska ske efter jämförelser med andra utan efter elevens egna 

förutsättningar. Ytterligare ett dilemma som Nilholm tar upp är om och hur elever ska 

kompenseras eller om de ska ingå i klassundervisningen.  

Nilholm (2012) menar att det kan vara ett dilemma för speciallärare i arbetet med elever i 

svårigheter att de förväntas arbeta på alla nivåer, individ-, grupp- och organisationsnivå. De 

kan i sitt arbete möta svårigheter där lärare inte kan tänka sig att ändra sin undervisning då de 

anser att problemet beror på brister hos eleverna. 

Sammanfattning 

Min syn på de olika perspektiven är att det relationella perspektivet, deltagar-, och 

individperspektivet, dilemmaperspektivet och det sociokulturella perspektivet är väldigt lika. 

De perspektiven anser att det är omgivningen som ska anpassas för att ge eleven de bästa 

förutsättningarna för att lyckas. Eleven studeras för att läraren ska få reda på hur 

undervisningen och miljön ska anpassas för att eleven ska få möjlighet att klara av skolan. Det 

är viktigt att elever i svårigheter får interagera med andra viktiga personer i sin närhet, lärare 

och vänner, som har något bättre kunskaper än de själva. Undervisningsnivån ska varken ligga 

för lågt eller för högt, utan en bit över elevens kunskapsnivå för att eleven ska kunna 

utvecklas. Detta kan vara ett dilemma då det kan vara svårt att tillgodose alla elevers behov.  

I det kategoriska perspektivet däremot utgår man från vad som är normalt och sätter in 

åtgärder därifrån. Elever delas ofta upp i grupper utifrån detta normalitetstänkande.  

I mitt analysarbete tänker jag använda mig av de ovan nämnda teorierna. Jag är intresserad av 

om någon av lärarna och rektorerna har ett kategoriskt perspektiv där de skiljer det normala 

från det onormala. Hur tänker de kring lärande? Dessutom är jag intresserad av om det är 

någon av lärarna och rektorerna som har något av de övriga perspektiven och hur de tänker 
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kring lärande. Hur diskuterar lärarna och rektorerna kring att elever interagerar med andra 

elever?  

Personligen har jag ett relationellt perspektiv då jag anser att det är jag som lärare som måste 

anpassa min undervisning för att mina elever ska få de bästa förutsättningarna. Jag har även 

ett individinriktat-, och deltagarperspektiv då jag först vill ta reda på vad svårigheterna beror 

på för att sedan göra eleven delaktig i undervisningen. Mitt största dilemma när jag arbetar är 

att jag har svårt att få mina kollegor att ändra sin undervisning för de elever som behöver det, 

några anser att problemet beror på eleven, jag har alltså även ett dilemmaperspektiv. 

Dessutom har jag ett sociokulturellt perspektiv då jag menar att elever lär i interaktion med 

andra elever som har olika kunskapsnivå. 

Metod 

Under denna rubrik presenterar jag vilken metod jag har använt, vilket urval jag gjort och hur 

jag har gått tillväga när jag samlat in informationen. 

Kvalitativ studie 

Kvalitativ forskning kännetecknas av att världen ses som en funktion av samspel människor 

emellan och innefattar oftast fältarbete. Som forskare måste man söka upp det som ska 

studeras för att observera hur människor fungerar i sina naturliga miljöer. Kvalitativa forskare 

är intresserade av hur människor beskriver vad de upplever och hur de ordnar sin vardag 

(Merriam, 1994). 

Fallstudie 

En fallstudie är en undersökning av ett särskilt fenomen. Det börjar oftast med att forskaren 

upplever att en situation är tveksam och undersöker fenomenet genom att pröva sig fram. 

Fallstudier är en metod då ett fenomen systematiskt studeras. En fallstudieforskare samlar in 

så mycket fakta som möjligt om ämnet för att kunna utforma en teori om det som ska studeras 

(Merriam, 1994).  

Fallstudier är rotade i verkligheten och resulterar i omfattande helhetssyn av företeelsen. De 

är viktiga när det gäller att förbättra kunskapsgrunden i ett speciellt ämne. En 

fallstudieforskare måste ha stort tålamod för mångtydighet. Varken när det gäller 

datainsamling eller analys finns det några klara regler eller tillvägagångssätt man som 

forskare kan följa. Vidare måste man som forskare i en fallstudie vara känslig när det gäller 

den information man får ta del av. Det kan till exempel vara svårt att veta hur länge deltagarna 
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i en intervju ska vara tysta innan man som forskare ställer en ny fråga, det gäller att ha 

fingertoppskänsla (Merriam, 1994). 

Kvalitativ fallstudie 

Kvalitativa fallstudier definieras som en stark helhetsinriktad skildring och analys av ett 

fenomen. Forskarens roll i kvalitativa fallstudier är oerhört stor. Forskaren är det viktigaste 

elementet för insamling av information och analys av denna. Eftersom det grundläggande 

verktyget i kvalitativa fallstudier är människor, speglas all insamlad data genom forskarens 

synvinkel och uppfattning (Merriam, 1994). 

Urval 

Jag har gjort en kvalitativ fallstudie i en specifik kommun där jag har intervjuat elva lärare i 

matematik. Dessa lärare arbetar på tre kommunala 7-9 skolor. Jag har även intervjuat de två 

rektorerna på dessa skolor. Intervju anser jag är det bästa sättet eftersom jag vill få fördjupade 

kunskaper om på vilket sätt nivågruppering, av dessa lärare och rektorer, anses kunna 

gynna/missgynna elever i matematiksvårigheter. 

Jag tog endast kontakt med en lärare vid varje skola och den läraren frågade runt bland sina 

kollegor. Detta gjorde jag därför att jag inte visste vilka lärare som undervisade i matematik 

och jag ville inte riskera att glömma någon. Dessutom vet jag av egen erfarenhet att det är 

större chans att lärarna ställer upp på intervju om de får frågan från en kollega, än om det är 

en okänd person som skickar en förfrågan via mail eller brev. Då jag inte haft någon insyn i 

vilka som blivit tillfrågade vet jag inte heller om alla fått förfrågan. 

På den första skolan där jag intervjuade lärare i matematik, används nivågruppering i 

matematik i år 8 och år 9. I år 7 har eleverna undervisning i helklass under 

matematiklektionerna och en extra lärare hämtar olika elever för undervisning i grupp under 

lektionerna i samråd med den undervisande läraren. Vid dessa tillfällen är det ibland elever i 

behov av särskilt stöd som får gå iväg och ibland elever som får mer avancerade uppgifter att 

arbeta med.  

På den andra skolan använder lärarna sig inte av nivågruppering i matematik. De har 

helklassundervisning med en speciallärare som stöd i klassrummet. Specialläraren hämtar 

även elever från andra lektioner under dagen, antingen enskilda elever eller en mindre grupp 

av elever, för extra undervisning utöver den ordinarie matematikundervisningen.  

Den tredje gruppen jag intervjuade var rektorerna för de skolor där jag gjorde min studie. 
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På den tredje skolan där jag genomförde min fjärde fokusgruppsintervju använder de sig inte 

av nivågruppering utan även här finns specialläraren med i klassrummet som stöd för elever 

och lärare. Specialläraren hämtar elever under skoldagen också, både enskilt och i grupp, för 

extra undervisning i matematik utöver den ordinarie matematikundervisningen. 

Datainsamlingsmetod 

Jag valde att göra fokusgruppsintervjuer då jag ansåg att det var den bästa 

datainsamlingsmetoden för min studie. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2007) visar det som kommer fram vid en fokusgruppsintervju hur personerna i gruppen 

tillsammans tänker kring en viss fråga. Bryman (2002) anser att det vid fokusgruppsintervju 

är forskarens uppgift att se till att deltagarnas åsikter och tankar ska komma fram. I en 

fokusgruppsintervju får deltagarna möjlighet att ställa frågor till varandra och diskutera 

varandras erfarenheter, vilket är positivt (Halkier, 2009). Dessa frågor som kommit upp under 

intervjuerna har lett till att jag som intervjuare har kunnat ställa följdfrågor, vilka jag inte 

skrivit ner innan (Wibeck, 2010). 

En nackdel med fokusgruppsintervju kan vara att det finns en eller flera i gruppen som är 

dominanta och att någon eller några inte vågar berätta det de vill säga (Halkier, 2009). Med 

tanke på att detta kunde hända så lät jag varje deltagare efter intervjun, svara på 

utvärderingsfrågor (Bilaga 2). 

Tillvägagångssätt 

Jag började med att läsa på om fokusgrupper, då jag inte har använt mig av den 

intervjuformen tidigare. Enligt Halkier (2009) kan det vara en fördel om gruppen är mindre 

om det handlar om bestämda arbetsrutiner.  

Jag skickade ut mitt missivbrev (Bilaga 1) till rektorerna på de tre skolorna. Därefter skickade 

jag förfrågan om deltagande till en lärare i matematik på vardera skolan och frågade även om 

denne kunde hjälpa mig att fråga fler lärare i matematik om de kunde tänka sig att delta. 

Halkier (2009) kallar detta för en klassisk lösning, när rekryteringen sker genom det egna 

sociala nätverket. Jag bad även den tillfrågade läraren att föreslå en tid för intervjun då jag 

anpassade mig efter när lärarna hade möjlighet att intervjuas. 

De kontaktade lärarna hörde av sig inom några dagar och föreslog datum och tid för intervjun. 

En av skolorna hittade ingen tid när flera lärare hade möjlighet, men berättade att de var två 

stycken som gärna ville delta i min studie. Då jag från början fått ett nekande svar från skolan, 

att de inte hade möjlighet att medverka, ställde jag frågan till de rektorer som ansvarar för de 
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tre skolorna, om de hade möjlighet att medverka, vilket de hade. Det betyder att jag har 

intervjuat lärare i matematik på samtliga tre kommunala 7-9 skolor i kommunen samt 

rektorerna på dessa.  

Fokusgrupp 1 

I den första fokusgruppsintervjun deltog fem lärare i matematik. Fyra av lärarna hade 

lärarutbildning och en av lärarna var inte utbildad lärare, men hade undervisat i bland annat 

matematik under tjugo år. De övriga deltagande lärarna hade undervisat i matematik mellan 

fem och trettiofem år. Vi satt i ett litet rum på skolan där de arbetar, omkring ett runt bord. 

Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2007) är detta ett bra sätt för samtal.  

Fokusgrupp 2 

Vid den andra intervjun deltog fyra lärare i matematik. En av dessa lärare var speciallärare 

med matematikinriktning. Samtliga deltagande lärare var utbildade lärare och hade undervisat 

i matematik mellan tio och tjugo år. Även denna gång i ett mindre rum på den skola där dessa 

lärare arbetar. 

Fokusgrupp 3 

Den tredje intervjun var med rektorerna på dessa skolor. Då de endast var två till antalet 

upplevde jag att samtalet stannade av vid flera tillfällen, något som kan vara en risk enligt 

Esaiasson m.fl. (2007). En av rektorerna hade arbetat som rektor under femton år, den andra 

rektorn hade arbetat som rektor under två år. 

Fokusgrupp 4 

Den fjärde intervjun var på den sista av de tre kommunala skolorna och där hade endast två 

lärare i matematik möjlighet att delta. I detta fall stannade aldrig samtalet av trots det låga 

deltagarantalet. Den ena av de deltagande lärarna var utbildad speciallärare med 

matematikinriktning, den andra läraren hade lärarutbildning. Dessa lärare hade undervisat i 

matematik mellan sju och tolv år. 

Genomförande 

Därefter berättade jag att jag skulle spela in samtalet på min mobiltelefon och på ett 

fickminne, detta för att vara säker på att jag skulle få med allt de sa, då jag efteråt skulle 

transkribera och analysera vad de sa. Jag berättade även att de när som helst under intervjun 

kunde avbryta och att jag då tar bort deras deltagande i studien. En av de viktigaste delarna av 

forskningsetiken handlar just om hur de medverkande i studien får behandlas 

(Vetenskapsrådet, 2011). Därefter började jag spela in. Vid en av intervjuerna stängdes 

fickminnet av, då kändes det skönt att jag hade mobilen som fortsatte inspelningen. Jag 
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antecknade även under samtalets gång, när någon ritade eller visade något med händerna. 

Detta för att det möjligen kunde spela någon roll när jag transkriberade. 

När inspelningen var igång sa jag att meningen med en fokusgruppsintervju är att deltagarna 

ska diskutera med varandra kring det område som jag ger dem. Detta var samtliga införstådda 

med och de flesta hade med sig missivbrevet (Bilaga 1) som jag skickat till dem. Därefter sa 

jag att jag ville veta vad de tyckte var positivt/negativt med nivågruppering i matematik, 

fördelar och nackdelar. Vid några tillfällen, när samtalet ebbade ut, ställde jag ytterligare 

någon fråga av typen; Hur motiverar man en grupp med elever i svårigheter med matematik? 

Varför slutade ni med nivågruppering? Vad ska man tänka på när man undervisar en grupp 

med elever i svårigheter med matematik? Vid några tillfällen pratade lärarna i munnen på 

varandra, detta hände inte under fokusgruppsintervjun med rektorerna. 

När fokusgruppsintervjun var avslutad fick varje deltagare utvärdera intervjun (Bilaga 2). 

Denna samlade jag in innan lärarna och rektorerna lämnade rummet. Samtliga deltagare 

svarade mycket kortfattat, vilket kan bero på att de snabbt ville återgå till sitt arbete. 

Analys 

Därefter började jag transkribera intervjuerna för att senare analysera dessa. Jag använde mig 

av standardmetoden, med det menar Larsson (2005) att jag ska anonymisera de deltagande 

lärarna och rektorerna, skolorna och kommunen det handlar om. Detta gjorde jag genom att 

jag, helt utan tanke, tilldelade varje lärare och rektor en bokstav. Ingen av deltagarna fick 

samma bokstav, det går med andra ord inte att lista ut med vem eller var intervjun är gjord. 

Jag ansåg att det var lätt att höra och identifiera deltagarna vid transkriberingen, vilken har 

skett ordagrant. Min förhoppning är att jag genom analysen ska få fördjupad kunskap om på 

vilket sätt de intervjuade lärarna och rektorerna, anser att nivågruppering kan 

gynna/missgynna elever i svårigheter med matematik. 

När jag analyserade mina intervjuer delade jag upp dem efter mina frågeställningar och letade 

efter svaren till dessa. Jag letade samtidigt efter vilka perspektiv lärarna hade. När jag hade 

delat upp svaren så delade jag upp fokusgrupperna för att jag ville se om det var några 

skillnader skolorna emellan. Därefter analyserade jag fokusgruppernas svar och gjorde en 

jämförelse grupperna emellan. 
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Trovärdighet 

Mitt fall är den här kommunens sätt att se på nivågruppering i matematik för elever i år 7-9. 

För att en forskning ska vara trovärdig måste den kunna visa resultat som verkar riktiga för 

den som läser (Merriam, 1994). 

Efter varje intervju så fick samtliga deltagare en utvärdering (Bilaga 2) där de fick svara på 

om de ansåg att de fått säga det de ville ha sagt. Detta för att jag anser att de medverkande 

svarar mer tillförlitligt på denna typ av fråga genom att skriva på papper än om de skulle svara 

muntligt. Då samtliga deltagare i studien svarade att de ansåg sig ha fått säga det de ville ha 

sagt, är trovärdigheten 100 %. 

Min förhoppning var att samtliga lärare i matematik på de tre kommunala 7-9 skolorna skulle 

deltagit i min studie för att få fram en ännu mer trovärdig syn på hur lärare och rektorer i 

kommunen ser på nivågruppering.  

Då jag valt att göra studien i en specifik kommun och med en mindre grupp försökspersoner, 

kan jag inte generalisera studien utan har varit noga med att påpeka att det endast är där 

studien gäller. Detta är viktigt för att studien inte ska kunna misstolkas till att gälla en större 

grupp än den i själva verket gör (Göransson och Nilholm, 2009). 

Jag blev mer och mer säker ju fler fokusgruppsintervjuer jag genomförde. Vid den första 

fokusgruppsintervjun diskuterade lärarna mycket annat än det jag hade tänkt, men jag var 

rädd att avbryta dem för att de eventuellt skulle komma in på något av intresse för min studie. 

Om jag avbrutit kanske jag hade fått fram mer än vad jag fick, men det är inget jag med 

säkerhet kan veta. Vid de andra tre fokusgruppsintervjuerna så vågade jag ställa mer frågor 

under samtalets gång, men jag vet inte om jag fick mer information för att jag ställde frågorna 

än vad jag annars skulle fått, men det kändes som att samtalet var mer intressant. 

Etik 

Vetenskapsrådet (2011) betonar vikten av hur personer som medverkar i forskning får 

behandlas. Bryman (2002) menar att det för personer som är inblandade i forskning finns 

etiska frågor som rör frivillighet, integritet, anonymitet samt konfidentialitet som är 

grundläggande. Han beskriver även fyra krav som gäller för svensk forskning, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna i studien om vad deras 

medverkan innebär. Deltagarna ska även informeras om att de har möjlighet att avbryta sitt 
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deltagande när som helst. Denna information ska deltagarna ha kännedom om innan intervjun 

börjar. Det har jag tillgodosett genom att alla tillfrågade fick var sitt missivbrev (Bilaga 1) där 

jag berättade vem jag är, vad mitt syfte var samt kontaktuppgifter till mig och min handledare. 

Dessutom berättade jag för deltagarna innan intervjun startade att de kunde avbryta sitt 

deltagande när som helst. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få deltagarnas samtycke till deltagande innan 

intervjun börjar. Detta krav tillgodosåg jag genom att alla tillfrågade lärare i matematik själva 

fick ta ställning till om de ville delta under intervjun. Det är endast vuxna deltagare i min 

studie varför jag inte behövt något godkännande från vårdnadshavare. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien ska behandlas så att 

det inte går att identifiera dem för utomstående. Det har jag tillgodosett genom att i 

transkriberingarna benämna deltagarna med en bokstav och varken kommunen, skolorna eller 

deras namn nämns eller kan identifieras. 

Nyttjandekravet innebär att de svar forskaren får från deltagarna endast får användas i studien 

och inte lånas ut till andra ändamål. Detta har jag tillgodosett genom att de inspelningar och 

transkriberingar jag gjorde i samband med fokusgruppsintervjuerna endast har använts till 

detta examensarbete. 

Resultat 

Några lärares och rektorers syn på nivågruppering 

Det är endast en grupp, den första, som anser att det gynnar elevers lärande i matematik att 

vara nivågrupperade, även om de inte är helt överens i gruppen. Dessa lärare menar också att 

det gynnar eleverna om det inte är för stor skillnad i kunskapsnivån i nivågrupperna heller. 

Eleverna lär sig bäst om de är ganska jämlika. De övriga fokusgrupperna anser att elever i 

svårigheter med matematik missgynnas av nivågruppering då det inte finns någon av eleverna 

som driver de andra framåt. Dessa elever får en stämpel på sig att vara mindre duktiga och har 

ofta dåligt självförtroende och de får inget stöd från andra elever i gruppen då det ofta i denna 

typ av grupp inte anses vara okej att vilja lära sig. Två av grupperna, grupp 2 och 4 anser att 

nivågruppering är positivt för elever i svårigheter med matematik när eleverna själva frågar 

efter det, vilket de har erfarenhet av att elever i år nio ofta gör. Alla lärare och rektorer anser 

att de elever som gynnas mest av nivågruppering är de elever som är högpresterande. 
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En av fördelarna med fokusgruppsintervjuerna var att jag tack vare diskussionerna i 

fokusgrupperna fick mina forskningsfrågor brett belysta. 

Fokusgrupp 1 

På skolan där lärarna i fokusgrupp 1 arbetar delas eleverna in i nivågrupper efter ett prov. 

Detta görs för att de flesta av lärarna anser att det underlättar för läraren att nivågruppera 

eleverna. Dessa lärare har ett kategoriskt perspektiv där de utgår från det normala och delar 

upp eleverna efter det. Lärarna pratar om att fördelen med att nivågruppera eleverna är att de 

duktiga inte behöver vänta in de som har svårt och kan arbeta på fortare framåt med mer 

avancerade uppgifter. Detta är tvärt emot det relationella perspektivet där läraren ska anpassa 

sin undervisning till elevers olikheter i klassrummet. Några av lärarna menar att det kan vara 

svårt att undervisa en grupp av elever med flera olika svårigheter med matematik. 

Fokusgrupp 2 

Dessa lärare har det relationella perspektivet då de undervisar heterogena grupper i 

matematik. De anpassar undervisningen med stöd av specialläraren i klassrummet. Lärarna 

anser att det är viktigt att eleverna i största möjliga utsträckning ska vara kvar i klassrummet 

därför att de lär sig i samspelet med de andra eleverna oavsett vilken kunskapsnivå de 

befinner sig. Dessa lärare diskuterar även att valet till friskolor är en typ av nivågruppering, då 

de menar att det till största delen är elever med aktiva föräldrar som väljer att byta till 

friskolor. 

Fokusgrupp 3 

Rektorerna uttrycker ett dilemmaperspektiv då de anser att det underlättar för lärare att 

nivågruppera, men de menar att det missgynnar elever som är svagpresterande att vara 

placerade i samma grupp, därför att det är svårt att få något driv i en sådan grupp. De menar 

att elever lär mycket av varandra och genom varandra, de uttrycker därmed även ett 

sociokulturellt perspektiv. 

Fokusgrupp 4 

Lärarna på den här skolan har ett relationellt perspektiv då de undervisar heterogena grupper i 

matematik. Även här sker undervisningen med stöd av specialläraren i klassrummet. De anser 

att eleverna helst ska vara kvar i klassrummet, men att det ibland händer att specialläraren tar 

med sig en grupp elever till ett annat rum för att hjälpa de som behöver lite extra stöd.  

Sammanfattande analys 

Efter att ha analyserat denna fråga har jag sett att det är en fokusgrupp som sticker ut från de 

övriga. Det är den första fokusgruppen som har ett kategoriskt perspektiv då de delar in 



23 

 

eleverna i grupper efter vad de anser vara normalt. De motiverar nivågruppering med att det 

underlättar för lärarna med att nivågruppera men säger ingenting om hur detta påverkar 

eleverna i behov av stöd. Jag kan även se att de övriga fokusgrupperna samt rektorerna delar 

uppfattning om nivågruppering, det vill säga att de inte anser att nivågruppering gynnar elever 

i svårigheter med matematik. De har både det relationella och det sociokulturella perspektivet 

då de menar att eleverna lär sig bäst när de får vara kvar i klassrummet tillsammans med sina 

klasskamrater. Dessutom anser de att det är lärarens uppgift att anpassa sin undervisning efter 

elevernas behov. Lärarna som ingick i fokusgrupp 2 och 4 anser att elever i svårigheter 

gynnas om specialläraren deltar i undervisningen i klassrummet.  

Några lärare och rektorers syn på nivågrupperad undervisning 

Samtliga lärare och rektorer anser att det viktigaste att tänka på när man undervisar 

nivågrupperat är att lägga nivån efter elevernas kunskapsnivå. De menar att det framförallt är 

de grupper med elever som är duktiga som behöver uppgifter som innebär att de får kämpa 

lite för att de inte ska tycka att det blir för lätt. På skolan som använder sig av nivågruppering 

i matematik anser lärarna att det är viktigt med placeringen av eleverna i klassrummet. De 

menar att det är viktigt att eleverna sitter tillsammans med någon som är kunskapsmässigt på 

ungefär samma nivå, tvärtemot Vygotskijs syn, för att få ut så mycket som möjligt vid 

diskussioner. Denna placering gör läraren. Detta är något som varken rektorerna eller 

resterande fokusgrupper nämner över huvud taget. 

Fokusgrupp 1 

Lärarna betonar vikten av att inte lägga nivån för högt för de elever som är placerade i den 

lägsta nivågruppen. De anser att det är bättre att lägga undervisningen under elevernas 

kunskapsnivå för att eleverna ska känna att de lyckas. I de andra elevgrupperna tycker de att 

det är bra att lägga undervisningen på lite högre nivå för att eleverna inte ska tycka att det är 

för lätt och tråkigt. Vid diskussioner i matematik är det viktigt att eleverna sitter tillsammans 

med någon som kunskapsmässigt kan ungefär lika mycket därför att lärarna inte anser att det 

blir några framåtsyftande diskussioner annars. 

Fokusgrupp 2 

Eftersom skolan där denna grupp arbetar inte använder sig av nivågruppering så diskuterade 

de om varför de inte använder sig av detta längre. De slutade med nivågruppering för flera år 

sen, detta på grund av att de inte trodde på metoden. Det gjorde de inte för att de såg 

tendenser i de lågpresterande grupperna att eleverna fick en negativ syn på matematik. 

Dessutom blev det mer regel än undantag att eleverna i de lågpresterande grupperna struntade 
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i att arbeta på lektionerna för att de ansåg sig vara dåliga och det var ingen idé för eleverna 

menade att de ändå inte skulle få betyg i ämnet. Då de använde sig av nivågruppering var det 

för att få loss personal till en liten grupp och de hade inte någon speciallärare i matematik då. 

Det som var viktigt för dem när de arbetade nivågrupperat var att lägga nivån där eleverna 

befann sig för att de skulle känna att de lärde sig något. De berättade även att de ansåg att det 

var viktigt att inte lägga sig för lågt nivåmässigt för att det då var lätt att underskatta elevernas 

förmåga. 

Fokusgrupp 3 

Rektorerna anser att det är viktigt för läraren att lägga nivån på undervisningen där eleverna är 

och inte för högt, detta för att inte prata över huvudet på eleverna. Dessutom anser de att det 

är viktigt att läraren har redskap och undervisningsmetoder som gynnar eleverna. De 

diskuterar även att specialundervisning är en typ av nivågruppering, som ändå gynnar 

eleverna. Rektorerna poängterar att det är viktigt att elever inte fastnar i någon typ av grupp 

utan kan vara hos till exempel specialläraren under en period, men måste tillbaka till klassen 

och att specialläraren då finns med i klassrummet som stöd istället. 

Fokusgrupp 4 

Inte heller denna skola använder sig av nivågruppering i matematik. Detta slutade de med för 

några år sen när den dåvarande rektorn i samråd med specialläraren bestämde att eleverna 

skulle undervisas i heterogena grupper. De ansåg att detta skulle höja elevernas resultat i 

matematik, då de menade att lärarna genom nivågruppering sänkte ambitionsnivån hos de 

lågpresterande eleverna, för att lärarna många gånger underskattade elevernas förmåga. 

Matematiklärarna på skolan var inte enbart positiva till att sluta nivågruppera, då många av 

dem endast har arbetat på det sättet, ända sedan det fanns särskild och allmän kurs i 

matematik. De tillfällen som specialläraren är med i klassrummet under matematiklektionerna 

ser alla lärare som positivt. Då det är många elever på skolan och endast en speciallärare, är 

det mellan en och två tillfällen i veckan som specialläraren finns att tillgå, vilket lärarna är 

kritiska till. Till nästa läsår pratar de om att eventuellt använda sig av nivågruppering i någon 

årskurs igen, till speciallärarens förtvivlan. 

Sammanfattande analys 

Efter att ha analyserat denna fråga anser jag återigen att det är fokusgrupp 1 som skiljer sig 

från de övriga grupperna. Lärarna i fokusgrupp 1 anser att läraren som undervisar elever i den 

lägsta gruppen måste lägga nivån under elevernas kunskapsnivå för att de ska känna att de 

lyckas. Detta är något som Vygotskij inte anser främjar elevers lärande då han menar att för 
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att elever ska lära sig, måste läraren lägga undervisningsnivån högre än den kunskapsnivå 

eleven befinner sig på (Van der Veer, 2007). Om detta diskuterar även rektorerna men anser 

att nivån ska ligga på samma nivå där eleven befinner sig för att inte prata över huvudet på 

dem. Inte heller detta menar Vygotskij, gynnar elevers lärande (Van der Veer, 2007). De två 

övriga fokusgrupperna anser precis som Vygotskij, att det är viktigt att läraren lägger nivån på 

undervisningen över elevens egen kunskapsnivå för att eleven ska känna att han eller hon lär 

sig något. 

De intervjuade lärarnas och rektorernas syn på lärande 

I den första gruppen är det lite olika syn på lärande. Några anser att elever i svårigheter med 

matematik lär sig bäst genom att lära av andra elever, något de kan göra i 

helklassundervisning. Andra lärare i samma intervjugrupp anser att elever oavsett nivå lär sig 

bäst tillsammans med elever som kunskapsmässigt ligger nära varandra i nivå. Rektorerna och 

övriga lärare i fokusgrupperna anser att elever lär sig bäst genom att få delta i 

helklassundervisning med stöd av en speciallärare i klassrummet. De anser att eleverna 

behöver få känna tillhörigheten med klassen. Lärarna i fokusgrupp 2 och 4 anser även att när 

eleverna går i år nio så är de så trygga i sig själva att de kan lämna klassen för att få extra 

hjälp, genom att själva komma och be om det. Den första gruppen lärare är inte helt överens 

om hur de skulle vilja bedriva matematikundervisningen. Några menar att det i 

nivågrupperingen i matematik inte får vara de elever som har störst svårigheter i en grupp då 

det inte finns någon elev med driv för att få diskussioner, medan andra menar att det inte får 

vara för stort kunskapsmässigt glapp mellan eleverna för att det då inte skulle bli någon större 

vinst. Samtliga lärare och rektorer menar att för att det ska fungera med helklassundervisning 

i matematik så krävs det resurs i form av en speciallärare i klassrummet. Rektorerna säger att 

det inte är något som hindrar från att göra på det viset, på två av skolorna används det 

systemet. 

Fokusgrupp 1 

Den här gruppen lärare är inte helt överens angående nivågruppering. En del uttrycker ett 

kategoriskt perspektiv på lärande i och med att de delar upp eleverna och tycker att det är det 

bästa för både elever och lärare, medan andra anser att det inte är bra för de lågpresterande 

eleverna eller lärarna som undervisar den gruppen, då det är svårt att undervisa en grupp med 

så stor blandning av svårigheter, både kunskapsmässiga och sociala. Däremot är alla överens 

om att det bara är positivt att undervisa de andra nivågrupperna i matematik, när eleverna med 

lägst resultat på testet är bortplockade. Den här gruppen lärare diskuterade mycket kring prov 
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och att eleverna kan göra prov för att visa att de kan vissa moment, detta verkar vara något 

som är viktigt för lärarna på den här skolan. 

Fokusgrupp 2 

Dessa lärare anser att elever i svårigheter med matematik lär sig mycket bättre när de får 

arbeta tillsammans med sin klass. Det är viktigt att dessa elever får känna tillhörighet med 

klassen de går i. De är däremot inte helt främmande för att nivågruppera uppåt, alltså 

undervisa en liten grupp med elever som är väldigt duktiga i matte. De vill däremot inte 

nivågruppera alla elever, för den metoden tror de inte på, däremot pratar de om att de har 

elever i år nio på skolan som har svårt för matematik och som söker upp specialläraren och 

vill arbeta i grupp med andra elever som också är i svårigheter. Detta tycker lärarna är 

positivt, för då har eleverna själva efterfrågat detta och det sker utöver ordinarie lektionstid. 

Dessa lärare pratade mycket om matematikböcker och vilka de använder och använt och om 

det inte är nivåindelade uppgifter i böckerna. Böckerna de använder verkar vara något som 

styr undervisningen i hög grad för dessa lärare. 

Fokusgrupp 3 

Rektorerna pratar om att det är viktigt att om man använder sig av nivågruppering så får det 

inte bli några fasta grupper, de menar att det kan vara bra att ibland få tillhöra en liten grupp 

där eleverna kan känna att de får tid och hjälp att arbeta med sådant som de upplever är svårt. 

Eleverna behöver känna tillhörigheten i klassen för att känna sig trygga och då är det inte bra 

om grupperingar är fasta. Rektorerna anser att det bästa lärandet sker när det är dubbel 

lärarresurs i klassrummet, gärna en speciallärarresurs. 

Fokusgrupp 4 

De flesta lärarna på skolan anser att eleverna lär sig bäst när specialläraren finns med under 

lektionerna i klassrummet tillsammans med den undervisande läraren. Då finns tiden att 

hjälpa alla elever oavsett svårigheter. Däremot räcker inte tiden för specialläraren till, det 

finns för många klasser och tillfällen för att det ska räcka med en speciallärare och dessutom 

är matematiklektionerna parallellagda schemamässigt vilket gör det ännu svårare för 

specialläraren att vara i alla klasser samtidigt. Även på denna skola ser specialläraren positivt 

på nivågruppering när eleverna själva ber om det, vilket även här händer att elever i årskurs 

nio gör. Specialläraren betonar vikten av att samtala med eleverna för att lära känna dem och 

få deras förtroende innan hon kan börja undervisa, detta för att få eleverna motiverade. 
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Sammanfattande analys 

Diskussionerna angående frågan om synen på lärande är lite olika. Den första gruppen är inte 

överens om nivågrupperingens vara eller inte vara, vissa anser att det är det bästa både för 

lärare och elever och andra tycker att det är dåligt för både lärare och elever i den 

lågpresterande gruppen. Lärarna i den första fokusgruppen anser att nivån på undervisningen 

ska ligga under elevernas kunskapsnivå i den lägre gruppen för att de ska känna att de lyckas, 

vilket är helt emot Vygotskijs kunskapssyn, då han menar att kunskapsnivån måste ligga lite 

över elevens egen för att de ska lära sig bäst (Van der Veer, 2007). Däremot anser lärarna i 

fokusgrupp 2 och 4 precis som Vygotskij, att eleverna behöver känna att de lär sig något. 

Detta tror de att eleverna får svårt med om läraren undervisar under elevernas kunskapsnivå. 

Rektorerna betonar vikten av att inte ha fasta grupper då de anser att eleverna behöver känna 

tillhörighet till sin klass. Detta är även något som lärarna i grupp 4 menar är viktigt, för att 

eleverna ska bli motiverade. I SOU:s rapport (2004) tar författarna upp att för att elever ska få 

ökad kunskap är motivation mycket viktig och detta uppnås bäst genom att eleverna känner 

gemenskap. 

Diskussion 

Syftet med mitt arbete var att få fördjupade kunskaper om på vilket sätt nivågruppering av 

några lärare och rektorer anses kunna gynna/missgynna elever i svårigheter med matematik. 

Då jag analyserat mina intervjuer kan jag se att lärare och rektorer i denna kommun inte 

arbetar lika när det gäller elever i svårigheter med matematik. Det var en av skolorna som 

använde sig av nivågruppering och de gjorde indelningen efter resultaten på ett test. Nilholm 

(2003) menar att lärarna genom denna fördelning har ett perspektiv på eleverna som är 

förtryckande, då de utgår ifrån vad som är normalt och gör uppdelningar efter det. Slavin 

(1990) ansåg redan för tjugofem år sedan att nivågruppering inte har några positiva effekter. 

Jag hade svårt att få fram om lärarna i den första fokusgruppen ansåg att nivågruppering 

gynnar elever i svårigheter med matematik eller inte. Några av lärarna i gruppen ansåg att det 

gynnar alla elever att nivågrupperas, medan några menade att det är svårt att undervisa en 

grupp av elever med flera olika svårigheter. Samtliga lärare i fokusgrupp 1 ansåg att 

nivågruppering gynnar läraren, även om några av lärarna menade att detta inte gällde läraren i 

den grupp som består av elever i svårigheter med matematik. Både lärarna på denna skola och 

rektorerna ansåg att det kan vara lättare för läraren att undervisa nivågrupperat. Rektorerna 

menade att läraren måste lägga nivån på rätt nivå för att inte prata över huvudet på eleverna. 

Lärarna i fokusgrupp 1 ansåg att nivån på undervisningen måste ligga under elevernas egen 
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kunskapsnivå för att de ska känna att de lyckas. Gamoran, Nystrand och LePore (1995) menar 

också att det kan gynna läraren att undervisa nivågrupperat och att det inte krävs lika mycket 

av läraren när det är en grupp där kunskapsskillnaden mellan eleverna inte är så stor. Även 

Emanuelsson, Persson och Rosenqvist (2001) menar att nivågruppering gynnar läraren men 

inte elever i behov av särskilt stöd. 

På de andra två skolorna i min studie arbetar lärarna inte med nivågruppering alls. Det har 

tidigare förekommit på båda skolorna, men detta arbetssätt ändrades då de inte såg några 

positiva resultat av det. På båda skolorna undervisar lärarna matematik i helklass och 

specialläraren stöttar både läraren och eleverna i klassrummet. Detta är något som de 

undervisande lärarna uttrycker som något mycket positivt, vilket även Olsson och Olsson 

(2013) menar är bra då eleven får vara kvar i klassrummet med sina klasskamrater och 

samtidigt få det stöd han eller hon är i behov av. Hattie (2009) anser att elever i svårigheter 

med matematik gynnas av att vara tillsammans med sina kamrater och Storeygard (2012) 

menar att om läraren och specialläraren är tillsammans i klassrummet, kan förståelsen för 

elever i behov av särskilt stöd öka.  

Rektorerna och fokusgrupp 2 menade att val till friskolor också är en del av nivågruppering. 

De menar att det är barn till aktiva föräldrar som väljer friskolor. Enligt Björklund, Edin, 

Fredriksson och Krueger (2003) är det vanligt att friskolor har elever med högutbildade 

föräldrar som har gjort ett aktivt val till friskolan. Dessutom menar de att relationen mellan 

föräldrars utbildningsnivå och barnens skolarbete är positiv. 

Samtliga lärare och rektorer var eniga om att högpresterande elever kan gynnas av att 

nivågrupperas, detta menar även författarna till en rapport från Skolverket (2009). 

När fokusgrupperna, under intervjuerna, diskuterade vad som var viktigt att tänka på vid 

nivågrupperad undervisning såg jag vid analysarbetet att de uttrycker sig lite olika även om 

detta. Den första fokusgruppen menar att det är viktigt att inte lägga nivån för högt för då 

förstår inte eleverna. De menar att det är bättre att lägga sig lågt för att eleverna ska känna att 

de lyckas. Enligt Sukhnandan och Lee (1998) har lärare lägre förväntningar på lågpresterande 

elever än på högpresterande. Vygotskij menade att om läraren lägger undervisningen på eller 

under elevens kunskapsnivå skulle detta inte främja elevens utveckling (Van der Veer, 2007). 

Rektorerna ansåg att det är viktigt att inte prata över huvudet på eleverna, men eftersom de 

inte ansåg att nivågruppering gynnade elever i behov av särskilt stöd har jag förstått detta som 
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att de menar i en helklassundervisning. Vygotskij menar att för att eleven ska komma vidare i 

sitt lärande måste undervisningen ligga över, men inte för långt över, elevens kunskapsnivå 

(Gallimore & Tharp, 1996). 

Den tredje fokusgruppen pratade om att då de undervisade nivågrupperat var de noga med att 

inte lägga nivån på undervisningen för lågt då det var lätt att underskatta elevernas förmåga. 

Den fjärde fokusgruppen menade att när de hade nivågruppering sänktes elevernas 

ambitionsnivå då lärarna lätt underskattade elevernas förmåga. Nyström (2003) menar att 

eleverna blir som förväntningarna på gruppen vid nivågruppering, lyckade eller inte. Enligt 

Andersson och Thorsson (2008) uppnås det bästa resultatet i heterogena klasser när läraren 

utgår från varje elevs behov. 

När jag analyserade intervjuerna kunde jag se att den första fokusgruppen inte var helt 

överens om hur eleverna lär bäst. Några av lärarna menade att eleverna lär bäst genom 

interaktion med andra elever och klarar detta i helklassundervisning och dessa lärare menade 

även att det var svårt att motivera en grupp elever i svårigheter med matematik. De andra 

lärarna i fokusgruppen var övertygade om att eleverna lär bäst när de undervisas tillsammans 

med elever som ligger nära varandra kunskapsmässigt oavsett nivå. Detta är tvärtemot vad 

Vygotskij (2005) menar, då han anser att undervisningen ska ligga på en högre nivå än 

elevens egen och för att eleven ska tillägna sig mest kunskap ska detta ske genom stöd från en 

annan elev eller lärare som har bättre kunskap än eleven själv. 

De andra fokusgrupperna var överens om att elever i svårigheter med matematik lär bäst 

genom att delta i undervisningen med sin klass, då de anser att det är viktigt för eleverna att få 

känna tillhörighet. Lärarna i fokusgrupp fyra menade att för att kunna börja undervisa elever i 

svårigheter måste läraren först motivera eleverna att vilja lära. I rapporten från SOU (2004) 

tar författarna upp att eleverna behöver vara motiverade för att tillgodogöra sig kunskap. Om 

eleverna känner social gemenskap blir de mer motiverade. Dessutom menar Johannisson, 

Madsén och Wallentin (2000) att det är lättare att lära när eleven tror på sin egen förmåga. 

Om vi tänker oss två scenarion, nivågrupperad undervisning med elever i svårigheter med 

matematik och samma elever som undervisas i en heterogen grupp. Enligt de lärare som 

ingick i fokusgrupp 1 indelas eleverna efter resultaten på ett test. Detta måste betyda att det i 

den elevgruppen med lägst resultat bland annat finns elever i stora svårigheter med 

matematik, elever med dåligt självförtroende och elever med koncentrationssvårigheter. Dessa 

elever har stora svårigheter men på olika sätt och dessa ska undervisas tillsammans och känna 
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att undervisningen är meningsfull. Hur ska det göras på bästa sätt och hur motiveras eleverna? 

Lärarna i fokusgrupp 1 menar att det är viktigt att läraren lägger nivån under elevernas egen 

kunskapsnivå. Vilken är deras kunskapsnivå? Det enda vi vet om eleverna är att de hade lägst 

resultat på testet. Läraren måste nu förmoda att eleverna har en viss kunskapsnivå och lägga 

sin undervisning under den. Har inte läraren redan då underskattat elevernas förmåga? 

Lärarna i fokusgrupp 1 kunde heller inte tala om hur dessa elever ska motiveras till att vilja 

lära sig matematik. Om inte lärarna som nivågrupperar vet hur elever i svårigheter med 

matematik ska motiveras och eleverna inte själva klarar av att motivera sig, blir det svårt. 

Elever som undervisas i helklass där specialläraren och den undervisande läraren samarbetar i 

klassrummet, kan eleverna också lära av varandra. Elever i svårigheter med matematik ser hur 

deras kamrater arbetar och kan fråga dem om hjälp när de inte förstår. Lärarna i fokusgrupp 2 

och 4 samt rektorerna menar att elever i svårigheter med matematik lär sig bäst i samspelet 

med sina kamrater i klassrummet. När läraren undervisar en heterogen grupp blir det också en 

förmodad kunskapsnivå som undervisningen hamnar på, men eftersom läraren, oavsett grupp, 

anpassar undervisningen efter alla elevers olika förutsättningar och dessutom har en 

speciallärare som stöd i klassrummet, blir detta inte ett problem. Lärarna i fokusgrupp 2 och 4 

samt rektorerna anser att eleverna blir motiverade att lära när de ser sina klasskamrater arbeta 

med uppgifter som de själva ska lösa och känner sig trygga att fråga sina kamrater eller 

läraren om hjälp när de inte förstår. 

Jag menar att lärare som anser att nivågruppering gynnar elever i svårigheter med matematik, 

men ändå inte kan tala om hur dessa elever ska motiveras, har en annorlunda syn på lärande. 

De lärarna anser att eleverna lär bättre när de undervisas med elever som har liknande 

kunskapsnivå, men lägger ändå undervisningen under elevernas egna förmodade 

kunskapsnivå. Jag har svårt att tänka mig att dessa elever får ökade kunskaper i matematik när 

läraren hela tiden undervisar på nivåer under elevernas egen. När läraren anser att nivån på 

undervisningen ska vara under elevernas kunskapsnivå har läraren bestämt att eleverna inte 

har större förståelse och det kommer aldrig att gynna elevernas lärande. 

Däremot anser jag att lärare som undervisar i heterogena grupper och dessutom har en 

speciallärare som stöd i klassrummet visar eleverna att ämnet är viktigt och vill att alla ska ha 

möjlighet att få hjälp av varandra eller lärarna. Jag anser att eleverna lättare blir motiverade 

när de får undervisning tillsammans med sina kamrater och känner en samhörighet med 

klassen. Dessa lärare anpassar undervisningen till alla elevers olika förutsättningar och läraren 
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tillsammans med specialläraren kan komma fram till olika metoder att hjälpa elever i behov 

av särskilt stöd. När lärarna arbetar på detta sätt, genom samarbete och ser hur eleverna blir 

motiverade och engagerade tillsammans med sina kamrater, kommer det att gynna elevernas 

lärande. 

Sammanfattningsvis anser jag att min studie har belyst att syn på nivågruppering verkar höra 

ihop med syn på kunskap och syn på elever i behov av särskilt stöd. 

Metoddiskussion 

När jag bestämt att det var kring nivågruppering jag ville skriva mitt examensarbete var min 

första tanke att jag skulle intervjua så många lärare i matematik som möjligt på de kommunala 

skolorna i kommunen. Efter att ha läst om fokusgruppsintervjuer, föll valet på den typen av 

intervju istället, då jag ansåg att jag skulle kunna få fler intressanta diskussioner i en 

lärargrupp än om jag själv ställde frågor till lärarna en och en. När jag genomförde mina 

fokusgruppsintervjuer kändes jag mig mer och mer säker på hur jag skulle lägga upp 

intervjuerna ju fler intervjuer jag gjorde. Den första fokusgruppsintervjun kände jag efteråt att 

jag skulle vilja göra om och ställa fler frågor, för att eventuellt få lärarna att komma fram till 

några fler svar än vad de gjorde. Detta var något jag tänkte på under följande intervjuer jag 

genomförde. Under dessa fokusgruppsintervjuer var jag inte rädd för att ställa frågor som jag 

ansåg passade in. Vid den första fokusgruppsintervjun var jag rädd att avbryta någon om jag 

ställde en fråga.  

Jag anser att alla deltagare i studien svarade tillförlitligt och när de dessutom skrev i 

utvärderingen att de fått berätta det de ville ha sagt menar jag att de svarat sanningsenligt. Jag 

hade gärna önskat att fler lärare i matematik hade deltagit i fokusgruppsintervjuerna för att 

studien ska gälla för fler än de som deltagit. Detta hade kanske blivit ett annat utfall om jag 

själv inbjudit alla lärare i matematik personligen. Nu förlitade jag mig på att de tillfrågade 

lärarna vidarebefordrade min förfrågan till sina kollegor i matematik. 

Vidare forskning 

Nivågruppering har forskats om i flera decennier och kommer säkert att fortsätta forskas om. 

Jag skulle tycka att de var intressant att undersöka varför vissa skolor fortsätter med 

nivågruppering trots all forskning som visar att det har negativ effekt på elevers lärande.  

En av fokusgrupperna pratade mycket om prov och om att göra lättare prov till elever i den 

lågpresterande gruppen för att de skulle känna att de lyckas. Jag tänkte då att prov verkar vara 
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något väldigt viktigt för dessa lärare. Hur viktigt är prov för lärare i matematik? Hur stor 

påverkan på bedömning har provresultat för lärare i matematik? 

En annan av fokusgrupperna pratade mycket om matematikboken och hur den var uppbyggd 

och för vilka elever den var anpassad. Hur stort utrymme har matematikboken i 

undervisningen för en lärare i matematik?  

Det skulle vara intressant att forska kring varför det ofta är barn till högutbildade föräldrar 

som söker sig till friskolor. Vad ska de kommunala skolorna göra för att behålla dessa barn?  

Tack 

Jag vill tacka samtliga deltagare i min fallstudie, det hade inte varit möjligt att genomföra den 

utan er. Jag är imponerad över er lärare och rektorer som har varit generösa att ge av er tid för 

att delta i mina fokusgruppsintervjuer. 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till Margareta Sandström som handlett mig genom arbetet 

med examensarbetet. 
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Missivbrev    Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Jag är studerande på Speciallärarprogrammet på Mälardalens Högskola och är inne på min 

sista termin och ska därför skriva ett examensarbete. Mitt ämne är nivågruppering i 

matematik. 

Syftet med arbetet är att undersöka på vilket sätt elever med svårigheter i matematik 

gynnas/missgynnas av nivågruppering. Jag vill ta reda på om nivågruppering är ett bra sätt att 

främja dessa elevers kunskapsutveckling i matematik. 

Jag har fördjupat mig i forskning och litteratur kring mitt specifika ämne, men har även tänkt 

ta hjälp av Er matematiklärare genom intervjuer. Era kunskaper och Er erfarenhet är värdefull 

för mig i mitt arbete. Jag har tänkt intervjua Er i grupp för att få intressanta diskussioner 

mellan Er lärare. Intervjun kommer att ta cirka en timme och min förhoppning är att Ni ska ha 

möjlighet att delta. 

Jag kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer vid intervjun. Detta 

betyder att Ert deltagande är frivilligt och att Ni när som helst kan avbryta Ert deltagande, 

under intervjun eller senare. Ni kommer att vara anonyma och resultatet kommer endast att 

användas i forskningsändamål. 

 

Vid frågor är Ni välkommen att kontakta mig via mail,  

louice.lind@katrineholm.se 

 

eller min handledare Margareta Sandström, om så önskas,  

margareta.sandstrom@edu.uu.se 

 

Med vänliga hälsningar Louice Lind 

  

mailto:louice.lind@katrineholm.se
mailto:margareta.sandstrom@edu.uu.se
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Utvärdering    Bilaga 2 
 

Anser du att du fick sagt det du ville säga under intervjun? 

 

 

 

Om inte, vad berodde det på? 

 

 

 

Är det ytterligare något du vill föra fram? Var snäll att skriv det här. 

 


