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Sedan Grundskoleförordningen (Riksdagen, 1994) decentraliserade frågan kring 
nivågruppering till varje enskild rektor har forskningen inom detta område nästan 
uteslutande utgått från ett lärarperspektiv. Utifrån att denna form av differentiering 
fortfarande används inom dagens matematikundervisning är syftet att genom en kvalitativ 
studie, via semistrukturerade personliga elevintervjuer, undersöka hur nivågruppering kan 
påverka några högstadieelevers självuppfattning. Ur ett sociokulturellt perspektiv 
studerades vilka sociala konsekvenser några elever i grundskolans senare år upplever att 
nivågruppering kan medföra samt hur denna form av gruppering kan påverka dessa 
elevers prestationsnivå gällande skolarbetet. Resultatet har visat att nivågruppering kan 
påverka elevers självuppfattning negativt genom att elevernas självförtroende kan 
påverkas negativt vid undervisning i homogena grupper vilket i sin tur omedvetet påverkar 
elevernas prestationsnivå gällande skolarbetet. Avslutningsvis kan sägas att studien 
belyser hur den traditionella katederundervisningen kan vara orsaken till att 
nivågruppering ses som nödvändig inom matematikundervisningen och vad detta kan ha 
för konsekvenser för samhället som utvecklande kollektiv. 
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1. Inledning 
Fem av sex lärare anser att variation bland elever är ett problem i dagens skola (Nyström, 
2003). Att vid en genomgång inkludera varje enskild individ i undervisningsgruppen kan 
vid en för stor differens i elevernas nuvarande kunskaper upplevas som problematiskt. I 
dagens skola verkar nivågruppering vara en vanlig lösning för att komma tillrätta med 
denna svårighet. Huruvida detta är en lämplig lösning kan diskuteras i flera olika 
perspektiv och det finns idag mycket forskning som pekar på att nivågruppering kan 
hämma elever både i deras kunskaps- och sociala färdighetsutveckling (Engström, 1996; 
Roye, 1971; Slavin, 1990). 
 
Forskning visar att nivågruppering kan påverka elever negativt då de ofta attribuerar sig 
själva vid misslyckanden och även att denna kategorisering av elever kan leda till en 
utebliven gemenskaphetsbildning där eleverna ges utrymme att utvecklas som 
självständiga individer. Jag upplever att den forskning gällande nivågruppering som är 
aktuell idag oftast utgår från ett lärarperspektiv. Frågan om hur eleverna påverkas av 
denna form av grupperingar verkar ha blivit mindre aktuell i forskningen sedan 
Grundskoleförordningen (Riksdagen, 1994) decentraliserade detta ansvar till varje enskild 
rektor. 
 
Det finns en skillnad mellan lärares erfarenheter och föreställningar kring nivågruppering 
och den effekt forskningen visar att denna faktiskt har på elevernas kunskapsutveckling 
(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). Min erfarenhet från skolans värld visar att 
nivågruppering fortfarande används då elever ska grupperas i ämnen som till exempel 
matematik och av denna anledning anser jag att elevperspektivet bör tillföras denna del av 
forskningsvärlden. 
 
Olika former av gruppindelningar påverkar inte bara undervisningssituationen utan detta 
påverkar även eleverna på individnivå på så vis att undervisningssituationen genom en 
inkluderande utformning kan ge varje elev möjlighet att bygga relationer för personlig 
utveckling. Denna utveckling är vidare avgörande för att på samhällsnivå utveckla ett 
fungerande samhällssystem (Unesco, 2008). Om elever med speciella utbildningsbehov 
placeras i en särskild undervisningsgrupp så skapas en särskild gruppidentitet som kan 
innebära att dessa elever skapar en negativ självbild (Persson, 2001). 
 
Min förhoppning är att denna studie ska kunna belysa frågan kring hur grupperingar i 
skolans verksamhet faktiskt påverkar elever som individer och på så vis skapa en 
diskussion inom kollegiet som kan medföra en utveckling av lärares förmågor att anordna 
verksamheten så att varje individuell elev får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, 
både kunskapsmässigt och som enskild individ till en aktivt deltagande 
samhällsmedborgare. 
 

1.1 Problemformulering, syfte och forskningsfrågor 
I aktuell forskning verkar det saknas ett elevperspektiv gällande hur en differentierad 
undervisning kan påverka elevers självuppfattning och därmed deras förutsättningar att 
utvecklas optimalt utifrån sina individuella möjligheter. 
 
Syftet med denna fallstudie är att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några 
högstadieelevers självuppfattning. 
 
Jag uppfyller syftet genom att besvara följande forskningsfrågor: 
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• Vilka sociala konsekvenser upplever några elever i grundskolans senare år att 
nivågruppering kan medföra? 

 

• På vilka sätt anser några elever i grundskolans senare år att nivågruppering kan påverka 
deras prestationsnivå gällande skolarbetet? 

 
Följande rapport är en kvalitativ undersökning som är utförd via en fallstudie med hjälp av 
semistrukturerade personliga elevintervjuer ur ett sociokulturellt perspektiv. 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
I följande avsnitt redogörs för hur relevanta begrepp definieras i studien. Vid 
beskrivningen av de olika nivåerna gällande grupperingar i klassrummet används 
begreppen starka och svaga elever, dessa begrepp användes endast i syfte att definiera hur 
eleverna kan vara grupperade i lärandesituationen och har inget inslag av någon form av 
värdering varken av elevernas kunskapsnivåer eller deras möjligheter till utveckling. 

1.2.1 Differentiering 

 
Begreppet differentiering används för att beteckna att undervisning utformas olika för olika 
elever. (Wallby, Carlsson & Nyström, 2001, s. 36) 

 
Differentieringsfrågan är en fråga om uppdelning av en grupp som först varit enhetlig 
utifrån elevers olikheter gällande bland annat ålder, kön, religion, språk, sociala grupper, 
särskilda behov eller begåvning (Stensmo, 2008). 
 

Differentiering handlar om skolans ansatser att möta elevers olikheter. (Nyström, 2003, s.225) 
 
I denna studie används begreppet för att beskriva inomklassgrupperingar av elevgrupper 
med avseende på elevernas individuella olikheter i prestationsförutsättningar och 
lärhastigheter. 

1.2.2 Homogen 

En homogenisering av en undervisningsgrupp är en nivågruppering där elever som har 
likartad prestationsförmåga eller lärhastighet grupperas tillsammans. I en homogen grupp 
antas läraren lättare finna ett tempo och en framställningsnivå som är anpassad till 
gruppens förutsättningar (Stensmo, 2008). Detta kan jämföras med Wallby m.fl. (2001) 
som beskriver homogenisering som en nivågruppering där elever i ett visst ämne 
grupperas i grupper som är sammansatta utifrån de förkunskaper eleverna förväntas ha. 

1.2.3 Heterogen 

En heterogen grupp är då motsatsen till en homogen grupp. Det är en oenhetlig grupp, en 
grupp där elever med olika prestationsförmåga eller lärhastighet grupperas tillsammans. 
En organiseringsmodell som innebär att man håller samman klassen (Hellström, 1987). 
 

1.3 Uppsatsens disposition 
Utifrån syftet inleds uppsatsen med en redogörelse för vad som finns tillgängligt i aktuella 
styrdokument tillsammans med en beskrivning av teori som har betydelse för studien. I 
samband med detta beskrivs även hur det teoretiska perspektivet använts i studien. 
 
Metoddelen beskriver vald metod och tillvägagångssättet för att välja undersökningsenhet, 
här redogörs även för hur de etiska övervägandena använts genomgående genom hela 
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studien. Resultatet som följer inleds med en kategorisering av den empiri som studien 
resulterat i följt av en resultatanalys där jag besvarar mina forskningsfrågor. I 
diskussionsdelen diskuteras sedan mina forskningsresultat i förhållande till den litteratur 
som använts i studien. Diskussionsavsnittet inleds med en metoddiskussion som följs av 
resultatdiskussionen där jag förutom att diskutera mina forskningsresultat utifrån 
litteratur och tidigare forskning även reflekterar över vilken betydelse mina resultat kan ha 
för en vidare samhällsutveckling och elevernas delaktighet i denna. Diskussionsavsnittet 
avslutas sedan med vilka ytterligare forskningsfrågor som dykt upp under arbetets gång 
samt vilken pedagogisk relevans denna studie har. 
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2. Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet 
tillsammans med en redogörelse av litteratur som har relevans för studien. Jag redogör 
även för hur skolan hanterat differentieringfrågan ur ett historiskt perspektiv och avsnittet 
avslutas med tidigare forskning som är relevant ur studiens syfte, att tydliggöra hur 
nivågruppering kan påverka några högstadieelevers självuppfattning. 
 

2.1 Teori 
Vygotskij (1978) beskriver det sociokulturella perspektivet genom att framhålla att 
utveckling och möjlighet till vidare lärande hos individer sker via interaktion med andra 
individer som besitter vidare kunskaper, detta samspel benämner Vygotskij som den 
proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är alltså det begrepp som 
beskriver kunskapsområdet som finns mellan det som eleven redan kan göra ensam och 
det som eleven kan göra tillsammans med någon annan. (Partanen, 2007). Interaktionen 
innebär en möjlighet till utveckling hos alla medverkande i och med att förklaring och 
reflektion krävs från den part som besitter vidare kunskap medan den part med mindre 
kunskap i ämnet får denna förmedlad (Jakobsson, 2012). Genom kommunikation av 
erfarenheter kan man bygga upp en gemensam resurs för ett samhälle (Säljö, 2015). 
 
I det sociokulturella perspektivet menar man att människan utvecklar sina förmågor med 
hjälp av redskap, så kallade artefakter. Dessa artefakter kan vara både fysiska och psykiska 
och vår förmåga att skapa dessa förändrar vår relation till omvärlden (Säljö, 2015). En av 
dessa artefakter är vår förmåga att kommunicera med varandra då vi genom att lyssna på 
berättelser från mer erfarna individer kan få insikter och bli bekant med tidigare okända 
företeelser. Vårt tänkande och handlande är inte enbart en intern process utan utformas 
genom redskap vi möter när vi växer upp i en social gemenskap. Vi formas alltså inte 
enbart av biologiska omständigheter utan även av sociala- och kulturella omständigheter 
då människan både är en biologisk, social, kulturell och historisk varelse (Säljö, 2015). 
 
För att kunna utnyttja elevers varierande tankar och förståelse krävs att elever är olika och 
att det finns olika uppfattningar i lärandesituationerna, av denna anledning bör 
differentiering ske inom klassens ram genom individualisering eller olika tillfälliga 
smågruppsbildningar (Wallby, m.fl., 2001). I barnkonventionen (UNICEF, 2009) kan man 
läsa att barns bästa alltid ska komma i främsta rummet och att all utbildning ska syfta till 
att förbereda varje enskild individ för ett ansvarsfullt samhällsdeltagande i en anda av 
förståelse, tolerans och jämlikhet utifrån varje individs personliga fysiska och psykiska 
förmågor. Enligt skollagen bör de anpassningar som krävs för att varje elev ska lyckas med 
detta ges inom den elevgrupp som eleven normalt tillhör (Riksdagen, 2010, 3 kap, 7 §). 
 
De beslut som olika nivågrupperingar grundas på är hur lärare ser på eleven och dennes 
förutsättningar att lära, en risk med detta är att elevens sociala och kulturella bakgrund 
kan vara avgörande för hur dennes kunskaper bedöms och därmed också för i vilken grupp 
eleven placeras. Detta innebär att elever med dålig motivation eller mindre socialt 
accepterat beteende riskerar att placeras i svagare grupper (Wallby m.fl., 2001). Detta kan 
jämföras med gällande läroplan, Lgr11, (Skolverket, 2011) som säger att skolans 
verksamhet ska främja elevers utveckling och skapa en livslång lust att lära. Skolverket 
(2011) skriver att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga 
rättigheter och de grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på. 
Skolverket (2011) belyser i Lgr11 även att det är undervisningen som ska anpassas till varje 
elevs förutsättningar och behov samtidigt som verksamheten präglas av omsorg för varje 
enskild individs välbefinnande och utveckling. Detta för att förbereda eleverna för ett 
aktivt deltagande i samhällslivet. 
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2.1.1 Nivågruppering ur ett historiskt perspektiv 

Differentieringsfrågan har alltid varit en av skolans stora stridsfrågor, både kring enhets- 
och grundskolan. Redan på 1950-talet ifrågasattes om folkskoleelever och realskoleelever 
kunde undervisas i samma klass (Engström, 1996). Den 26 maj 1950 fattade riksdagen 
beslut om att Sverige skulle ersätta parallellskolesystemet med en sammanhållen nioårig 
obligatorisk utbildning, en enhetsskola. En av de största frågorna i den försöksverksamhet 
som följde var samma differentieringsfråga som varit aktuell redan under 
parallellskolesystemet, hur man inom matematikämnet skulle klara av att hålla 
sammanhållna klasser i nio år (Skolverket, 1997). Lösningen som presenterades var de 
alternativkurser som kom att användas inom matematikämnet, dessa alternativkurser 
differentierade matematikämnet både till omfattning och innehåll utifrån elevers olika 
studiemål och förutsättningar. Beslutet om dessa alternativkurser var vida omdebatterat 
och många ansåg att dessa kurser var ett officiellt avsteg från enhetsskolans ideologiska 
värdegrund, en skola för alla (Stensmo, 2008), trots detta undervisades elever enligt 
Läroplan för grundskolan 1962, Lgr62, i alternativkurser i bland annat matematik 
(Skolverket, 1997). 
 
Skolverket (1997) skriver att det redan vid införandet av Lgr62 var vida omdebatterat 
huruvida en homogenisering genom organisatorisk differentiering påverkar eleverna. Flera 
undersökningar visar på att en sådan differentiering missgynnar de svagaste eleverna utan 
för att den skull ge några positiva effekter för de starkaste eleverna. Bland annat 
Skolöverstyrelsen, SÖ, arbetade för att försöka avskaffa alternativkurserna. Regeringen 
följde dock inte Skolöverstyrelsens förslag utan behöll alternativkurserna i matematik i 
Läroplan för grundskolan 1969, Lgr69, och även i Läroplan för grundskolan 1980, 
Lgr80, kvarstår alternativkurserna men då i form av en allmän- och en särskild kurs i 
matematik (Skolverket, 1997). Engström (1996) skriver att det under 80- och 90-talet 
påvisades flera kritiska synpunkter på nivågruppering, bland annat: 
 

- Diskriminerande gentemot minoritetsgrupper och socialt svaga elever, 

- Svaga grupper får sämre och begränsad undervisning. 

- De svaga eleverna riskerar att få mindre erfarna lärare. 

- Lägre förväntningar ställs på de svaga eleverna samtidigt som de saknar förebilder att se 
upp till. 

 
Den centrala regleringen av differentieringen inom matematikämnet fick trots detta sitt 
slut först i samband med införandet av Lpo94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 
1994). Detta beslutsfattande reduceras då till en lokal fråga för rektor genom 
Grundskoleförordningen (Riksdagen, 1994) som säger att eleverna ska fördelas på klasser 
och grupper enligt beslut av rektor. Detta beslut resulterade i att ett växande antal skolor 
övergav alternativkurssystemet och en försöksverksamhet och ett utvecklingsarbete 
bedrevs under ett antal år för att komma fram till andra sätt att gruppera elever och 
differentiera undervisningen (Skolverket, 1997). Skolverket avslutar sina kommentarer till 
grundskolans kursplan och betygskriterier i matematik (1997) med den retoriska frågan 
om man måste nivågruppera för att kunna individualisera eller om det går att 
individualisera heterogena grupper inom gruppens ram tillsammans med konstaterandet 
att en fast organisatorisk differentiering visat sig ha negativa effekter på många elevers 
självuppfattning, intresse, motivation och attityder till matematik och matematikstudier i 
den känsliga 14-15årsåldern. 
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2.1.2 Nivågruppering, för elevernas bästa? 

Varje elev behöver ges möjlighet att diskutera tillsammans med andra för att få chans att 
uppleva matematiken som rolig och intressant (Boaler, 2011; Skolverket, 2011). Genom att 
individualisera undervisningen utifrån varje enskild elevs behov och förutsättningar 
skapar man möjligheter för optimal utveckling hos varje enskild individ (Ahlberg, 2001). 
För att möjliggöra denna individualiserade undervisning måste olikheterna kartläggas och 
didaktiken differentieras utifrån dessa skillnader (Lunde, 2011). Slavin (1990) 
konkretiserar detta genom att beskriva effekten av nivågruppering som lika med noll. 
 
Engström (1996) skriver att trots att det inte finns något stöd för att begåvade elever som 
går i sammanhållna klasser skulle prestera sämre än de som går i differentierade klasser så 
är nivågruppering i matematik vanligt förekommande i många skolor. Samme författare 
konstaterar att nivågruppering verkar höra till en av skolans många självklarheter som mer 
bärs upp av fördomar och myter än av forskning och erfarenhet då ingenting visar på att 
nivågruppering har en positiv effekt på elevernas studieresultat. Nivågruppering tenderar 
även att bidra till en social uppdelning. Denna uppdelning har en tendens att befästas 
vilket påverkar både elevens position, förmåga och framtida chanser oberoende av senare 
prestationer (Wallby m.fl., 2001). 
 

Nivågruppering är ineffektivt och i grunden odemokratiskt. (Engström, 1996, s. 7) 
 
Engström (1996) skriver att anledningen till att nivågruppering används trots avsaknaden 
av resultat är att denna form av gruppering är ett resultat av den utformning som skolan 
gjort på matematiken. Detta stärks av Arfwedson & Arfwedson (2000) som skriver att 
innehållets krav i kombination med gruppstorleken blir avgörande för hur 
gruppsituationen bedöms och hur eventuella grupparbeten utformas. Engström (1996) 
beskriver att fokuseringen på läroboken och användandet av denna skapar en situation där 
nivågruppering anses nödvändig och att man genom att utforma och utveckla arbetsformer 
och arbetssätt som förmår att tillvarata elevers olikheter istället kan stödja alla elevers 
lärande. Detta kan jämföras med Boalers (1997) uppfattning om att traditionell 
undervisning utvecklar en skolkunskap som begränsar generaliserbarheten för eleverna. 
En effektiv undervisningssituation handlar om att ge eleverna möjlighet att ta ansvar för 
sitt eget lärande och bli aktiva i sitt kunskapssökande. Med effektivisera menar Engström 
(1996) inte att undervisningen ska kvantifieras utan att alla resurser istället används 
ändamålsenligt. 
 

Det är viktigt att man är medveten om att nivågruppering är en medicin, som bör användas 
med försiktighet eftersom den har biverkningar. (Arfwedson & Arfwedson, 2000, s.63-64) 

 
Wallby, Carlsson och Nyström (2001) skriver att differentieringsfrågan inte bara är en 
pedagogisk fråga utan också en ideologisk, en fråga om värderingar. Detta gör att 
författarna (Wallby m.fl., 2001) ställer sig frågan om elevers olikheter i första hand är ett 
organisatoriskt problem eller om det är en undervisningsutmaning. Olika experiment har 
visat att nivågruppering kan höja nivån för samtliga grupper samtidigt som andra 
experiment visar att nivågruppering också kan ge rakt motsatt effekt då svaga elever 
riskerar att känna sig utpekade och annorlunda. Detta kan i sin tur påverka elevernas 
motivationsnivå negativt vilket kan resultera i att studieresultaten försämras (Arfwedson & 
Arfwedson, 2000). Samma författare (2000) påpekar att samtidigt som nivågruppering 
kan ha den här effekten så är de svagpresterande eleverna i allmänhet väl medvetna om 
sina svårigheter och kan känna sig ännu mer utelämnade om de hamnar i samma grupp 
som de starkaste eleverna. Wallby m.fl. (2001) skriver att vid nivågruppering presterar 
elever som bedöms ligga mellan två grupper troligen bättre om de undervisas i den 
starkare gruppen.  



 7 

 

2.1.3 Undervisningens utformning 

Engström (1996) skriver att undervisningsmetoder där eleverna arbetar i små heterogena 
grupper har visat sig vara mycket väl fungerande alternativ till olika former av 
nivågrupperingar. En av dessa undervisningsmetoder kan vara en projektbaserad 
undervisningsmetod som utvecklar en flexibel och generaliserbar kunskap som kan 
användas i en mängd situationer (Boaler, 1997). 
 

Att undervisningens utformning och innehåll inte kan vara identisk för alla elever är 
uppenbart. Någon form av differentiering måste till. (Wallby m.fl., 2001, s. 11) 
 

Eftersom skolundervisningen egentligen alltid bedrivs i heterogena grupper, hur vi än 
grupperar eleverna har de fortfarande individuella behov, behöver undervisningen 
fokusera på mångfald och variation. Kommunikation och användandet av olika resurser 
kan både höja motivationen i gruppen som helhet samt vara avgörande för hur väl arbetet i 
olika grupper kan fungera (Arfwedson & Arfwedson, 2000). 
 
Uppfattningar om hur elever lär på bästa sätt ligger bakom hur man ser på olika 
arbetsformer och den traditionella katederundervisningen bygger på vissa grundläggande 
antaganden om hur elever lär matematik. Denna traditionella undervisning bygger på 
lärobokens uppbyggnad, en progression i bestämd ordning, samt på uppfattningarna att 
elever har en jämn progression över tid, vissa förutbestämda möjligheter att lära 
matematik och att elever lär sig bättre tillsammans med likasinnade. Utöver dessa 
argument påtalar författarna (Wallby m.fl., 2001) att det ses som lättare att undervisa en 
homogen grupp. 
 

Är det så att vissa elever är begåvade och andra inte eller kan undervisning påverka det vi 
uppfattar som begåvning? (Wallby m.fl., 2001, s. 76) 

 
Wallby m.fl. (2001) konstaterar även att resultaten av nivågruppering ofta relateras enbart 
till grupperingen, inte vad denna gruppering lett till beträffande val av innehåll och 
metoder. 
 

2.2 Tidigare forskning 
Elever med svårigheter i matematik attribuerar ofta sig själva vid dåliga prestationer, av 
denna anledning är det viktigt att dessa elever får chans att uppleva matematisk glädje och 
stolthet genom att man använder matematiken som ett kreativt och problemlösande ämne 
med förankringar i elevernas individuella verklighet. Genom att en elevgrupp arbetar på 
olika nivåer med samma komplexa problem får de möjlighet att hjälpa och lära av 
varandra vilket i sin tur utvecklar elevernas självbild, socialiseringsmönster och 
studieförmåga (Boaler, 2011). Elevernas prestationsnivå är enligt Jablonka (2011) 
sammanlänkat med delaktighet och förmåga att ta egna initiativ. En social kompetens som 
kan relateras till elevernas individuella bakgrund och levnadsvanor och som även kan ses 
som socialt förvärvad. 
 
För starka, högpresterande elever finns vissa vinster med nivågruppering, men detta 
förutsätter att grupperingen innebär att eleverna får möjlighet att lära sig områden som de 
annars inte skulle komma i kontakt med (Nyström, 2003). För medel- och lågpresterande 
elever ses dock inte samma utveckling utan dessa elevers kunskapsutveckling verkar vara 
signifikant bättre i heterogena grupper (Nyström, 2003). Det finns även empiriska belägg 
för att elever som ligger mellan två grupper gynnas av att placeras i den starkare gruppen 
(Linchevski & Kutscher, 1998). Boaler m.fl. (2000) skriver att det viktigaste särdraget hos 
nivågruppering är att denna form av gruppering skapar akademisk framgång och 
misslyckande genom ett system där eleverna förutsätts prestera på en viss nivå utifrån sin 
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grupplacering. Detta kan innebära att elevernas individuella framgångar eller 
misslyckanden i viss mån skapas genom gruppindelningen (Nyström, 2003). 
 
Elevernas uppfattning är att de som är duktiga i matematik är de som kommit långt i 
matematikboken (Carlsson, 1999). Lambert (2015) skriver i sin studie att svaga elever kan 
skapa distans mellan sig själva och de elever som anses som starka. En av riskerna med att 
kategorisera eleverna utifrån kunskapsnivå är att elever går miste om chans till utveckling 
på grund av förutfattade meningar kring dessa grupperingar. Nivågruppering av stor 
omfattning tenderar att bli permanent vilket innebär att denna grupptillhörighet kan öka 
de negativa psykologiska konsekvenserna av att tillhöra en svag grupp (Hart, 1996). Av 
denna anledning måste matematikundervisningen utvecklas så att alla elever får chans att 
nå sin optimala utvecklingsnivå (Lambert, 2015). 
 
Nivågruppering tenderar att skapa både en social och en kunskapsmässig delning av skolor 
genom att den gruppindelning som görs verkar symbolisera elevens position och förmåga 
att påverka sina framtida chanser oberoende av senare prestationer. Det kan även vara så 
att denna kategorisering utifrån elevernas nuvarande kunskapsnivå kan framkalla 
beteenden hos eleverna som ses som problematiska då den allmänna uppfattningen 
tillskriver vissa beteenden till de olika grupperna (Nyström, 2003). Loveless (1998) menar 
däremot att nivågruppering kan ha goda effekter men att detta kräver att den genomförs 
på ett bra och medvetet sätt där särskild hänsyn tas till att de svaga grupperna får 
utmaningar och bra undervisning. Nyström (2003) skriver att nivågruppering kan påverka 
elevers känsloupplevelser i samband med matematik genom att eleverna får lyckas på en 
lämplig nivå och därmed erhåller positiva känslor och upplevelser för matematiken. 
 
Några av anledningarna till varför man använder nivågruppering anges ofta vara, trots 
avsaknad av forskning som stärker detta, att nivågruppering tar hänsyn till elevernas 
individuella skillnader genom att de utvecklas tillsammans med andra på samma nivå, de 
får mer individuell tid med läraren samt att de utmanas att prestera bäst i sin grupp (Roye, 
1971). Roye (1971) påpekar även att nivågrupperingar kan påverka alla elevers 
självuppfattning genom att elever i de mer utmanande grupperna får ökat självförtroende 
medan elever i de grupper som får extra stöd mister sin motivation till utveckling samtidigt 
som dessa grupper är odemokratiska. Detta kan jämföras med att lärare i heterogena 
grupper tenderar att anpassa undervisningen till en medelnivå eller till och med strax 
under medel (Roye, 1971). Carlsson (1999) påtalar vikten av att vara medveten om 
elevsammansättningen i en homogen grupp faktiskt är mycket heterogen. Med detta 
menar författaren (Carlsson, 1999) att även om eleverna grupperas efter liknande 
kunskapsmässiga förmågor så är de fortfarande sociala individer med olika förutsättningar 
till vidare lärande. 
 
För att eleverna ska kunna förberedas för vuxenlivet som aktivt deltagande 
samhällsmedborgare behöver de lära sig att arbeta med olika människor då vuxenlivet inte 
erbjuder några nivågrupperingar (Roye, 1971). I matematikämnet används nivågruppering 
som ett sätt att möta elevernas olikheter men då elevernas individuella kunskapsnivåer 
varierar över tid ger grupperingar av en vid omfattning knappast några positiva effekter på 
elevernas lärande (Nyström, 2003). 

2.2.1 Utformning av undervisningen 

När det gäller differentieringens eventuella möjligheter är en av de viktigaste aspekterna 
utformningen av undervisningen (Nyström, 2003). Oberoende av vem man sitter bredvid 
måste undervisningen vara anpassad till elevens individuella situation (Slavin, 1990) 
samtidigt som en trygg undervisningsmiljö är viktigt för att kunna skapa en positiv 
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studiemiljö (Nyström, 2003). Hellström (1987) skriver att arbetsformer och arbetssätt 
behöver utvecklas och varieras för att bättre ta hänsyn till elevers individuella behov och 
möjligheter. Mycket tyder på att undervisningskvalitén har störst betydelse för svaga elever 
samtidigt som variation i undervisningsgruppen är viktigt eftersom svaga elever stimuleras 
och lyfts av starkare elever (Nyström, 2003). 
 

Om inte gruppbildningen sker på ett lämpligt sätt, eller om inga åtgärder sätts in för att skapa 
en gruppkänsla, kommer den reducerade spännvidden i förmåga och intresse att ersättas av en 
social spännvidd och därmed skulle möjligheterna med nivågruppering hämmas. (Nyström, 
2003, s.236) 

 
Royes (1971) undersökning visar att nivågruppering kan skapa en restriktion både kring 
kvalitén på undervisningen och antalet tillfällen för lärande. Samme författare (Roye, 1971) 
konstaterar att effektiva lärandemiljöer kräver en förändring av undervisningsmetoder. En 
förändring som fokuserar på elevens utveckling och lärande, där hänsyn tas till 
individuella skillnader hos eleverna (Nyström, 2003). Detta bekräftas även av Jablonka 
(2011) som skriver att ett vanligt mönster i svenska matematikklassrum är att lektionstiden 
upptas av elevernas eget arbete styrt av läroboken. Hellström (1987) drar i sin studie 
slutsatsen att enbart sättet att organisera undervisningen varken leder till bättre eller 
sämre kunskaper, vare sig för de starka eller svaga eleverna. Han skriver att en förändring 
av matematikundervisningen i fråga om innehåll, arbetssätt och arbetsformer är 
avgörande för om undervisningen ska innebära förbättrade inlärningsvillkor för eleverna. 
Hellström (1987) skriver vidare att matematikundervisningen måste inriktas på 
medborgarkompetens och att undervisningen måste få en mer konkret inriktning genom 
byte av inlärningsteoretisk grund och balans mellan olika arbetsformer för att man ska 
kunna arbeta med elevernas olikheter som en tillgång i klassrummet. 
 

2.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen inte ger ett entydigt svar på frågan om 
denna form av homogenisering påverkar elever positivt eller negativt. Riskerna med 
nivågruppering verkar vara att elevers självkänsla och självbild kan påverkas negativt och 
att för högt ställda förväntningar även kan påverka starka elever då de kan känna att de 
förväntas klara av mer än de gör. Samtidigt finns det möjligheter med en nivågruppering, 
bland annat kan en anpassad undervisning utveckla eleverna. Om de nivåindelade 
grupperna erbjuds en kvalificerad undervisning som utgår ifrån elevernas kunskaper och 
erfarenheter med tydliga mål kan en nivågrupperad undervisning ge goda resultat 
(Engström, 1996; Wallby m.fl., 2001) 
 
Både Engström (1996) och Roye (1971) skriver om avsaknaden av demokrati i homogena 
grupperingar och att elevers självuppfattning kan påverkas negativt av sådana 
grupperingar, elevens förväntningar på sig själv riskerar att sjunka (Wallby m.fl., 2011). 
Skolverket (2011) skriver att skolan ska förmedla och förankra de grundläggande 
demokratiska värderingar som vårt svenska samhälle vilar på samt ge varje elev möjlighet 
att utveckla en aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma 
miljö. 
 
Undervisningen spelar roll för hur och vad eleverna lär (Wallby m.fl., 2001). Lärare i 
heterogena grupper tenderar att anpassa undervisningen till en medelnivå eller till och 
med strax under medel (Roye, 1971), detta kan jämföras med Engström (1996) som skriver 
att läroboksanpassningen i undervisningen tvingar fram en nivågruppering för att 
undervisningen ska kunna genomföras på given tid. 
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Det finns tecken på att nivågruppering kommit att ersätta alternativkurserna som ett 
försök att lösa skolans problem i frågan gällande grupperingar inom matematikämnet 
(Engström, 1996). Den historiska framställningen i detta avsnitt belyser frågan om det är 
samma problematik över tid men med olika former av lösningar? 
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3. Metod 
I följande avsnitt redogörs för studiens metodologiska ansats och dess utformning. För att 
tydliggöra studiens metod och dess material är avsnittet indelat i flera mindre delavsnitt 
utifrån metodval, tillvägagångssätt, urval och etiska ställningstaganden. 
 

3.1 Val och motivering av metod och design 
Jag har valt att genomföra en kvalitativ fallstudie via semistrukturerade elevintervjuer då 
jag genom denna metod ger eleverna en möjlighet att analysera kring sin egen person på 
en djupare nivå än vad som hade varit möjligt vid en statistisk redovisning. Valet av metod 
måste baseras på vilken metod som faktiskt är mest lämpad i praktiken, alltså 
användbarheten i det faktiska utförandet (Denscombe, 2009). Valet av metod för 
datainsamlingen är en fråga om rätt sak på rätt plats, vilket jag utifrån mitt syfte får i en 
fallstudie som ger mig möjlighet att gå på djupet och studera helheten i hur nivågruppering 
kan påverka några elevers självuppfattning och även se komplexiteten i detta. 
 

Denscombe (2009) skriver att en personlig intervju, som innebär ett möte mellan en 
forskare och en informant, har fördelen att den information som förmedlas kommer från 
en källa vilket också underlättar arbetet med att skriva ut varje intervjuinspelning. För att 
kunna skapa en kommunikation i vilken varje elev känner sig trygg och därmed kan prata 
öppet om tankar och funderingar har jag därför valt att genomföra personliga intervjuer. 
Jag har valt ett semistrukturerat upplägg för mina intervjuer där eleverna uppmuntras att 
tala fritt och själva leda samtalet vidare, detta för att få en fyllig data opåverkad av min 
egen personliga uppfattning (Denscombe, 2009). Nackdelen med personliga intervjuer är 
att de begränsar tankarna och åsikterna till den enskilde elevens, eleverna får alltså inte 
utrymme att utveckla sina tankar och åsikter i relation till andra (Denscombe, 2009). Detta 
innebär att jag som forskare måste genomföra flera intervjuer för att få ett resultat som 
kan vara relevant för vår vidare samhällsutveckling. 
 
Genom att inrikta mig på en enda undersökningsenhet via en fallstudie får jag möjlighet 
att skaffa mig insikter som kan få vidare konsekvenser (Denscombe, 2009). För att 
möjliggöra dessa vidare konsekvenser krävs en generalisering av resultatet och som 
Firestone (1993) skriver kan denna generalisering vid en kvalitativ studie med fördel göras 
via en teoretisk generalisering där man i studien hittar faktorer som stödjer teorin som 
studeras. Denna teoretiska generalisering har jag möjliggjort genom att genom hela arbetet 
utgå från mitt teoretiska perspektiv som jag även tolkat resultatet utifrån och på detta vis 
möjliggjort att vidare studier utförs utifrån kriterierna för denna studie. Denna tydlighet 
genom hela arbetet möjliggör att vidare studier utförs utifrån samma kriterier för att dessa 
sedan, i relation till denna studie, ska kunna generalisera resultatet till hela samhället med 
en godtagbar reliabilitet (Firestone, 1993). Jag menar inte att denna studie kan 
generaliseras till samhället som helhet, det är underlaget för litet för. Min tanke med 
studien är istället att lyfta frågan kring elevperspektivet på nivågruppering för att på så vis 
skapa konsekvenser genom att större studier kan genomföras på området. 
 

3.2 Urval 
Anledningen till att jag valt att genomföra min studie på en enskild undersökningsenhet är 
för att detta ger mig möjlighet att få en helhetsförståelse för hur elever kan påverkas av 
grupperingar i och med mitt syfte att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några 
högstadieelevers självuppfattning. För att möjliggöra denna helhetsförståelse krävs att 
eleverna ges möjlighet till självanalys vilket möjliggörs via en fallstudie (Denscombe, 
2009). 
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För att möjliggöra en vidare teoretisk generalisering (Firestone, 1993) av resultatet valdes 
undersökningsenhet utifrån medelvärden för invånarantal i en genomsnittlig kommun i 
Sverige (http://www.skl.se), antal elever som når målen i kursplanen, betyg, klasstorlek, 
lärartäthet och andel behöriga lärare (http://www.siris.skolverket.se). Av de 
undersökningsenheter som överensstämmer med dessa medelvärden gjordes sedan ett 
bekvämlighetsurval (Denscombe, 2009). I detta bekvämlighetsurval begränsade jag mig 
till lämpliga objekt i Mellansverige för att möjliggöra en frekvent närvaro från min sida på 
enheten. Lämpliga enheter kontaktades sedan via mail med information om studiens syfte 
och en förfrågan om de undervisade eller hade undervisat nuvarande elever i 
nivågrupperade undervisningsgrupper. Utifrån svaren från enheterna valde jag att skicka 
en förfrågan till en enhet som angav att de tidigare undervisat eleverna i år 9 i homogena 
undervisningsgrupper men att dessa elever nu undervisades klassvis i heterogena 
undervisningsgrupper. 
 

Enheten som via rektor samtyckte till genomförande av studien är en grundskola för 
årskurs 6-9 med ca 400 elever. Kommunstorleken motsvarar värdet för en genomsnittlig 
kommun i Sverige (http://www.skl.se) med ca. 26000 invånare. Skolan har ett uttalat 
aktivt arbete för inkludering, motivation och trivsel och elevgruppen är mångkulturell, 
vilket kan anses representativt för en genomsnittlig skola i Sverige. Andelen behöriga 
lärare är 67% och andelen elever/ lärare på skolan är 11,4.  
 
På enheten tillfrågades 5 elever om deltagande i studien, och samtyckesblanketter (Bilaga 
1) skickades hem till dessa elevers vårdnadshavare. Eleverna som tillfrågades valdes ut i 
samråd med undervisande matematiklärare för att få ett brett spektrum gällande både 
erfarenheter och upplevelser i relation till undervisningssituationen. Både manliga och 
kvinnliga representanter från samtliga tidigare homogena undervisningsgrupper finns 
bland eleverna som deltagit i studien. 
 

3.3 Genomförande 
Mitt huvudsakliga syfte vid genomförandet av studien var att få en så korrekt uppfattning 
som möjligt gällande hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
självuppfattning. Jag valde därför att använda mig av semistrukturerade personliga 
intervjuer vid genomförandet av min studie. Genom att använda mig av denna metod har 
jag fått insikt i elevernas uppfattningar och erfarenheter på en djupare nivå än vad 
exempelvis en enkätstudie skulle kunnat ge (Denscombe, 2009). För att hinna uppfatta 
både känsloförändringar och andra kontextuella förändringar hos eleverna under 
intervjuns gång valde jag att genomföra intervjuerna med hjälp av ljudupptagning. 
 
Jag har minimerat min inverkan på undersökningsresultatet genom att presentera mig 
själv i en dager som inte är uppseendeväckande samt genom ett neutralt förhållningssätt 
till de uttalanden som eleverna gjort under intervjuerna. På detta vis har jag enligt 
Denscombe (2009) gömt mitt ”jag” bakom en fasad av hjärtlighet och lyhördhet för den 
intervjuades ord. För att skapa ett tillåtande klimat där eleverna kände sig trygga i 
intervjusituationen valde jag att spendera mycket tid på undersökningsenheten innan 
genomförandet av intervjuerna. På detta vis kunde jag befästa en roll som naturligt 
deltagande i verksamheten och eleverna kunde känna sig trygga med att förmedla sina 
tankar och känslor under intervjuerna. 
 
Inför intervjuerna skickades en samtyckesblankett (Bilaga 1) hem till eleverna för att få 
vårdnadshavarnas godkännande för att genomföra en intervju med deras barn. Tid och 
plats för intervjuerna bestämdes sedan i samråd med eleverna och inför genomförandet 
informerades eleverna om tidsåtgång. Innan intervjuerna inleddes presenterade jag mig 
och informerade om syftet med undersökningen samt att de när som helst hade möjlighet 

http://www.skl.se/
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att ångra sig och avbryta intervjun. Eleverna fick även bekräfta sig tillåtelse av 
ljudupptagning och jag påtalade att all information som framkommer under intervjun är 
konfidentiell och att den endast kommer användas i forskningssyfte och då först efter 
anonymisering av eleven. 
 
Intervjuerna genomfördes med ljudinspelning och de gjordes personliga för att jag skulle 
kunna fokusera på elevens känslor och då få ut så mycket som möjligt av intervjun samt för 
att underlätta arbetet med att skriva ut bandinspelningarna. Den personliga intervjun har 
fördelen att det bara är en persons tankar och idéer att sätta sig in i (Denscombe, 2009). 
Jag valde ett semistrukturerat upplägg med öppna frågor (Bilaga 2) där betoningen låg på 
eleven som genom detta upplägg fick möjlighet att utveckla sina idéer och tala utförligt om 
nivågruppering och hur eleven upplever detta (Denscombe, 2009). Intervjuerna inleddes 
mer allmänt för att ge eleverna chans att finna sig till rätta och slappna av inför de mer 
personliga frågorna. Jag valde att kombinera mina ljudupptagningar med kompletterande 
fältanteckningar för att dokumentera den icke-verbala kommunikationen och även andra 
kontextuella faktorer (Denscombe, 2009). Dessa kompletterande anteckningar gjordes 
direkt vid avslutandet av varje intervju för att inte inverka på min uppmärksamhet under 
intervjuns gång. 
 

3.4 Bakgrund 
Under skolår 6 och 7 undervisades de elever som deltagit i studien klassvis i 
matematikämnet. Detta resulterade i väldigt stora undervisningsgrupper om ca. 25-27 
elever/ grupp. Av denna anledning och för att specialpedagogen skulle få mer tid 
tillsammans med de elever som var i stort behov av detta valde skolan att nivågruppera 
eleverna inför år 8. Nivågrupperingen gjordes utifrån ett ovanifrån perspektiv med 
intentionen att arbetsbördan skulle bli ungefär lika för alla undervisande lärare. Resultatet 
blev då två större undervisningsgrupper där de starkaste eleverna placerades, en lite 
mindre mellangrupp där elever som har svårt för matematiken placerades samt en liten 
grupp (ca. 7 elever) där de elever som hade stora problem med matematiken placerades. 
 
Eleverna placerades i de olika grupperna utifrån en samlad bedömning gällande deras 
kunskaper inom matematiken men man även tog hänsyn till elevernas relationer och deras 
sociala mående. Omgrupperingar gjordes under årets gång där elever fick byta grupp om 
behov av detta fanns. 
 
Inför år 9 gjordes valet att istället tillsätta fler resurser till matematikundervisningen och 
på så vis undervisa eleverna klassvis med undantag för de elever som är i behov av 
specialpedagogiskt stöd. Dessa elever undervisas fortfarande separat i små grupper för att 
ge dessa elever möjlighet att nå mål att uppnå enligt kursplanen i Matematik (Skolverket, 
2011). Resultatet av detta har blivit att alla undervisningsgrupper nu är mindre och de 
flesta elever undervisas tillsammans med sina klasskamrater. 
 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
Analysen av data ska innefatta en repetitiv process där utvecklingen av teorier och 
generaliseringar grundas på en process som ständigt rör sig fram och tillbaka i jämförelsen 
av empirin med de kategoriseringar och begrepp som används (Denscombe, 2009). I 
denna repetitiva process där jag som forskare skapar mening ur rådata är det viktigt att 
undvika att föra in obefogade fördomar (Denscombe, 2009), detta har jag gjort genom att 
hela tiden repetitivt återkoppla till mitt syfte i processen med att läsa och kategorisera min 
insamlade data. 
 
Databearbetningen inleddes med en sammanställning av de rådata som har kopplingar till 
syftet med studien, att se hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
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självuppfattning. Vidare följde jag Denscombes (2009) rekommendation att inledelsevis 
ytläsa materialet för att sedan gå vidare med grundligare genomgångar och avslutningsvis 
kategorisera datan för att kunna se kopplingar och samband. Detta innebär att all data har 
bearbetats både per elev och utifrån detta har sedan en vidare jämförelse mellan data från 
de olika elevintervjuerna gjorts för att kunna sammanställa generella samband. 
 
Efter grundlig bearbetning av de samband som jag upptäckt använde jag mig av den 
traditionella metoden papper, sax och ett på tok för litet skrivbord för att utveckla 
generella uttalanden baserade på elevintervjuerna. Jag gjorde detta genom att återigen läsa 
igenom de korta fragment av intervjuerna som jag klippt ut mina transkriberade data till. 
Kategoriseringen växte sedan fram genom pusslande mellan olika grupperingar av mina 
transkriberade data. All bearbetning har genomförts i en repetitiv process utifrån det 
teoretiska perspektivet genom en kategorisering som även den studerats i förhållande till 
det teoretiska ramverket utifrån den tidigare forskningen som finns redovisad i studien. 
 

3.6 Reliabilitet och validitet 
Jag valde att använda mig av semistrukturerade personliga intervjuer för att kunna 
utnyttja min roll som naturligt deltagande i verksamheten och för att få så korrekta 
resultat som möjligt. Detta möjliggjorde jag genom att välja undersökningsenhet på ett 
avstånd som gjorde att jag kunde spendera mycket tid på skolan. Genom att spendera 
mycket tid under en längre period på undersökningsenheten kunde jag befästa min roll 
som naturligt deltagande i verksamheten. Detta gjorde att jag lyckades bygga upp ett 
förtroende mellan mig som forskare och de elever som deltagit i undersökningen. 
 
Tiden jag spenderade på skolan är avgörande även för validiteten av denna studie då den 
roll jag byggde upp som naturligt deltagande i verksamheten gjorde att eleverna hann få ett 
förtroende för mig och då också vågade ge ärliga svar till intervjufrågorna. Vid intervjuerna 
använde jag mig av modern ljudupptagningsutrustning vilket underlättade arbetet med 
transkriberingen genom att ljudkvaliteten var av hög nivå. 
 
Undersökningsenhet valdes utifrån flera faktorer som motsvarar genomsnittet för en 
kommun i Sverige. Genom att välja enhet utifrån att invånarantal, klasstorlek och andel 
behöriga lärare motsvarar genomsnitten för en kommun i Sverige kan validiteten sägas 
gälla för en genomsnittlig kommun i vårt land. Reliabiliteten hos studien försäkrades 
genom att jag använde mig av kontrollfrågor vid intervjutillfällena, det vill säga att samma 
fråga gällande elevernas uppfattning ställdes om igen efter att eleverna fått tillfälle att 
diskutera igenom sina åsikter både personligt och ut ett mer allmänt perspektiv.  
 
Jag har vid genomförandet av studien hela tiden i en repetitiv process återkopplat till mitt 
syfte att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
självuppfattning. För att få ett resultat så neutralt som möjligt har jag utgått ifrån och 
återkopplat till mitt teoretiska perspektiv och försökt att inte reagera på den information 
som framkommit vid genomförandet av intervjuerna likväl som vid tolkningen av datan. 
Resultatet som framkommit i studien är alltså sammanställd utifrån frågor som återfinns i 
den teori och tidigare forskning som studien bygger på. Min egen roll i detta har jag försökt 
minimera till en åskådares för att få ett resultat ofärgat av min förförståelse. 
 

3.7 Etiska ställningstaganden 
All humanistisk samhällsvetenskaplig forskning kan delas upp i två grundläggande krav, 
forskningskravet och individskyddskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Forskningskravet 
innebär att samhället och dess medlemmar har ett berättigat krav på att forskning ska 
bedrivas då det är viktigt och nödvändigt för både samhällets- och individernas utveckling. 
Med individskyddskravet menas att samhällets alla medborgare har en rätt till skydd mot 
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otillbörlig insyn i sitt privatliv. Individskyddskravet kan konkretiseras i fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet. Dessa fyra krav är utgångspunkten för de forskningsetiska 
övervägandena som alla forskare måste överväga inför sina studier, kraven är dock inte 
absoluta utan de måste alltid övervägas mot varandra och ansvarig forskare ska inför varje 
vetenskaplig undersökning väga värdet av det förväntade kunskapstillskottet mot möjliga 
risker, såväl kortsiktiga som långsiktiga, för informanter och eventuellt för tredje person 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Inför studien tillfrågades de deltagande eleverna om samtycke till medverkan och i 
samband med detta skickades även en medgivandeblankett (Bilaga 1) hem till dessa elevers 
vårdnadshavare enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Både elever och 
vårdnadshavare informerades i samband med detta om sin roll i studien, rätten att avbryta 
sin medverkan samt villkor för deltagande enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 
2002). Utöver detta har både de elever som deltagit i studien samt deras vårdnadshavare 
fått möjlighet att läsa igenom studien innan publikation, i samband med detta gavs även 
information om vart forskningsresultaten kommer publiceras. 
 

I rapporten har all information som kan komma att identifiera både elever och 
undersökningsenhet anonymiserats och uppgifter insamlade från eleverna i samband med 
studien används endast i forskningsändamål enligt konfidentialitets- och nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). 
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4. Resultat 
I följande avsnitt redovisas mina bearbetade data från de semistrukturerade elevintervjuer 
som utgör datainsamlingen för denna studie. Resultatet redovisas i de kategorier som 
framkommit under bearbetningsprocessen som skett i en repetitiv process med frekvent 
återkoppling till syftet att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några 
högstadieelevers självuppfattning. Avsnittet avslutas med en kort sammanfattning av mina 
bearbetade data utifrån de kategoriseringar som presenteras nedan. 
 

4.1 Motivation 
 

Det var lite svårt för mig, de andra var för duktiga så ibland kunde jag inte hänga med. 
 
Motivationen hänger enligt eleverna ihop med känslan av hur man ligger till i förhållande 
till resten av gruppen. Man finner en trygghet i vetskapen att det finns någon på samma 
nivå även om det finns andra som är bättre. Denna känsla medför enligt eleverna en 
motivationshöjning då matematiken känns lättare när fokus flyttas från 
grupptillhörigheten till det egna resultatet och möjligheterna till personlig utveckling.  
 

När du är i din klass då känner du dig lite mer bekväm. Du har självförtroende, du kan kämpa, 
du kan svara på frågorna. Du känner dig som hemma. 
 
Nu vet man att det finns några som du så du kan hänga med dem även om det finns några som 
är bra. 

 
En av riskerna med nivågruppering är att man kan placeras i fel grupp vilket kan medföra 
att man ger upp när man känner att hur hårt man än kämpar kommer man ändå aldrig nå 
lika högt som de andra i gruppen. 
 

Jag har inte så stora problem med nivågruppering, då får man vara med folk som har ungefär 
samma nivå som dig. Om man inte typ blir råkad satt i fel grupp… 

 
Två elever beskriver att de tvivlade väldigt mycket på sig själva på grund av sin placering i 
de homogena grupperna. Dessa elever uttrycker att de upplevde en oro inte bara för sitt 
resultat utan även för sin förmåga att lära och utvecklas. 
 

Jag förstod inte riktigt varför jag var med i den gruppen, det kändes som att jag var lite längre 
ner. 
 
Det kändes lite dumt att jag gick med de som var så bra. 

 
Andra elever berättar att de föredrar nivågruppering av den anledningen att vid 
undervisning i heterogena klasser kan man bli stressad av att några blir klara mycket 
tidigare än någon annan och att dessa elever då kommer långt före andra elever. Samtidigt 
är grupperingen inte ensamt avgörande för engagemanget i matematikämnet utan 
egentligen hänger det mest på eleverna själva och deras inställning till lärandet. 
 

4.2 Socialt samspel 
Eleverna berättar att hur de grupperas i undervisningsgrupperna påverkar det sociala 
samspelet även utanför lektionstillfällena. Hur länge grupperingen varar är också en 
avgörande faktor för hur det sociala samspelet påverkas. Eleverna berättar att eftersom de 
undervisats i samma homogena grupper i matematik under en längre tid så känner de att 
de har fått fler kamrater i dessa grupper än de har i sin ordinarie klass. 
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Jag hade fler kompisar i gruppen när vi var nivågrupperade än nu i klassen. 

 
Alla fick inte vara med vänner på typ raster men det kanske är bra för det blir inte lika stökigt 
då. 

 
Vad som anses vara positivt går isär och beror på vart man har sina kamrater, i den egna 
klassen eller i andra klasser. Några elever berättar att eftersom de varit nivågrupperade 
under en längre tid inför denna termin så har eleverna fler kamrater i de andra klasserna 
och umgås inte så mycket med sina klasskamrater. Medan andra elever beskriver att de är 
bekvämare med klassen. 
 

Med nivågruppering, du vågar inte svara när läraren frågar. 
 

Jag är inte så nära alla i klassen men jag känner mig mer bekväm nu. 
 
Tryggheten som eleverna upplever finns i klassen anges vara en följd av att de känner 
varandra bättre nu när de gått i samma klass en längre tid. En elev berättar dock att: 
 

Om du är den ensamma som kan någonting i någon klass då blir det lite att läraren blir trött 
på dig för att du räcker upp handen själv och sådär. 

 
Detta anges vara en konsekvens som kan uppstå vid undervisning i heterogena grupper 
som kan leda till att en elev utesluts ut den sociala gemenskapen. Ingen av eleverna 
upplever dock detta i sin klass men det framkommer oro för att denna situation skulle 
kunna uppstå. 
 

4.3 Självförtroende 
Gällande självförtroende anger alla eleverna att detta blir bättre när undervisningen sker 
klassvis i heterogena grupper. Självkänslan lyfts när eleverna känner att det går bra och att 
de förstår matematiken vilket leder till fortsatt motivation. 
 

Vid nivågruppering var det typ några andra elever som svarade hela tiden på frågorna och det 
gjorde att man fick såhär lite sämre självförtroende. 

 
De andra var alltid bra på matte, då kände jag mig dum. Varje gång man fick betyget kändes 
det som att jag var lägst. 

 
Eleverna berättar att de finner en trygghet i att veta att i klassen finns det alltid de som är 
både starkare och svagare, det finns en allmän medvetenhet om att alla ligger på olika 
nivåer. 
 

Om man har bättre självförtroende då blir man bättre. 
 
För att kunna prestera i matematikämnet är det viktigt för eleverna att ha en känsla av att 
de hänger med, att de känner att de förstår kunskapen som förmedlas till dem. Några 
elever berättar att de upplevde sig placerade i fel grupp rent kunskapsmässigt och att detta 
gjorde att de kände sig sämre eftersom de hela tiden låg efter sina kamrater gällande 
matematiken. 
 

Eftersom jag känner att jag inte ligger lika högt då kan ju mitt självförtroende sänkas. Då 
känner jag mig inte lika motiverad att få ett bra betyg i matte som man skulle behöva för att 
komma in på en linje man vill på gymnasiet. 
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Under intervjuerna framkommer det att även om eleverna inte har uppnått ett högre 
resultat vid undervisning i heterogena grupper jämfört med vid undervisning i homogena 
grupper känner de sig ändå mer tillfreds med sina resultat när de undervisas i heterogena 
grupper. 
 

Nu klassvis känns det som jag ligger där uppe istället för där nere när det gäller kunskap. 
 

4.4 Vad påverkar resultatet? 
Eleverna anger att läraren och dennes val av upplägg gällande undervisningen är 
avgörande för vilket resultat eleverna uppnår kunskapsmässigt. Det är inte grupperingen i 
sig utan gruppstorleken som påverkar elevernas resultat. En elev konstaterar att ”ju 
mindre klass, desto mer hjälp kan man få”. 
 
Elevernas engagemang påverkar betyget samtidigt som engagemanget påverkas av 
utformningen på undervisningen. Eleverna anger att undervisningen utformades ungefär 
likvärdigt under tiden de var nivågrupperade som nu när de läser matematiken klassvis. 
Lektionerna inleds med en genomgång i helklass följt av eget arbete i matematikboken. 
 

Det är bra att man går igenom det man ska göra just den lektionen sen kan man ställa frågor 
om man undrar någonting. 

 
Eleverna är positivt inställda till denna utformning på matematikundervisningen och flera 
av eleverna berättar att de höjt sina resultat nu när de läser matematiken klassvis men att 
anledningen till detta inte är grupperingen utan att det beror på läraren, gruppstorleken 
och att eleverna nu i årskurs 9 är mer motiverade att få ett högre betyg när de ska söka in 
till gymnasiet. 
 
Eleverna kan inte föreställa sig en annan utformning av matematikundervisningen utan 
framhäver att matematik lär man sig genom att lyssna på genomgångarna och sedan räkna 
i läroboken. Det framkommer även att det kan vara utvecklande att hjälpa varandra i 
klassen att komma vidare genom att den som förklarar då kan komma på saker denne inte 
tänkt på tidigare och att eleven som får hjälp får ytterligare en förklaring som skiljer sig 
från lärarens och då kanske faktan kan tydliggöras ytterligare. 
 
Under intervjuerna framkom det att utformningen av undervisningen och lärarens 
planering påverkar elevernas resultat. Eleverna påpekar att betyget beror mer på vilken 
lärare man har än på grupperingen. Gällande grupperingen är den påverkande faktorn 
storleken på gruppen. Eleverna berättar att de större grupperna som de undervisades i vid 
den homogena grupperingen medförde ett stökigt klimat i klassrummen vilket ledde till 
minskad arbetsro. Nu när grupperna är mindre upplever eleverna att arbetsron under 
lektionerna är bättre. 
 

4.5 Fördelar med nivågruppering 
Vid nivågruppering förekommer inte samma skillnader inom gruppen som kan förekomma 
vid klassvis undervisning i matematikämnet, eleverna anger att detta är positivt för då kan 
läraren hålla ett tempo som är anpassat efter eleverna. De elever som tidigare gick i den 
starkaste gruppen anger även att fördelarna med nivågrupperingen var att de fick större 
utmaning genom svårare uppgifter, de kunde diskutera på en högre nivå i gruppen och det 
blev även ett bättre flyt på genomgången. 
 

Vid nivågruppering kan man fråga någon som kan mycket om hjälp när läraren är upptagen. 
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Eleverna berättar om att de anser att det är viktigt att ha någon mer på samma nivå i 
gruppen för att man då genom diskussion får möjlighet att lära sig nya och mer avancerade 
saker. Arbetar man tillsammans med kamrater på samma nivå finns en större möjlighet att 
ställa frågor till varandra och att dessa utvecklas till ett givande samtal eleverna emellan. 
 
Att nivågruppering kan möjliggöra en anpassning efter elevernas behov lyfts fram av 
samtliga elever. Eleverna påtalar att läraren får bättre möjligheter att anpassa 
undervisningen efter just den nivån som gäller i gruppen och att undervisningen på så vis 
blir bättre för dessa elever. 
 

4.6 Elevernas val 
Eleverna beskriver att valet mellan att läsa klassvis och i nivåindelade grupper inte är helt 
lätt. Några av eleverna anser att det är bättre att läsa matematiken klassvis medan andra 
anger att de skulle välja nivågruppering om de fick välja grupperingsform själva. En elev är 
tveksam över sitt val och sammanfattar detta genom att säga: 
 

Nivågruppering är bra, men klassen är fortfarande bättre. 

 
Elevernas olika val baseras på deras upplevelser av de olika grupperingsformerna och de 
elever som berättar att de skulle vilja läsa klassvis är de elever som anser att de blev 
placerade i fel grupp vid användandet av homogena grupper. De elever som föredrar 
nivågruppering är de elever som anser att de skulle kunna utmanas mer avancerat genom 
att läsa med andra på samma nivå alternativt att man känner en kunskapsmässig 
samhörighet med eleverna i samma grupp. Elevernas nuvarande kunskapsnivå har inte 
betydelse för hur de resonerat i denna fråga, det finns alltså både svaga och starka elever 
som anser att nivågruppering är att föredra samt tvärt om. 
 

4.7 Sammanfattning 
Resultatet visar att eleverna anser att nivågruppering inte är avgörande för deras 
prestationer i matematikämnet. Det som påverkar elevernas prestation i matematik är 
istället personligt engagemang, gruppstorlek, läraren och dennes upplägg av 
undervisningen. 
 
Vid intervjuerna framkom att en risk vid nivågruppering är att elever kan placeras i för 
starka grupper vilket då kan medföra att dessa elever attribuerar sig själva vid 
misslyckanden. Denna felaktiga placering kan leda till att elever upplever en oro både för 
sitt resultat och för sin förmåga till vidare utveckling. 
 
I fråga om det sociala samspelet visar resultatet att varaktigheten för olika grupperingar är 
avgörande för vad som anses vara positivt. Det är alltså inte grupperingsformen utan tiden 
grupperingen varar som är avgörande för var man har sina kamrater och därmed vad som 
anses positivt för elevernas sociala utveckling. Eleverna anger att vid undervisning i 
heterogena grupper finner de en trygghet i vetskapen att det finns de som är både starkare 
och svagare än de själva. Även om eleverna inte har uppnått ett högre resultat vid 
undervisning i heterogena grupper jämfört med undervisning i homogena grupper visar 
resultatet att eleverna känner sig mer tillfreds med sina resultat vid undervisning i 
heterogena grupper. 
 
Nivågruppering kan möjliggöra en anpassning utifrån elevernas behov och eleverna anser 
att det är viktigt att det finns fler elever på samma nivå i undervisningsgruppen då detta 
underlättar vid kommunikation eleverna emellan. De starkaste eleverna anger att en fördel 
med nivågruppering är att de vid denna form av gruppering kan få större utmaningar 
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genom svårare uppgifter och att gruppen då kan diskutera på en högre nivå vilket kan 
medföra ett bättre flyt vid genomgångar. 
 
Resultatet visar ingen uppdelning mellan starka och svaga elever när det gäller vilken 
undervisningsform eleverna skulle välja idag om de fick välja själva utan det finns 
representanter från de bägge grupperna både blanda de som skulle välja heterogena 
grupper och de som föredrar undervisning i homogena grupper. 
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5. Resultatanalys 
I följande avsnitt redogörs för min tolkning av resultatet utifrån studiens syfte att 
tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers självuppfattning. Min 
tolkning utgår från det sociokulturella perspektivet och knyts här samman med den teori 
som finns presenterad i denna studie. Det är även i denna tolkning som mina 
forskningsfrågor besvaras. 
 

5.1 Sociala konsekvenser 
Enligt resultatet kan en prestation i matematikämnet upplevas som ett misslyckande i en 
homogen grupp medan samma prestation i en heterogen grupp kan upplevas som bra. 
Detta visar att nivågruppering kan påverka elevers självuppfattning då upprepade 
misslyckanden enligt resultatet tenderar att medföra ett försämrat självförtroende. Utifrån 
det teoretiska perspektivet sker lärande i samspel med andra (Jakobsson, 2012) vilket gör 
att resultatet kan tolkas som att nivågruppering kan påverka elevers självuppfattning 
negativt. 
 
Enligt Säljö (2015) formas vi utifrån bland annat sociala omständigheter då vi hela tiden 
påverkas av den sociala gemenskapen vi utvecklas i. Eftersom kunskap utvecklas i samspel 
med andra individer (Säljö, 2015) kan detta innebära att hur eleverna grupperas är av 
avgörande betydelse för vilka förutsättningar de har att utvecklas i en social gemenskap. 
Resultatet visar att längden för olika grupperingar är avgörande för hur eleverna tolkar den 
sociala gemenskap som grupperingen har på dem och deras umgänge både under och 
utöver lektionstid. Detta kan tolkas som att den trygghet eleverna anser än viktigt för att 
kunna tillgängliggöra sig kunskaper beror på det sociala samspelet i den grupp de 
undervisas i och detta samspel beror i sin tur på hur länge grupperingen varar. 
 
Precis som skolverket (1997) skriver visar resultatet att en homogenisering av 
undervisningsgrupperna kan ha negativa effekter på vissa elevers självuppfattning, 
intresse och motivation till matematik och matematikstudier. Resultatet visar dock att 
detta gäller främst i de fall där elever upplever sig felaktigt placerade i för starka 
undervisningsgrupper medan de elever, både starka och svaga, som känner sig korrekt 
placerade i gruppen istället upplever att de kan känna en gemenskap i denna form av 
gruppering. Samtidigt visar resultatet att samtliga informanter är överens om att 
självförtroendet blir bättre vid undervisning i heterogena grupper då de i detta fall finner 
en trygghet i att veta att det i klassen finns elever som är både starkare och svagare än dem 
själva. 
 

5.2 Prestationsnivå 
Resultatet visar att nivågruppering inte i direkt mening påverkar elevernas prestationsnivå 
gällande skolarbetet så länge de placeras i en grupp där nivån stämmer överens med 
elevernas nuvarande kunskapsnivå men att en av riskerna med nivågruppering är att 
eleverna kan placeras i en för stark grupp. De elever som placeras i för starka grupper 
riskerar att attribuera sig själva vid misslyckanden och på så vis påverkas både socialt och 
prestationsmässigt. Skolverket (2011) förmedlar via läroplanen att skolans verksamhet ska 
främja elevers utveckling och skapa en livslång lust att lära. Resultatet visar att 
nivågruppering kan innebära en risk för att detta uppdrag inte uppfylls då de beslut om 
grupperingarna grundas på är hur lärare ser på eleven och dennes förutsättningar för att 
lära. 
 
Några av fördelarna med nivågruppering som framkommer av resultatet är att läraren vid 
denna form av gruppering kan hålla ett tempo som är anpassat efter eleverna samt att de 
starkaste eleverna får möjlighet till mer utmanande uppgifter. Samtidigt belyser resultatet 
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vikten av att ha kamrater på samma nivå i undervisningsgruppen för att möjliggöra en 
diskussion i lärandet. Utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2015) tolkar jag detta 
som att en differentierad undervisning kan utveckla det egna lärandet genom att öppna 
möjligheter till diskussion mellan eleverna. 
 
Enligt Arfwedson och Arfwedson (2000) har olika experiment visat att nivågruppering kan 
höja nivån för samtliga grupper samtidigt som andra experiment visar att nivågruppering 
också kan ge rakt motsatt effekt då svaga elever riskerar att känna sig utpekade och 
annorlunda. Resultatet visar dock att svaga elever kan känna sig utpekade i heterogena 
grupper då det kan upplevas stressande att hamna efter andra elever som arbetar snabbare 
än dem. Utifrån Engströms konstaterande (1996) att nivågruppering är ett resultat av den 
utformning som skolan gjort på matematiken tolkar jag detta som att upplägget där 
kunskaperna i matematik bedöms utifrån hur långt man räknat i läroboken i större 
utsträckning är avgörande för elevernas uppfattning av dessa känslor än själva 
grupperingen i sig. 

 
Att undervisningens utformning är av större vikt än vilken grupperingsform som tillämpas 
framkommer tydligt av resultatet. Elevernas engagemang påverkas av utformningen på 
undervisningen och engagemanget är enligt resultatet avgörande för elevernas resultat i 
matematikämnet. Att eleverna enligt resultatet är positivt inställda till den traditionella 
utformningen av matematikundervisningen tolkar jag utifrån Engströms (1996) 
beskrivning av förhållandet mellan katederundervisning och nivågruppering som att 
eleverna är trygga i denna undervisningsform. Detta stärks av resultatet som visar att 
eleverna inte kan föreställa sig någon annan undervisningsform än den traditionella 
katederundervisningen. 
 
Resultatet visar att gruppstorleken är avgörande för elevernas möjlighet till utveckling. 
Gruppstorleken är avgörande för hur mycket hjälp varje individ har möjlighet att få under 
lektionstid och mindre grupper resulterar alltså naturligt i mer tid från läraren till varje 
enskild elev. Utifrån det teoretiska perspektivet där lärande sker i samspel med andra mer 
erfarna individer (Säljö, 2015) tolkar jag detta som att den traditionella utformningen av 
undervisning i nivågrupperade undervisningsgrupper där progressionen sker i enlighet 
med lärobokens utformning (Wallby m.fl., 2001) gör att lärarens hjälp är avgörande för om 
elever ska kunna arbeta vidare i matematikboken när hinder för vidare lärande sker. 
 

5.3 Sammanfattning 
Då resultatet visar att elevernas prestation i matematikämnet är beroende av deras 
individuella känsla av att förstå kunskapen som förmedlas till dem tolkar jag resultatet 
som att en homogenisering av undervisningen kan påverka elevernas lärande negativt. Ur 
det sociokulturella perspektivet ser jag på lärande som en process som sker i en social 
gemenskap (Säljö, 2015), detta gör att jag utifrån resultatet som säger att självkänslan blir 
starkare vid undervisning i heterogena grupper drar slutsatsen att elevernas 
prestationsnivå omedvetet påverkas negativt vid undervisning i homogena grupper. 
Känner man sig inte trygg i den miljön där kunskapen förmedlas är det enligt det 
teoretiska perspektivet svårt att fokusera på den kunskap som förmedlas och då också 
svårt att tillgängliggöra sig denna kunskap. Detta gör att jag tolkar resultatet som att 
elevernas uppfattning om sin sociala tillvaro är avgörande för deras prestationsnivå inom 
matematikämnet. Jag tolkar detta som en omedveten process då eleverna på den direkta 
frågan gällande hur nivågruppering påverkat deras prestationsnivå svarat att grupperingen 
inte påverkat detta medan resultatet utifrån det teoretiska perspektivet i övriga frågor visar 
att detta ändå är fallet.  
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6. Diskussion 
I följande avsnitt ingår en diskussion om valet av metod för denna studie samt en 
resultatdiskussion där jag diskuterar min tolkning av empirin från studien utifrån tidigare 
forskning och det teoretiska perspektivet samt vad detta kan komma att innebära för 
aktiva lärare, elever och även samhället som utvecklande kollektiv. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Utifrån syfte och frågeställningar valde jag att utföra en kvalitativ studie via 
semistrukturerade personliga intervjuer. Detta visade sig vara en lämplig metod då 
intervjuerna genom detta upplägg gav informanterna möjlighet att reflektera kring 
frågorna och utveckla sina svar under intervjuns gång. Nackdelen med detta upplägg på 
intervjuerna som även påtalas av Denscombe (2009) var att transkriberingen av dem tog 
väldigt långt tid. Dessutom krävde genomförandet av denna form av intervjuer ett stort 
fokus av mig som intervjuledare då elevernas olika svar gjorde att jag behövde utveckla 
mina frågeställningar olika utifrån elevernas olika sätt att resonera kring frågorna. Dock 
anser jag att den möjlighet detta upplägg gav eleverna till utveckling av sina tankar och 
känslor gjorde att denna tidsåtgång var väl investerad. 
 
Ett alternativ tillvägagångssätt skulle kunna vara att använda sig av en metodkombination 
där man kombinerar dessa semistrukturerade intervjuer med exempelvis observationer för 
att få ett mer tillförlitligt resultat. Dock fanns inte möjlighet till detta under denna studie 
då dessa observationer skulle behöva genomföras både under den tid eleverna var 
nivågrupperade och nu när de läser matematiken klassvis för att ge ett tillförlitligt resultat 
som skulle kunna visa på de skillnader som eleverna beskrivit under de intervjuer som 
genomförts i denna studie. 
 
Valet att genomföra en kvalitativ studie via semistrukturerade intervjuer baserades på mitt 
syfte att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
självuppfattning. Genom detta val har informanterna givits tillfälle att reflektera och 
utveckla sina svar vilket har ökat tillförlitligheten för studiens resultat då eleverna fått ge 
förklaringar till sina åsikter vilka har utvecklat resultatet för denna studie. Denna 
utveckling hade inte varit möjlig om metoden hade varit exempelvis enkäter där endast 
elevernas direkta åsikter hade framkommit. En fördel som en enkätstudie skulle kunnat ge 
hade varit att eleverna skulle känna sig trygga i att vara direkt uppriktiga i sina svar, min 
närvaro vid intervjuerna kan ha påverkat de svar eleverna givit i intervjuerna. Det är av 
denna anledning som jag valt att genomföra en fallstudie, på detta vis har jag kunnat 
spendera mycket tid på undersökningsenheten och eleverna har fått chans att bygga upp 
ett förtroende för mig som naturligt deltagande i skolmiljön. Genom detta upplägg anser 
jag att jag utvecklat en trygghet i vår kommunikation samt minimerat min påverkan på 
eleverna under intervjuerna. 
 
Syftet med denna studie har inte varit att generera resultat som kan generaliseras till 
samhället som utvecklande kollektiv, det är underlaget för litet för. Istället kan resultatet 
användas som utgångspunkt för vidare studier utifrån samma syfte då undersökningsenhet 
valdes utifrån kriterier som lärartäthet, klasstorlek, andel godkända elever i genomsnitt, 
andel behöriga lärare och genomsnittligt invånarantal/ kommun. Studien kan alltså 
användas för att få en aning om åt vilket håll man bör fundera i utformandet av mer 
omfattande studier, vilka behövs för att resultatet ska kunna generaliseras till samhället 
som helhet. 
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6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
självuppfattning. Genom ett sociokulturellt perspektiv besvarades studiens 
frågeställningar om vilka sociala konsekvenser nivågruppering kan medföra samt på vilka 
sätt nivågruppering kan påverka några elevers prestationsnivå gällande skolarbetet. Det 
sociokulturella perspektivet kändes som ett naturligt val utifrån studiens syfte då lärande 
och utveckling ur detta perspektiv sker genom interaktion med andra individer (Säljö, 
2015). Användandet av det sociokulturella perspektivet i studien innebär att all litteratur 
samt studiens utformning valts utifrån uppfattningen att vi utvecklas genom interaktion 
med andra individer som liksom vi formas av biologiska- såväl som sociala- och kulturella 
omständigheter. 
 
Om ett annat teoretiskt perspektiv hade valts hade resultatet kunnat bli ett annat men 
utifrån mitt syfte att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några högstadieelevers 
självuppfattning och resultatet att den negativa effekt nivågruppering kan ha på elevernas 
självförtroende omedvetet också kan påverka deras prestationsnivå inom matematikämnet 
anser jag att detta var ett korrekt val. Det sociokulturella perspektivet har möjliggjort ett 
tydligt samband mellan de olika teoretiska delarna med en naturlig övergång till studien 
utifrån dess syfte. Utifrån det teoretiska perspektivet har resultatet kunnat tolkas som att 
eleverna behöver en social trygghet i undervisningsgruppen för att kunna uppleva sina 
prestationer som lyckade inom matematikämnet. 
 
Syftet med denna studie har varit att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka några 
högstadieelevers självuppfattning, både socialt och gällande dessa elevers prestationsnivå i 
skolarbetet. Med utgångspunkt i tidigare forskning framgår det att detta varit en 
omdebatterad fråga under hela skolväsendets framväxt. Enligt Engström (1996) kan en 
differentierad undervisning medföra att svaga elever attribuerar sig själva vid upprepade 
misslyckanden, vilket även kan bekräftas av denna studie. Detta kan tolkas som att en 
heterogen undervisningsmiljö skulle kunna vara utvecklande för de elever som har svårt 
för matematik. 
 
Min tolkning av resultatet stärks av Jablonkas forskning (2011) som visar att elevers 
prestationsnivå är sammanlänkad med deras uppfattning av delaktighet och förmåga att ta 
egna initiativ. Jag tolkar denna sammanlänkning som omedveten från elevernas sida då 
resultatet visar att eleverna på denna direkta fråga svarar att prestationsnivån inte 
påverkas av grupperingsformen samtidigt som det i elevernas redogörelser kring den 
sociala faktorn framkommer att så ändå är fallet. Detta kan tolkas som att de elever som 
undervisas i nivågrupperade undervisningsgrupper utvecklar ett sämre självförtroende än 
andra elever vilket kan medföra att dessa elever tappar motivationen och därmed sjunker 
dessa elevers prestationsnivå inom matematikämnet. Ur det sociokulturella perspektivet 
skulle detta kunna innebära att elever som undervisas i homogena undervisningsgrupper 
får andra förutsättningar än de elever som undervisas i heterogena undervisningsgrupper 
att deltaga i samhällsutvecklingen som framtida aktiva samhällsmedborgare. Om detta är 
fallet skulle det kunna tänkas att en differentierad undervisning kan strida mot skolans 
värdegrund (Skolverket, 2011). 
 
Resultatet visar att elever anser att nivågruppering kan vara bra då eleverna på detta vis får 
möjlighet att hjälpa varandra och diskutera tillsammans. Detta kan jämföras med Boalers 
forskning (2011) som visar att om en elevgrupp arbetar med samma komplexa problem på 
flera olika nivåer får de möjlighet att hjälpa och lära av varandra. Vilket i sin tur utvecklar 
elevernas självbild, socialiseringsmönster och studieförmåga. Denna skillnad kan utifrån 
det teoretiska perspektivet tolkas som att det är utformningen av undervisningen som 
påverkar elevernas åsikter i denna fråga och att grupperingen i sig egentligen inte är 
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avgörande när det gäller elevernas möjlighet att interagera med varandra för att utveckla 
sitt lärande. Det skulle även kunna tänkas att detta är förklaringen till att de starkaste 
eleverna kan ha fördel av en nivågrupperad undervisning. Både resultatet och Nyströms 
forskning (2003) visar att dessa starka elever genom nivågruppering får möjlighet att 
arbeta med svårare uppgifter på en högre nivå. Kanske skulle resultatet i denna fråga 
kunna bli ett annat om eleverna fick arbeta med de komplexa problem som Boaler 
beskriver (2011). 
 
Hart (1996) skriver att nivågruppering av stor omfattning tenderar att bli permanent vilket 
kan innebära att grupptillhörigheten förstärker de negativa psykologiska konsekvenser en 
grupptillhörighet kan medföra. Resultatet i denna studie visar att undervisning i 
nivågrupperade undervisningsgrupper tenderar att fortgå under en längre period och det 
kan tänkas att detta, precis som Hart (1996) skriver, kan vara en av anledningarna till att 
resultatet visar att de negativa sociala konsekvenser som en nivågruppering kan innebära 
även påverkar elevernas prestationsnivå inom matematikämnet. Precis som Boaler (2011) 
skriver även Lambert (2015) att matematikundervisningen av denna anledning måste 
utvecklas så att alla elever får chans att uppnå sin optimala utvecklingsnivå. Det kan 
utifrån detta tänkas att en förändring av matematikundervisningen skulle kunna 
möjliggöra att undervisning i tillfälliga homogena grupper kan vara lika utvecklande som 
undervisning i heterogena grupper. Svårigheten med detta kan dock vara som Hart (1996) 
skriver att nivågrupperade undervisningsgrupper tenderar att bli permanenta. Av denna 
anledning kan det tänkas att även om undervisningens utformning förändras bör denna 
bedrivas i heterogena grupper för att inte riskera att grupperingsformen i förlängningen 
påverkar elevernas självuppfattning negativt. 
 
Resultatet visar att nivågruppering är ett minst lika aktuellt ämne i dagens skola som det 
varit sedan införandet av enhetsskolan på 1950-talet. Som teorin (Arfwedson & Arfwedson, 
2000; Engström, 1996) beskriver visar resultatet att denna grupperingsform är en följd av 
den traditionella katederundervisning som dominerar matematikundervisningen i den 
svenska skolan. Om matematikämnet ska bidraga till en samhällsutveckling i demokratisk 
anda (Skolverket, 2011) är det inte omöjligt att överväga om det krävs förändringar kring 
hur matematikundervisningen bör disponeras. Hellström konstaterade redan 1987 att 
matematikundervisningen måste inriktas på medborgarkompetens och att undervisningen 
måste få en mer konkret inriktning genom byte av inlärningsteoretisk grund och balans 
mellan olika arbetsformer för att man ska kunna arbeta med elevernas olikheter som en 
tillgång i klassrummet. Utifrån resultatet kan det tänkas att detta utifrån aktuella 
styrdokument är en minst lika aktuell fråga i dagens skola för att matematiken ska vara en 
del av den demokratiska samhällsutveckling (Skolverket, 2011) vi strävar efter i dagens 
skola. 
 

6.3 Slutsats 
Om hela skolans verksamhet ska kunna uppfylla sitt samhällsuppdrag där verksamheten 
ska främja elevers utveckling och skapa en livslång lust att lära samtidigt som utbildningen 
förmedlar och förankrar respekt för de mänskliga rättigheter och de grundläggande 
demokratiska värderingar som vårt samhälle bygger på (Skolverket, 2011) kan det tänkas 
att matematikundervisningens utformning bör förändras så att nivågruppering inte 
fortsätter vara en naturlig grupperingsform vid utformandet av nya undervisningsgrupper. 
Detta för att kunna förbereda eleverna för ett aktivt deltagande i samhällslivet i den 
inkluderande anda som vi vill utveckla vårt framtida samhälle genom (UNICEF, 2009). 
 

6.4 Nya forskningsfrågor 
Genom arbetet med denna studie har flera nya frågeställningar väckts hos mig utifrån 
syftet att tydliggöra hur nivågruppering kan påverka elevers självuppfattning. Då först och 
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främst en utveckling av denna studie i en metodkombination över tid för att verkligen 
kunna kartlägga nivågrupperingens inverkan på elevers självuppfattning. Detta skulle 
exempelvis kunna göras genom att kombinera observationer av både homogena- och 
heterogena undervisningsgrupper med intervjuer för att kunna dra mer korrekta slutsatser 
gällande sambandet mellan social påverkan och elevernas vidare prestationsnivå. 
 
Resultatet visar att en utveckling av matematikundervisningen kan vara nödvändig för att 
uppfylla skolans samhällsuppdrag (Skolverket, 2011) därför kan en studie kring alternativa 
och utvecklande undervisningsmetoder inom matematikämnet vara aktuellt. En 
utgångspunkt i denna fråga skulle kunna vara de komplexa problem som enligt Boaler 
(2011) kan utveckla matematikundervisningen. 
 
Vid inläsningen av tidigare forskning inför denna studie fick jag en uppfattning om hur 
lärare ser på nivågruppering och varför denna grupperingsform används. Resultatet i 
denna studie visar en annan sida av problematiken kring detta och av denna anledning kan 
en jämförelse mellan elevers och lärares uppfattningar kring nivågruppering vara 
intressant att studera. Det skulle även vara intressant att utföra en större kvantitativ studie 
gällande nivågruppering och dess effekter för att kunna tydliggöra strukturer kring detta. 
 

6.5 Pedagogisk relevans 
Studien lyfter en relevant fråga om en grupperingsform som verkar användas i dagens 
skola och belyser hur detta kan påverka elevernas självuppfattning och därmed deras 
chanser att utvecklas till aktivt deltagande samhällsmedborgare. Denna infallsvinkel 
saknas i aktuell forskning utan förekommer nästan uteslutande bara i forskning före 
införandet av Lpo94 (Skolverket, 1994). Användandet av nivågruppering i dagens skola gör 
att denna infallsvinkel på nivågruppering ur ett elevperspektiv är både aktuell och inte 
minst relevant då befintlig forskning utgår från styrdokument som inte är aktuella i dagens 
skola.  
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Bilaga 1, Samtyckesblankett vårdnadshavare 
 
Hej, 
 
Mitt namn är Jessica Leandersson, jag skriver just nu mitt examensarbete i pedagogik där 
jag studerar hur nivågruppering inom matematikämnet kan påverka elevers 
självuppfattning. 
 
För att kunna genomföra min studie behöver jag intervjua några elever som tidigare har 
undervisats i nivågrupperade undervisningsgrupper i matematik, jag har pratat med 
eleverna om detta och min fråga till dig som vårdnadshavare är om du ger ditt medgivande 
till att jag intervjuar ditt barn för att kunna besvara syftet med min studie, att se hur 
nivågruppering kan påverka elevers självuppfattning? 
 
Intervjuerna kommer att genomföras på skolan i samband med matematikundervisningen 
och ljudupptagning kommer att ske, all information kommer anonymiseras vilket innebär 
att det bara är jag som genomför studien och eleven som intervjuas som vet vem som 
framfört de åsikter som sedan kommer utforma min studie. 
 
Om ni väljer att deltaga i studien har ni när som helst rätt att avbryta er medverkan och ni 
kommer få chans att läsa igenom studien innan den publiceras. Den information som 
framkommer vid intervjuerna kommer enbart användas i forskningsändamål och kommer 
inte på något vis att påverka elevernas resultat i matematikämnet. 
 
Vill ni ha mer information är ni välkomna att kontakta mig: 
 
Jessica Leandersson 
jln14008@student.mdh.se 
073-5128959 
 
eller min handledare på Mälardalens högskola: 
 
Bengt Nilsson 
bengt.nilsson@mdh.se 
 
Vänligen, 
Jessica Leandersson 
 
______________________________________________________________ 
 
 
Jag godkänner att min son/ dotter deltar i studien: 
 
 
 
Elevens namn: _____________________________ 
 
 
 
Underskrift vårdnadshavare: __________________________ 
  

mailto:bengt.nilsson@mdh.se
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Bilaga 2, Intervjufrågor 
 

• Kan du berätta om matematikundervisningen från år 8? 

 – På vilket sätt upplevde du att grupperingen var gjord? 

 – Vad tyckte du om detta? 

 

• Hur var undervisningen utformad? 

 – ”Vem” hade ni som lärare? (arbetat länge/ utbildad) 

 – Vad tyckte du om utformningen? 

 

• Vad var skillnaden mot nu? 

 

• Vad fick du för betyg? 

 – Tror du att en annan gruppering skulle kunna resulterat i ett annat betyg? 

 

• Vad tycker du om nivågruppering? 

 

• Hur upplever du att nivågruppering påverkat samspelet i er klass? 

 

• Hur har nivågrupperingen påverkat dig? 

 – Resultatmässigt 

 – Ditt engagemang 

 – Socialt (kamrater/ klasskamrater) 

 


