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Sammanfattning/Abstract 
 
Detta examensarbete anlägger ett jämförande och internationellt perspektiv på hur olika 
slags individualiseringar i skolan kan användas för att tillgodose elevers individuella 
kunskapsnivåer. Syftet är att undersöka och jämföra hur två lärare, en i Nya Zeeland och 
en i Sverige utformar och bedriver individualiserad undervisning för yngre elever för att 
uppnå en undervisnings- och lärandemiljö som passar alla elever i klassen. I detta syfte 
har jag med en fenomenografisk ansats valt att intervjua och observera undervisning i två 
klasser, med fokus på både elever och lärare, i skolans år ett i respektive land. Studien 
visar att i den nya zeeländska klassen tillämpade läraren nivågruppering som utgick från 
elevernas förkunskaper i de två ämnena engelska och matematik medan andra typer av 
individualisering användes i de andra ämnena. I den svenska klassen lät läraren varje elev 
arbeta efter ett individuellt arbetsschema i motsvarande ämnen, svenska och matematik. 
Resultaten pekar på att elevernas känsla av att lyckas påverkas av de olika 
individualiserande metoderna. Nivågruppering i det nya zeeländska klassrummet tycktes 
främja elevernas självbild, medan det individuella arbetsschemat i det svenska 
klassrummet ledde till att eleverna tenderade att tävla och jämföra sig med varandra. 
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Inledning 
 
Jag träffade på begreppet nivågruppering första gången när jag gick i högstadiet. Vi hade 
särskild och allmän kurs i engelska, något som jag förkastade eftersom betygssättningen 
kändes orättvis, det var lättare att få ett bra betyg i den allmänna kursen även om den 
särskilda var mycket svårare. I matematik hade vi däremot ett mer nyanserat 
nivågrupperingssystem där det fanns grupper på fem olika nivåer. Jag minns särskilt 
matematikgruppen i högstadiet där jag för första gången kände att jag inte var stressad 
för att jag inte förstod. Ett liknande system hade vi i gymnasiet i engelska och matematik, 
där var vi indelade i fyra grupper. Jag njöt, älskade att gå i en grupp där alla befann sig på 
min nivå, där man vågade prata utan att vara rädd för att säga fel.  
   Med de erfarenheterna i bagaget började jag två år efter gymnasiet att arbeta på en 
skola i Stockholms södra förort, jag arbetade där i ett år, året innan jag började på 
lärarutbildningen i Umeå. På skolan där jag arbetade kom jag för första gången i kontakt 
med det som i talspråk har kallats för ”den nya zeeländska pedagogiken”, vilket bl.a. 
innebär att man arbetar med smågrupper på olika nivåer i läsning och matematik. Några 
lärare på skolan där jag arbetade var på studiebesök på en friskola som arbetade efter 
denna pedagogik. Lärarna kom tillbaka och berättade om ”denna fantastiska pedagogik”. 
Detta sådde ett frö hos mig. Jag hade själv försökt mig på olika typer av individualiserad 
undervisning i den klass jag arbetade, men ingenting fungerade riktigt bra.  
   När sedan tillfället kom under min lärarutbildning i Umeå att få göra mina sista fyra 
praktikveckor på Nya Zeeland var jag inte sen att tacka ja.  
   Då jag kom fram till att nivågruppering var det ämne jag skulle skriva om i mitt 
examensarbete, började jag prata med vänner och insåg att detta i Sverige tycks vara ett 
mycket kontroversiellt ämne, i alla fall bland mina bekanta. Många ställde sig skeptiska 
till hur eleverna i ”den sämsta gruppen”, som de kallade den grupp som arbetade i 
långsammaste takten, kände sig. Det var då jag bestämde mig för att examensarbetet 
skulle innehålla både hur nivågruppering är som metod för att inhämta kunskap och hur 
den påverkar elevers känsla av att lyckas. 
   Det övergripande syftet med detta examensarbete är att få en inblick i hur 
nivågruppering och andra individualiserade metoder kan fungera. Syftet är mer precist att 
visa på och undersöka hur det kan se ut i två klassrum där man arbetar med olika 
individuella metoder men med samma mål, att tillgodose varje elevs kunskapsutveckling 
genom att utgå från varje individs kunskapsnivå. Syftet är vidare att se metoderna ur de 
båda synvinklarna att alla elever ska kunna uppnå nya kunskaper samtidigt som de ska 
känna att de lyckas.  
 

 
Litteraturöversikt 

 
Den nya zeeländska pedagogiken 
 
Nedanstående redogörelse för den nya zeeländska pedagogiken har sin utgångspunkt i två 
böcker författade kring ämnet. Jag har valt att redogöra för den delen som jag anser 
relevant för mitt examensarbete och därmed ger det inte en heltäckande bild av hela nya 
zeeländska skolväsendet.  
   Den ena boken är skriven av Brew, en kvinnlig lärare och utbildningspsykolog 
(educational psychologist) som studerat på lärarutbildningen Nya Zeeland där hon bott i 
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ett 30-tal år. Brew gör en jämförelse mellan undervisning för de lägre åldrarna på Nya 
Zeeland och i Sverige och hon beskriver lärarens arbetssätt på följande sätt:  
 

Från första skoldagen får den femåriga eleven ett individuellt utvecklingsprogram. 
Läraren för mycket noggranna checklistor på elevernas utvecklingsnivå i läsning, 
skrivning och matematik. Dylik information utgör underlag för diagnosarbete så att 
bästa möjliga gruppering kan garanteras. Så snart som läraren har kartlagt en ny elev 
inlemmas denne i en grupp som arbetar med nivåanpassat undervisningsmaterial. I 
gruppen får barnen får (sic!) möjlighet att lära sig från varandra – ett ypperligt 
inlärningssätt. Dessa grupper är inte huggna i sten utan förändras smidigt vid behov. 
Det är viktigt att förstå att ha ”samma kompis”, samma ”Sörgårdsbok” inte har 
samma valör i Nya Zeeland som det vanligen har i Sverige. Den svenska 
kollektiviteten vare sig den förekommer i större grupper eller i mindre som har starka 
särintressen har ingen motsvarighet inom den nya zeeländska skolgången. 
Individualism, flexibilitet och tolerans är aspekter av den sociala och emotionella 
kompetensutveckling som uppmuntras. Det förväntas att alla barn vill och kan 
samverka /…/ I juniorklasserna (de lägre åldrarna, min anmärkning) tillhör en elev en 
grupp för läsning, en annan för matematik och en tredje för skrivning. Läraren 
organiserar sitt arbete på så sätt att hon i cirka tio minuter undervisar en grupp i taget 
– i regel om 5- 6 elever – medan de andra barnen koncentrerar sig på olika 
uppgifter… Traditionell katederundervisning är sällsynt.1 

 
Brew beskriver en undervisning som hon anser vara banbrytande i jämförelse med den 
svenska. Sedan boken skrevs 1994 så har dock den svenska skolan förändrats,  
individualisering och flexibilitet har nu även kommit in i den svenska skolan och är idag 
en stor del av många svenska lärares vardag. Vad som dock fortfarande skiljer sig är 
utformandet av nivågrupper. 
    Två andra författare, Ellmin och Ellmin, har intervjuat svenskar som gjort praktik på 
olika skolor i Nya Zeeland och en av dessa personer beskriver arbetssättet för de yngre 
eleverna; Femåringarna arbetar med varierande uppgifter i mycket korta pass och 
barnen rör sig mycket i klassrummet. 2 En annan praktikant beskriver arbetssättet som 
något där det är naturligt för lärarna att inte alla elever gör samma saker. Han beskriver 
hur en lärare med 25-30 elever kan få klassen till att göra 5- 6 olika aktiviteter samtidigt, 
vidare att eleverna ofta byter aktiviteter och att arbetet på så sätt blir omväxlande.  
   Enligt författarna får de nya zeeländska lärarna i sin utbildning lära sig att det är viktigt 
med ett elevcentrerat klassrum. I klassrummet fanns olika aktivitetsstationer bl.a. 
forskarhörnan, mattehörnan, läshörnan, platsen för datorn och platsen där man vilar. 
Enligt författarna avspeglas den laborativa och verklighetsanknutna undervisningen i 
rummets utformning.3 
 
 
Definition av begrepp  
 
Differentiering  
Differentiering är relevant att förklara då det ofta kommer upp i samband med 
nivågruppering och individualisering. Wallby m.fl. beskriver; Begreppet differentiering 
används för att beteckna att undervisning utformas olika för olika elever. 4  

                                                
1 Brew, Margit, (1994), Den leksamma skolan, Malmö: Skogs grafiska, sid 48-50 
2 Ellmin, Birgitta och Ellmin, Roger, (1997), Nya Zeelands skola, Stockholm: Liber, sid.33 
3 Ibid. sid.78 
4 Wallby, Karin m.fl., (2001), Elevgrupperingar - en kunskapsöversikt med fokus på matematikundervisningen, 
 Kalmar: Skolverket sid. 36 
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       Begreppet differentiering kan enligt Wallby m.fl. delas in i bl.a. inre och yttre 
differentiering. Med yttre menas här differentiering som regleras av nationella 
styrdokument eller organisatoriska uppdelningar. Här kommer bl.a. uppdelningar av 
typen, vilken skola en elev väljer (skoltypsdifferentiering), vilken linje eller vilket 
program en gymnasieelev väljer (linjedifferentiering) och vilket ämne en elev väljer som 
tillval (differentiering efter ämnesval).  
   Med inre differentiering menas grupperingar som avser lärande och sker lokalt, utan att 
regleras i skollag, skolförordningar eller läroplan. Dessa grupper kan skapas efter många 
olika intressen såsom exempelvis prestationsnivåer, intresse, kön och inlärningsstil.5 
Specialundervisning kan också vara en form av differentiering, en typ av undervisning 
jag inte kommer att beröra. Differentieringsbegreppet förekommer även bland andra 
typer av grupperingar som särskiljer elever, exempelvis betyg, dessa kommer jag dock 
inte att gå närmare in på här.    
   Jag har valt att studera inre differentiering när det handlar om prestationsnivåer. Två av 
dessa inre typer av differentiering är nivågruppering och individualisering, dessa begrepp 
förklaras i nästa stycken.  
    
Nivågruppering 
Nivågruppering innebär enligt Wallby m.fl. att elever undervisas i en viss grupp som är 
sammansatt av elever som antas ha samma förutsättningar i ett visst ämne.6  Vidare 
skriver Walby m.fl. att nivågruppering syftar till att skapa grupper som är relativt 
homogena beträffande prestation och förkunskaper. Dessa grupper kan vara mer eller 
mindre fasta, vissa kan bestå under en längre tid medan andra kan vara tillfälliga och 
bestå endast under vissa avsnitt eller moment.7 
   Robert Slavin gjorde en stor undersökning 1986 och identifierade olika typer av 
nivågrupperingar (ability grouping) i det amerikanska skolsystemet.8 Benämningar och 
förklaringar av de olika typerna av nivågruppering framgår, med utgångspunkt från 
Slavin, i följande sammanställning: 
   

• Ability Grouped Class Assignment; En indelning där man tar hänsyn till elevens 
förmåga och sedan gör en indelning av klasser utefter det. Klassen består år efter år. 

• Regrouping for Reading and Mathematics; Här befinner sig eleverna i heterogena 
klasser större delen av dagen men befinner sig i nivåanpassade klasser i vissa 
ämnen såsom exempelvis matematik och engelska. 

• The Joplin plan; Eleverna går i heterogena klasser men grupperas ibland om efter 
nivå när de ska ha läsaktiviteter. 

• Nongraded plan; Den här metoden inkluderar en varierad mängd grupperingar som 
grupperar eleven efter förmåga snarare än ålder. Jag tolkar det som att det liknar 
vårt svenska system med åldersblandad klass.  

• Within –class Ability Grouping; Den här metoden används främst för läsning och 
matematik. Lärare delar in eleverna i sin klass i smågrupper efter nivån på läsning 
och matematik. Grupperna arbetar med material anpassat till gruppens nivå. 

 
 
 

                                                
5 Ibid, sid.37 
6 Ibid, sid.15 
7 Ibid, sid.48 
8 En sammanställning om Robert Slavins studie finns på Internetsidan; 
http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed290542.html  2005-12-18, kl. 10.54 
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Individualisering 
Individualisering är enligt Wallby m.fl. inte något entydigt begrepp. Det kan innebära att 
olika elever arbetar med olika arbetsuppgifter fast mot samma mål. Wallby m.fl. tar upp 
olika sätt som man kan arbeta individualiserande på. De nämner att en vanlig 
individualiseringsform är den s.k. hastighetsindividualiseringen, d.v.s. att eleverna 
arbetar i sin egen takt, vilket innebär att olika elever under samma tidsperiod kommer att 
arbeta med olika områden. Det kan exempelvis vara att alla har samma lärobok men 
arbetar i sin egen takt i den.9 
   Lindqvist skriver också i sin avhandling att individualisering är ett mångtydigt 
begrepp.10  Hon tar upp att individualisering ofta används som en motbild, till den, enligt 
många, förlegade förmedlingspedagogiken (en lärare förmedlar samma kunskaper till en 
hel klass, mitt förtydligande). Det som enligt Lindqvist särskilt betonas är skiftet från en 
lärarstyrd undervisning till en som mera bygger på tilltro till elevaktivitet och vikten av 
att utgå ifrån elevens perspektiv och intressen. Lindqvist påpekar att ökad 
individualisering ofta har likställts med att eleverna har mer eget arbete.11 
 
 
Tidigare forskning 
 
Nivågruppering 
Olika perspektiv har anlagts på nivågruppering av forskare, som ser olika för- och 
nackdelar när det gäller effekter av nivågruppering. 
   Wallbys m.fl. forskningsresultat kring nivågruppering pekar på att det är svårt att ge  
något entydigt svar på om det är bra eller dåligt med nivågruppering. De påpekar att 
undervisningen är beroende av alltför många faktorer för att kunna förenklas till en enkel 
fråga om organisation. Undervisningens innehåll och utformning spelar alltid roll menar 
författarna. Detta oberoende av vilken grupperingsform som väljs.12 
   Wallby m.fl. har vidare ställt upp nackdelar respektive fördelar med nivågruppering, 
som kan sammanfattas på följande sätt: 
 
• Nackdelar beträffande elevers lärande: Elever kan missgynnas på grund av sociala 

och kulturella förhållanden, elevers sociala och kulturella bakgrund kan avgöra hur 
deras kunskaper bedöms och därmed i vilken grupp de placeras. Elever kan placeras i 
fel grupp. Författarna menar att det kan vara svårt att hitta ett tillförlitligt instrument 
att avgöra vilken grupp som är mest passande för en viss elev. Elever kan ha 
svårigheter att byta grupp om denna har arbetat med ett annat innehåll. Elevers 
möjligheter att i framtiden göra andra val kan i vissa gruppkonstellationer begränsas. 
Det finns en risk att eleverna inte utvecklas på ett positivt sätt om kraven är för lågt 
ställda. 

• Nackdelar beträffande elevers känslor: Elevens förväntningar på sig själv kan 
påverkas på ett negativt sätt om kraven är för lågt ställda, eleven kan identifiera sig 
som ”den som inte kan” och ge upp ambitionen att försöka. Om kraven är för högt 
ställda kan eleven känna stress över att den inte klarar av det som förväntas av 
honom/henne. 

                                                
9 Wallby m.fl. (2001) sid. 53 
10 Lindqvist, Margareta, (2003), Individualisering - Att kliva ur och i gemenskap, Linköpings universitet 
11 Ibid sid.133  
12 Wallby m.fl. (2001)  sid. 155- 156 
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• Nackdelar beträffande elevers undervisning: Även en grupp som är sammansatt för 
att vara homogen kommer att vara heterogen, det finns här en risk att läraren i sin 
undervisning utgår ifrån att gruppen är homogen och därmed jämnpresterande. 

• Positiva aspekter av nivågruppering: En anpassad undervisning kan utveckla 
eleverna om utbildning som erbjuds är kvalificerad och utgår ifrån elevernas 
kunskaper och erfarenheter med inställning på att nå höga mål. De duktigaste 
eleverna kan få en utökad studiekurs. Enligt författarna är forskningen som finns 
ganska överens om att för de allra duktigaste eleverna kan nivågruppering innebära 
en möjlighet att lära sig områden som de annars inte kommer i kontakt med.13 

 
   Jag har valt att titta närmare på den nivågrupperingsform som Slavin kallar för Within- 
class Ability Grouping14 och som på svenska kan översättas med inomklassgruppering.15  
Slavin menar att denna form är svår att mäta resultatet, när det handlar om läs- 
undervisning eftersom i stort sett alla klasser han studerat delat upp sina elever efter nivå 
i läsning. Därmed finns ingen kontrollgrupp att jämföra med. När det däremot gäller 
inomklassgruppering i matematik så har han kommit fram till att det gett goda resultat, 
speciellt när klassen är uppdelad i endast två eller tre grupper. De positiva effekterna är 
något bättre för de mest lågpresterande eleverna än för de i mitten eller de 
högpresterande.16 
   Slavin sätter också upp riktlinjer för hur han tycker att lärare ska förhålla sig till 
nivågruppering. Dels ska elever identifiera sig med en heterogen klass. Eleverna ska 
endast nivågrupperas då det är en fördel med homogenitet för att bästa lärande ska ske, 
som i fallen med matematikundervisning och läsgrupper. Gruppindelningen ska ske 
utefter vilken förförståelse som efterfrågas, inte efter något IQ-test eller en övergripande 
prestation i alla ämnen. Grupperna ska inte vara statiska utan det ska vara möjligt att byta 
grupp efter elevens progression. Lärare måste variera nivån och hur instruktionen sker 
beroende av elevens nivå av läsning och lärande i nivågrupperna. Endast få grupper ska 
bildas i klassen så att läraren har tid att utforma adekvat lektionsinnehåll för varje grupp 
 
Individualisering 
Eftersom individualiseringsbegreppet är så komplext så finns det inget enkelt svar på 
frågan om för och nackdelar. Gemensamt för den litteratur jag har läst är att alla lärare 
verkar sträva efter att uppnå någon form av individualisering eftersom lärare idag anser 
sig medvetna om att elever befinner sig på många olika nivåer i skolan. Lindqvist skriver 
exempelvis att de lärare hon studerat är överens om att det är viktigt att ta tillvara det 
unika och potentialen hos varje elev.17 
   Svedberg och Zarr menar att alla lärare vet att individualisering innebär att man ska ta 
hänsyn till varje elevs förutsättningar men de är samtidigt av uppfattningen att endast ett 
fåtal lärare vet hur individualisering i praktiken ska gå till. 18 Vidare skriver de att 
individualiseringsbehoven är större idag med djupa rötter i elevers skiftande bakgrund 
och att det därför är betydligt svårare att helt lösa problematiken att ge en undervisning 
anpassad efter varje elevs nivå. 

                                                
 
13 Ibid sid.113-115 
14 Holifield, http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed290542.html, 2005-12-18 kl.10.54  
15 Inomklassgruppering är en översättning som Stensmo, Christer (1997), har valt i boken Ledarskap i 
klassrummet, Lund: Studentlitteratur Sid. 147-149  
16 Holifield, http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed290542.html  2005-12-18 kl.10.54 
17 Lindqvist, (2003) sid.132 
18 Svedberg, Lars och Zaar, Monica, (1990), Boken om pedagogerna, Falköping: Almqvist & Wiksell, sid.70-71 
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   Lindqvist hänvisar till forskaren Carlgren som menar att det finns en risk att 
individualisering blir mer eget arbete och att det i sin tur leder till att alla elever sitter i 
sin egen ”glasbubbla” och blir avskärmade från det omgivande sociala sammanhanget.19 
   Wallby m.fl. tar också upp denna risk att mycket arbete fortgår individuellt och därmed 
är möjligheterna till gemensamma diskussioner begränsad då eleverna arbetar med vitt 
skilda områden.20 De för in begreppet hastighetsindividualisering som jag nämnde i 
definitionen av individualisering. Risken med en för långt driven hastighetsindividua-
lisering är att elever inte hinner med vissa moment, eller att de leds förbi vissa avsnitt. 
Enligt författarna kan de på detta sätt förlora möjligheten att lära.21  
   Läraren Wahlström, som skrivit en bok om hur man ska ta tillvara de begåvade barnen 
i skolan, ställer sig positiv till individualisering i skolan. Hon beskriver två olika begrepp, 
konvergent och divergent pedagogik. Konvergent pedagogik betyder att läraren ställer 
frågor till eleverna som bara har ett svar. Hon menar att detta är en likriktad pedagogik 
som bara gynnar de medelpresterande eleverna i en klass. Hon förespråkar istället en 
pedagogik med divergenta/öppna frågor som ger eleverna möjlighet att arbeta på sin egen 
nivå. Hon framhåller att en individualisering där man kan arbeta med samma stoff/ämne 
fast med öppna frågor med utrymme för olika mycket fördjupning, leder till att varje barn 
arbetar utefter sin förmåga. Detta arbetssätt främjar både hög, mellan och låg presterande 
elever, enligt Wahlström.22 
 
 
Läroplanernas anvisningar  
 
För Sveriges del anges i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo-94) inga 
konkreta krav på hur en skola ska organisera sin undervisning. I Lpo-94 nämns inget om 
elevgrupperingar såsom nivågruppering. Däremot läggs stor vikt vid att individualisera i 
betydelsen att utgå ifrån den individuella elevens förförståelse. Läroplanen förespråkar 
vidare en likvärdig utbildning där en likvärdig utbildning däremot inte innebär att 
undervisningen ska utformas på samma sätt eller att resurserna ska fördelas lika. 
Läroplanen menar att likvärdig utbildning innebär att ” hänsyn skall tas till elevers olika 
förutsättningar och behov.” 23  Vidare framgår i läroplanen att det är viktigt att läraren 
organiserar undervisningen så att eleverna lär sig att både samarbeta och arbeta 
självständigt.24  

Då det gäller läroplanen på Nya Zeeland så har jag studerat det Nya Zeeländska 
ramverket för läroplanen (The New Zealand Curriculum Framework). I detta ramverk för 
läroplanen står ganska mycket om individualisering, bl.a. förespråkar skolans läroplan 
olika läromöjligheter genom att låta eleverna uppnå lärande som utgår från den 
individuella elevens kunskapsnivå.25 

                                                
19 Lindqvist, (2003), sid. 133 
20 Wallby m.fl. (2001), sid.53 
21 Ibid sid.163 
22 Wahlström, Gunilla, (1995), Begåvade barn i skolan, Arlöv: Liber utbildning, sid. 69- 73 
23 Lärarens handbok (2001), Kap. Lpo-94, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och 
fritidshemmet, 
 Solna; Lärarförbundet, sid. 10 
24 Ibid sid.14 
25 http:// www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/principles_e.php, 2005-12-20 kl.17.44 
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Det som skiljer den svenska läroplanen från den nya zeeländska är att den 
sistnämnda ger förslag på undervisningsform. Ramverket skriver att ”students may be 
working at a range of levels” .26  

Ramverket tar också upp vikten av att elever samarbetar” Students will: develop 
good relationships with others, and work in co-operative ways to achieve common 
goals” .27 
 

 
Syfte och frågeställningar  

 
Syftet med denna studie är att beskriva hur det kan se ut och analysera undervisning 

och lärande i två nationella kontexter, genom att undersöka klassrum i två länder, Sverige 
och Nya Zeeland, där lärare och elever arbetar med olika individuella metoder. Syftet 
omfattar att beskriva och analysera hur nivågruppering och individualisering kan 
användas för att tillgodose eleverna på den nivå där de befinner sig. Syftet är vidare att 
undersöka positiva respektive negativa aspekter av individualiserade metoder både 
utifrån målen att eleverna ska uppnå nya kunskaper och de mål som innebär att varje elev 
ska ha rätt att uppleva en känsla av att lyckas. 

Jag har valt en definition av nivågruppering där man grupperar elever efter 
kunskapsnivå i olika ämnen inom den egna klassen s.k. inomklassgruppering. Mitt ämne 
är avgränsat till att gälla elever i skolans år ett med fokus på matematik-, läs- och 
skrivundervisning, samt att jag även undersöker hur man arbetar med andra teoretiska 
ämnen i klasserna.   
   För dessa syften formulerar jag följande fyra frågeställningar:  

• Använder lärarna nivågruppering eller någon annan typ av individualisering och 
hur fungerar i så fall den? 

• Varför har läraren valt att arbeta som den gör? 
• Vad tycker eleverna om sin egen undervisning? 
• Hur påverkar nivågruppering och andra individualiserande metoder som använts i 

klasserna elevens känsla av att lyckas? 
 

 
Teoretiska utgångspunkter 
 
Jag har utgått ifrån tre olika teorier för att relatera mina resultat och diskutera dessa.   

Den sociokulturella teorin är en av dessa teorier. Den har jag tagit med därför att jag 
anser det vara nödvändigt att eleverna har ett socialt samspel för att optimalt lärande ska 
kunna ske. För att få en annan vinkling på undervisning och lärande har jag valt att 
komplettera denna teori med Ference Martons didaktiska teori som grundar sig på 
fenomenografin. Denna teori valde jag eftersom Marton talar mycket om att man måste 
grunda sig på varje individs förförståelse när man lägger upp undervisningen, vilket kan 
innebära väldigt individualiserande metoder till skillnad från den sociokulturella 

                                                
           26 http:// www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/curric_standards_e.php, 2005-12-20 kl.17.44 

27 http:// www.tki.org.nz/r/governance/nzcf/ess_skills_e.php, under rubriken social and Co- operative skills,  
2005-12-20 kl.17.44 
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samarbetstanken. Den tredje teorin jag har valt är ramfaktorteorin, då jag anser att 
ramfaktorerna har en stor betydelse när det gäller utförandet av undervisningen. 

 
 

Den sociokulturella teorin 
 
Den sociokulturella teorin kan med Dysthe sammanfattas med sex olika centrala aspekter 
på lärande, enligt följande sammanställning: 
  

• Lärande är situerat d.v.s. att allt lärande sker i en kontext/sammanhang.  
• Lärande är socialt, vilket dels betyder att allt lärande utgår ifrån den kultur man 

bär och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra, dels att lärande inte 
kan ske om man inte är en del av kulturen/gruppen. 

• Lärande är distribuerat, lärande sker genom att alla tillför något i gruppen, alla är 
duktiga på något som är nödvändigt för en helhetsförståelse. 

• Lärande är medierat d.v.s. att man lär sig genom olika medier, såsom böcker och 
filmer. Det innebär även att man kan använda sig av medier såsom penna, papper 
och miniräknare. Medierat lärande kan också vara att lagra kunskap genom datorn 
och/eller att förmedla kunskap genom språket. 

• Lärande är deltagande i en praxisgemenskap, detta innebär att alla människor lär 
genom att handla med andra människor. 

• Språket är centralt för lärande, språket är en länk mellan det yttre; 
kommunikationen med andra, och det inre; tänkandet.  

 
Gemensamt för alla dessa aspekter och en förutsättning för att lärande ska ske, enligt 

ett sociokulturellt synsätt, är att individer interagerar med andra vilket sker i en kontext.28 
Den sociokulturella teorin bygger delvis på Vygotskys tankar om barns närmaste 

utvecklingszon.29 Vygotsky, som var en framträdande rysk socialpsykolog har under 
1900-talets senare årtionden, fått stort inflytande på den pedagogiska debatten. Han 
menade att det var mycket viktigt att hitta barns närmaste utvecklingszon och utgå ifrån 
den i undervisningen för att uppnå bästa möjliga lärande. Den närmaste utvecklingszonen 
innebär skillnaden mellan det som barnet redan kan och det som den kan lära sig med 
hjälp. För att ta reda på den närmaste utvecklingszonen hos en elev kan man först 
undersöka vad eleven redan klarar av. Sedan vad eleven klarar av med hjälp, för att 
därefter utveckla en undervisning som ligger däremellan. Vygotsky menade att man hela 
tiden måste få utmaningar för att utveckling ska ske. När det gäller bedömning,  så menar 
Vygotsky att det är minst lika viktigt att bedöma den potentiella som den aktuella 
utvecklingsnivån för barnet.30 

Med utgångspunkt i den sociokulturella teorin som bygger på Vygotskys tanke om 
den närmaste utvecklingszonen, menar Hundeide, professor i utvecklingspsykologi, att 
det för lärare är viktigt att för varje elev identifiera zonen för möjlig utveckling, för att få 
rätt uppfattning av barnets utvecklingsmöjligheter. Hon anser det därför viktigt att läraren 
tränas i att aktivt söka efter positiva egenskaper och resurser och att inrikta 
undervisningen på zonen för möjlig utveckling.    Vidare skriver hon om att det i skolan 

                                                
 
28 Dysthe, Olga, (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, Dialog, 
samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, sid. 41-50 
29 Dysthe, Olga och  Igland, Mari- Ann (2003) Vygotskij och sociokulturell teori I Dysthe, Olga sid. 80-81 
30 Ibid. sid. 81 
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och klassrummet finns en mängd olika koder och ritualer som måste följas.31 Om dessa 
inte följs och om läraren eller andra elever har förutfattade negativa uppfattningar om en 
elev så är det lätt att denne exkluderas i gemenskapen i klassen, enligt Hundeide: 
 

De rollförväntningar och positioner som förhandlats fram har tydliga konsekvenser 
för elevernas skolprestationer. På så sätt blir barnens självuppfattning och 
uppträdande (inklusive dess prestationer) ett resultat av en förhandling om roller och 
positioner där både barnet, lärare, vänner och familj medverkar.32 

 
Förutom förväntningar och koder så finns det även olika rambetingelser för 
kommunikationen i klassrummet, framhåller Hundeide. Dessa rambetingelser kan vara 
hur värderingar avseende undervisning ser ut på skolan och hur mycket talutrymme som 
ges till eleverna. Rambetingelserna omfattar också de fysiska redskap som finns 
tillgängliga, exempelvis datorer och hur organiseringen av klassrummet ser ut med bl.a. 
bänkplacering. Att grupper av elever och lärare i olika klassrum dessutom har olika koder 
för hur man ska uppträda, att eleverna har olika rollfördelningar och att olika 
förväntningar ställs på den enskilde eleven både av lärare, klasskompisar och av eleven 
själv, tillsammans med de olika rambetingelserna,  bildar mönstret för hur det inter-
subjektiva rummet ser ut. Det intersubjektiva rummet är enligt Hundeide en integrering 
av alla dessa yttre styrningar som sedan ger en känsla hos eleven av att vara exkluderad 
eller inkluderad i klassrummets gemenskap.33 
 
 
Fenomenografin  
 
Den pedagogiske forskaren Ference Marton, använder fenomenografi som en teori för att 
förstå hur vi uppfattar och urskiljer olika fenomen i omvärlden.34 Marton menar att lärare 
i sin undervisning måste utgå ifrån elevens förförståelse, dvs. hur eleven uppfattar och 
urskiljer olika fenomen. Han menar vidare att förståelsen är den högsta kompetensen och 
färdigheter och faktakunskaper är sekundära. Marton uttrycker förståelse som en 
kompetens, på följande sätt: 
 

[…] det finns ett slags kompetens, helt enkelt ”att förstå”, som skiljer sig från och är 
mer grundläggande än både färdigheter och kunskap.35  

 
Det är först då man utgår ifrån elevens förförståelse i undervisningen som eleven kan 
uppnå en ny förståelse. Förankrar man inte det eleven redan förstår så kan eleven 
möjligtvis lära sig faktakunskaper och färdigheter men inte en ny förståelse. Marton 
anger vidare att det inte finns någon teknik att lära alla allt men genom att studera hur de 
lärande tänker om vissa fenomen kommer lärarna att vara bättre rustade i undervisningen 
om just dessa fenomen.36 
 
 

                                                
31 Hundeide, Karsten (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid. 143-166 
32 Ibid sid.147 
33 Ibid sid.154 
34 Marton, Ference, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik Lund: 
Studentlitteratur, sid. 98-119 
35 Ibid sid.101 
36 Ibid, sid. 98-119 
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Ramfaktorteorin 
 
Ramfaktorteori behandlar de s.k. ramfaktorerna, rådande begränsningar och ramar att 
förhålla sig till i undervisningen såsom bl.a. elevsammansättning, tidsåtgång, resurser, 
organisation, social struktur. Linde menar att ramfaktorerna egentligen utgår från en 
enkel tankefigur, som innebär att om man inte har förutsättningarna så kan inte 
handlingen utföras.37 
   Vidare menar Linde att ramfaktorteorin kan förefalla trivial men att den kan ses utifrån 
två perspektiv som gör det mer komplicerat, nämligen utomvetenskapligt och 
inomvetenskapligt. Utom vetenskapen har ramfaktorteori haft betydelse för skolpolitisk 
debatt genom att höja medvetenheten kring att innehållsliga reformer måste gå hand i 
hand med statligt reglerade beslut såsom t.ex. resurser. Inom vetenskapen har man 
försökt bestämma hur ramarna uppstår via statliga beslut och hur undervisningen ramas 
in via klassrumsspråkets form som i sin tur får sin karaktär genom klassrumssituationens 
bundna form, exempelvis att en lärare vid en viss tidpunkt ska lära ut ett specifikt 
innehåll till trettio elever som befinner sig i samma klassrum. Ett annat exempel på denna 
bundna form är att läraren alltid har ordet om ingen annan begärt det. Ett ytterligare 
exempel som tydliggör ramfaktorernas inverkan i undervisningen, när det gäller dagligt 
inflytande i klassrummet är det stora inflytande som utövas inom de begränsande 
ramarna av läroboksförfattare och företag som säljer undervisningsmaterial. 
 

 
Metod 

 
Jag har valt att göra en kvalitativ jämförande fallstudie där fallen är två olika klasser. En 
fallstudie är ett samlingsbegrepp för en grupp forskningsmetoder som har det gemensamt 
att man fokuserar på undersökningen eller studiet av en viss företeelse.”38  Min 
företeelse är nivågruppering och andra individualiserande metoder i de klasser jag 
studerat. De två klasser jag studerat är en klass med lärare och elever i år ett i Sverige och 
en klass på motsvarande nivå i Nya Zeeland. I min studie fokuserar jag matematik-, läs- 
och skrivundervisning, samt att jag även undersöker hur man arbetar med andra 
teoretiska ämnen i de två klasserna. Jag har undersökt positiva respektive negativa 
aspekter av metoderna som används i klasserna både utifrån målen att eleverna ska uppnå 
nya kunskaper och de mål som innebär att varje elev ska ha rätt att uppleva en känsla av 
att lyckas. 

Jag har använt mig av triangulering39, vilket innebär att jag använt mig av olika 
metoder såsom intervjuer och observationer. Jag tycker att det är en fördel att använda 
sig av flera olika metoder då man kan få fram en sak i en intervju och en annan i en 
observation. Varför jag valde intervjuer och inte enkät var för att jag ville, som Tasker 
beskriver ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor för att få en fördjupning och utveckling 
av mina redan uppställda frågor.40 
 
 
 

                                                
37 Linde, Göran, (2000), Det ska ni veta, Lund: Studentlitteratur, sid.52 
38 Bell, Judith, (2006), Forskningsmetodik, Lund: Studentlitteratur, sid.16 
39 Merriam, Sharam B, (1994), Fallstudien som forskningsmetod, Lund: Studentlitteratur, sid. 85 
40 Bell (2006) sid. 119 
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Urval  
 
Jag gjorde mitt urval genom att välja den klass där jag vistades mest i när jag gjorde min 
praktik på Nya Zeeland. Jag såg att de arbetade nivågrupperat och valde därför en klass i 
Sverige där jag visste att de inte arbetade med nivågruppering. Detta eftersom jag ville ha 
någon annan metod att jämföra med. I båda fallen var valen av klasser beroende av att jag 
visste att jag var välkommen att få observera och intervjua både barn och klasslärare.  
   Klassen på Nya Zeeland befann sig i en skola i Aucklands förorter. I klassen fanns 22 
elever, nio pojkar och tolv flickor. Eleverna kom från många olika länder och bara fyra 
elever hade engelska som förstaspråk. Det här var en år ett vilket betyder att eleverna var 
fem år gamla, man börjar i skolan när man är fem år på Nya Zeeland. Läraren hade 
arbetat som lärare i 28 år. Klassen i Sverige befann sig i en skola i Stockholms innerstad. 
I klassen gick 24 elever, tio pojkar och fjorton flickor. I klassen gick endast en elev med 
svenska som andraspråk. Eleverna i klassen var sju år gamla. Läraren hade arbetat som 
lärare i 20 år. En elev från respektive klass var sjuk/borta vid intervjutillfällena. Dessa 
två elever ingår således endast i observationsstudien. 
 
 
Genomförande 
 
Jag valde att göra intervjuerna med eleverna med frågor som var likadant utformade och 
som delvis var strukturerade d.v.s. de ställdes i möjligaste mån i samma ordning till alla 
eleverna. Frågorna var både öppna och slutna, en del kunde man bara svara ja eller nej på 
och på andra frågor bad jag dem svara utförligare.41  
   De tre första frågorna i den Svenska klassen (se bilaga 1) och de två första frågorna i 
den Nya Zeeländska klassen (se bilaga 1) skiljer sig åt mellan länderna. Dessa gavs med 
slutna svarsalternativ i den Nya Zeeländska klassen eftersom syftet var att se om eleverna 
föredrog ett ämne framför det andra beroende av om de var starkare eller svagare i detta. 
I den svenska klassen valde jag att ställa denna fråga (se bilaga 1) på ett lite annorlunda 
sätt efter att ha läst boken ”Att förstå barns tankar” där författarna resonerar om att barn 
lättare kan svara på en fråga om man ber dem berätta, ”En typ av frågor som barn ofta 
uppfattar som lätta, är när man ber dem berätta något”.42 Vidare skriver författarna att 
det kan underlätta om man använder sig av bilder då man ber barnen att berätta om något. 
Jag använde mig av ett papper med tre ansikten, en glad, en neutral och en sur (se bilaga 
2) som jag hade framför barnet när jag frågade, barnen pekade på ansiktena när de blev 
tillfrågade om de tre första frågorna (se bilaga 1). 
   I den Nya Zeeländska klassen intervjuades eleverna i ca.5 min var där 11 elever 
spelades in med bandspelare och 10 inte spelades in. Jag gick ut med en förfrågan till 
föräldrarna via ett papper om tillåtelse att spela in deras barns svar på kasettband. De 
föräldrar som var närvarande då min förfrågan delades ut gav sitt tillstånd. Jag fick 
lärarens tillåtelse att intervjua resterande 10 elever. För dessa elever som inte spelades in 
skrev jag ner deras svar.  
   När det gäller de svenska eleverna så intervjuade jag 23 elever också de i ca fem min. 
var. I den svenska klassen blev elevernas föräldrar tillfrågade via ett veckobrev om de 
gav sin tillåtelse att deras barn blev bandinspelade. Ingen kom dock med några 
invändningar. Alla intervjuer bandades för att senare skrivas ut ordagrant. 

                                                
41 Ibid sid.120-123 
42 Dovenborg, Elisabet och Pramling Samuelsson, Ingrid, (2000), Att förstå barns tankar, Stockholm: Liber,  
sid. 34 
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   Lärarintervjuerna var friare i sin utformning. Jag hade på förhand ställt upp frågorna 
men under samtalets gång kunde de hamna i en annan ordning. I vissa fall utvecklade 
läraren resonemanget vilket gjorde att jag ställde följdfrågor som inte fanns med bland 
intervjufrågorna från början. Jag anser dock att frågorna rörde sig inom ramen för mina 
frågeställningar. I andra fall hände det att en redan skriven fråga aldrig ställdes då jag 
tyckte att jag redan fått svar på den genom ett mer utvecklat svar på någon annan fråga 
jag ställt tidigare. Intervjuerna var spontana i den bemärkelsen att de inte hade fått 
intervjufrågorna i förväg, utan fick svara spontant under intervjuns gång.  
   Under en vecka var observerade jag respektive klass. Jag var deltagande observatör, 
vilket innebar att jag deltog och hjälpte till med det som jag kunde i undervisningen. 
Särskild vikt lades vid att notera hur både lärare och elever arbetade med matematik-, läs- 
och skrivundervisningen. Jag förde noteringar under dagarna med fokus på hur eleverna 
arbetade individualiserat, hur eleverna verkade gilla arbetssättet och om de verkade 
jämföra sig med varandra. Vidare observerade jag även hur lärarna förhöll sig till 
eleverna med fokus i matematik och läs- och skrivundervisningen. 
 
 
Databearbetning 
 
Jag har bearbetat mitt resultat genom att transkribera hela intervjuerna. Ur 
transkriberingen har jag sedan använt det som jag ansåg vara mest väsentligt för mina 
frågeställningar. Ur observationsnoteringarna har jag tagit det som jag ansåg vara viktig 
information i relation till mina frågeställningar och mitt syfte. Jag upptäckte en ny 
infallsvinkel när jag gick igenom mitt resultat. Jag såg att klassrumsmiljön såg väldigt 
olika ut i de olika klasserna och valde att ta med detta även om det inte finns med som en 
separat frågeställning. Det gjorde jag eftersom klassrumsmiljön är något som den 
sociokulturella teorin tar upp som viktigt när det handlar om en elevs lärande43. 
 
 
Etiska aspekter 
 
Enligt de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet satt upp så finns det fyra 
huvudkrav som måste följas när man ska göra forskning inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Dessa krav på information, samtycke, konfidentiell behandling och 
nyttjande,44 har jag tagit hänsyn till och beaktat.  
   Genom att informera eleverna och lärarna jag intervjuade om vad jag ville veta, att det 
var frivilligt och att de på förhand visste om att jag skulle observera och intervjua dem så 
har jag tagit hänsyn till informationskravet. På Nya Zeeland spelade jag in de elever där 
föräldrarna på förhand hade godkänt detta genom att skriva sin signatur på ett papper. I 
Sverige spelade jag in alla elever eftersom föräldrarna fick information via veckobrev 
och hade inte några invändningar. Jag talade även om för föräldrarna att inga identiteter 
skulle röjas.  
   Genom att jag meddelade föräldrar om att jag skulle intervjua deras barn så hade de ett 
tillfälle att säga nej om de inte hade velat att deras barn skulle vara med i studien. Även 
lärarna blev tillfrågade innan observation och intervju sattes igång. På så vis har jag även 

                                                
43 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid. 154 
 
44 Forskningsetiska principer inom humanistisk och samhällsvetenskaplig  forskning, 
Vetenskapsrådet, ISBN: 91-7307-008-4 
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uppfyllt samtyckeskravet. För de elever som inte blev bandinspelade fick jag också 
lärarens tillåtelse att genomföra intervjuerna. 
   Genom att helt avidentifiera individerna i studien så har jag uppfyllt det konfidentiella 
kravet. Där namn förekommer är de fingerade och skolornas och lärarnas beskrivningar 
är så pass allmänna att det skulle kunna vara många som beskrevs på liknande sätt. Jag 
har ingen avsikt att använda de uppgifter som jag fått fram på annat sätt än i forskningens 
syfte. På det sättet uppfyller jag även nyttjandekravet.  
   Jag har dessutom låtit en av lärarna läsa igenom min tolkning av hennes intervju för att 
feltolkningar ska undvikas, den andra läraren kan tyvärr inte ta del av mitt material 
eftersom hon inte kan svenska. Jag kommer även att låta den svenska läraren få ta del av 
mitt slutgiltiga examensarbete när det är färdigt. 45 
 
 
Tillförlitlighet – generaliserbarhet 
 
Tillförlitligheten eller reliabiliteten påverkas av att allt är sett genom mina ögon som är 
färgade av mina tidigare erfarenheter. Efter att ha hört så mycket gott om undervisningen 
som bedrivs på Nya Zeeland gick jag in med positiva förväntningar vid mina besök i 
klassen och självklart präglar det mitt resultat. Mina observationer brister i tillförlitlighet 
eftersom jag utan någon annans hjälp helt ostrukturerat studerat klassrumssituationen och 
det är endast mina observationer som utgör underlaget för mina tolkningar.  
   Intervjufrågorna i elevintervjuerna skiljer sig något åt mellan de olika klasserna. 
Eftersom jag, som jag tidigare nämnt, använde mig av ett lite annorlunda sätt att intervjua 
eleverna i Sverige (se under rubrik Genomförande) så kommer det att vara svårt att rakt 
av jämföra resultaten från de olika elevintervjuerna. Dessutom var eleverna i den Nya 
Zeeländska klassen två år yngre än de svenska eleverna, vilket givetvis kan påverka att 
de i mindre utsträckning har förmågan att analysera sin egen undervisning och därmed 
kan deras svar bli tunnare än de svenska elevernas. Att mitt modersmål är svenska spelar 
också en roll eftersom det då är lättare att ställa följdfrågor och att spontant kunna 
förklara en fråga. 
    Bell skriver att det finns en rad faktorer som kan påverka svaren i en intervju. Hon tar 
som ett exempel upp att informanten nyligen kan ha varit med om en händelse som 
påverkar hans eller hennes åsikter.46 Två andra påverkansfaktorer vid intervjuer som 
Johansson tar upp är att intervjuaren påverkar svaret och att den som blir intervjuad av 
olika orsaker inte är helt sanningsenlig. Speciellt vid kvalitativa intervjuer kan 
tillförlitligheten bli sämre.47 Som jag tidigare nämnt så styr säkerligen mina 
förväntningar hur jag som intervjuare ställer mina frågor. Jag har försökt vara så positiv 
och tillmötesgående som möjligt när jag intervjuat för att få en trygg intervjusituation och 
få lärare och elever att känna att jag är intresserad av vad de kommer att säga.  
    Då det är så många faktorer som styr så kan jag egentligen inte direkt påverka hur 
tillförlitliga mina intervjuer blivit. Att lärarna exempelvis inte fick mina frågor i förväg 
kan innebära att de hade svårare att svara på frågorna och intervjun hade kanske blivit 
mer uttömmande om jag delgett frågorna innan. 
   Jag kan alltså i väldigt liten grad påverka innehållet i intervjun, vad jag däremot kan 
säkerhetsställa är tillförlitligheten när det gäller redovisningen av den. Här är 

                                                
45 Ibid. Detta att forsknings objekten kan korrigera eventuella feltolkningar och att alla inblandade kan få 
tillgång till forskningen efter att den publicerats ställer vetenskapsrådet upp som två rekommendationer. 
46 Bell, (2006), sid.89 
47 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov, (2004), Examensarbetet i lärarutbildningen, Uppsala: 
Kunskapsföretaget, sid. 25-26 
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reliabiliteten mycket hög då jag först bandinspelade lärarintervjuerna och majoriteten av 
elevintervjuerna, skrev sedan ordagrant ner vad som sagts och därefter tog jag ut citat och 
relevant information. För att säkerhetsställa ytterliggare så bad jag den svenska läraren att 
läsa igenom min sammanställning av hennes intervjusvar så att jag inte tolkat henne fel.  
   Validitet är ett mycket mer komplicerat begrepp enligt Bell.48  Det innebär ett mått på 
om en fråga mäter det som det är avsett att mäta, eller beskriver det som det är avsett att 
beskriva. Bell skriver vidare att det är mycket svårt att mäta validiteten och att vid 
kortare projekt så är det inte nödvändigt att göra det heller. Hon skriver vidare att det som 
man i alla fall bör göra är att kritiskt granska sina frågor.49  
   När det kommer till fallstudien som generaliserbar metod så har Bell bl.a. skrivit om de 
som ställer sig kritiska till den. De ställer sig frågande till generaliserbarheten och 
ifrågasätter värdet av att bara studera en enda företeelse. Bell skriver dock om två 
forskare som är mer positivt inställda till fallstudien som generaliserbar metod. Om man 
enligt forskarna sätter upp vissa kriterier så kan man generalisera med denna metod. 
Denscombe menar att det man generaliserar till andra liknande situationer är beroende av 
i vilken utsträckning fallsituationen liknar andra fall och situationer. Bassey talar om att 
ett viktigt kriterium för att bedöma värdet med en fallstudie är den utsträckning i vilken 
detaljerna är tillräckligt omfattande och tillräckligt relevanta för att en lärare som arbetar 
på liknande sätt under liknande omständigheter ska kunna relatera sitt handlade efter och 
sina beslut till vad som tas upp i fallstudien.50  
   Jag tycker att enligt kriterierna ovan att min studie har ett visst mått av 
generaliserbarhet. Jag ämnar inte dra några generella slutsatser för alla elever i år ett eller 
för svenska respektive nya zeeländska elever, inte ens för elever i Stockholm respektive 
Auckland. Utan som jag sagt tidigare är mitt mål med denna studie att visa på hur det kan 
se ut i två klassrum där man arbetar med olika individuella metoder.  
   En lärare kan då dra vissa generella slutsatser om den arbetar på liknande sätt med en 
klass under samma förutsättningar. Då kan denna studie ge en inblick i hur det kan 
fungera. 
 

 
Resultat 
 
Redovisningen av mitt resultat disponeras utifrån frågeställningarna.  
Frågeställningarna är dock förkortade och ibland omgjorda för att passa som rubrik. 
Svaren är uppdelade efter skolorna så att man enkelt ska kunna se från vilken av skolorna 
intervju svaren och observationerna kommer ifrån. Jag har gjort på detta sätt därför att 
läsaren på ett enkelt sätt ska kunna se skillnader och likheter från svar och observationer 
skolorna emellan. 
   Jag har valt att kalla grupperna i nivågruppering för snabba respektive långsamma och 
när en elev byter till en grupp som är snabbare så byter hon ett steg upp, medan om hon 
byter till en långsammare så byter hon ett steg ner. Det är inte lagt några värderingar i 
orden upp och ner, utan det är endast ett sätt att förtydliga för läsaren, och det föll sig då 
naturligt att tänka en skala där högst upp = snabbast och längst ner = långsammast. Jag 
vill understryka att det inte betyder att jag tycker de elever som går i en långsam grupp är 

                                                
48 Bell, (2006), sid.90 
49 Ibid 
50 Ibid. sid.17 
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sämre ur individsynpunkt, utan endast att de har det svårare att lära sig ur 
kunskapssynpunkt. 
   Läraren säger vid något tillfälle bottengrupp och toppgrupp, jag har tagit med de 
uttrycken och förtydligat genom att säga att detta är lärarens ord. Läraren var mycket 
tydlig med att de inte pratade så inför eleverna. 
 
 
Undervisning 
 
Klass på Nya Zeeland 
Läraren på skolan berättade att de hade nivågruppering i både läsning och matematik. 
Eleverna i klassen är uppdelade i fem grupper i läsning och fyra grupper i matematik. 
Eleverna gör individuellt tillsammans med läraren ett test varje termin (den Nya 
Zeeländska skolan har fyra terminer) för att se hur eleverna ligger till, utifrån detta test 
delas eleverna in i grupper. Jag observerade att arbetet i grupperna var mycket skilda, i 
läsgrupperna läste barnen i den långsamma gruppen böcker med en rad och 
betydelsebärande bilder, medan i den snabbaste gruppen läste eleverna flytande, där hade 
böckerna flera rader och svåra ord. En flicka i klassen läste långt mycket bättre än alla de 
andra, hon hade en egen ”grupp”. I matematiken arbetade den snabbaste gruppen med 
addition och subtraktion inom talområde 10-20 utan övergång, medan i den svagaste 
gruppen arbetade de med att lära sig antalet till siffrorna 1-10. Aktiviteterna skiljde sig 
alltså mycket i svårhetsgrad mellan grupperna.  
   Grupperna var inte statiska utan elever kunde byta grupp allteftersom de kände att de 
klarade av mer eller om de kände att det blir för svårt. Jag observerade ett sådant byte där 
en elev som varit i den snabbaste matematikgruppen självmant sa till läraren att hon 
tyckte det blivit lite för svårt och bytte till den närmaste gruppen under. Vid ett annat 
tillfälle berättade läraren att hon denna vecka skulle prova att ha de två snabbaste 
grupperna i läsning tillsammans för att se hur mycket den näst snabbaste hade utvecklats 
och om några kanske skulle kunna byta upp till den.  
   Organisatoriskt när eleverna arbetade utifrån nivågruppering så tog läraren hand om en 
grupp i taget medan resten av grupperna hade olika stationer de var på. Två exempel på 
stationer var ”Listening post” som innebar att eleverna i en liten grupp satt och lyssnade 
på en saga och försökte hänga med i texten till en tillhörande bok, en annan var att de 
skulle göra en ”reading activity” som fanns i olika boxar för olika grupper, där arbetade 
barnen ofta tillsammans. Samma organisation gällde vid matematikundervisningen. Jag 
observerade att det inte alltid var jättehög aktivitet vid stationerna, eleverna lekte oftare 
med materialet än gjorde själva övningen. 
   Läraren berättade i intervjun att hon använde andra individualiserande metoder också 
speciellt när hon arbetade med andra ämnen än engelska och matematik. När klassen 
hade lektioner med teman så förde läraren ett samtal med eleverna där hon medvetet gav 
olika typer av svåra frågor till olika elever. Läraren förklarar: “I’m still giving them 
questions and the expectations that I have of them are at their level, and yet we all doing 
the same thing”.  
   Vidare berättar läraren om att hon också brukar individualisera genom att ge olika 
svåra uppgifter till olika elever. Om de exempelvis arbetar med temat solen så ger hon 
vissa elever uppgiften att rita hur jorden rör sig runt solen, och andra att rita natt och dag, 
för att ta ytterligheterna på skalan. 
   Vid skriv övningar såsom att skriva en egen berättelse, så arbetade eleverna på egen 
hand och fick inte hjälpa varandra, det var viktigt att det var tyst när det skulle skrivas. 
   Läxorna var helt individualiserade utefter vilken grupp eleverna tillhörde. 
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Klass i Sverige 
Läraren hade en individualiserande metod som gick ut på att eleverna arbetade enskilt i 
egen takt med ett arbetsschema i läs- och matematikundervisningen. Eleverna gjorde 
allting i en speciell ordning och alla gjorde allt, ingen hoppade över något. När de var 
klara med arbetsschemat där man arbetade med bokstäverna så fick de gå vidare till att 
arbeta med ett läs- och skrivschema som var mer avancerat. I matematiken var schemat 
mer omfattande och eleverna brukade arbeta med det i hela år ett innan de i år två började 
räkna i matematikläroböcker.  
   Organisationen vid dessa lektioner var ibland halvklass och ibland helklass, läraren 
fungerade som en person som gick runt och stöttade och hjälpte eleverna med frågor och 
moment på schemat där läraren skulle lyssna på när en elev läste eller titta på vilka 
bokstäver en elev kunde o.s.v.  
   På frågan om eleverna aldrig arbetat nivågrupperande svarar läraren att de gjort det en 
gång i läsning den här terminen och att hon planerar att göra det fler gånger. Tidigare 
med andra klasser har hon arbetat med nivågrupper någon gång i veckan med 
problemlösning och laborationer i matematik. Läraren menar också på att man skulle 
kunna kalla speciallärarundervisningen för en nivågrupperad undervisning då eleverna 
går upp dit en gång i veckan i grupper som ligger på samma nivå, senare i år två är det 
tänkt att bara de elever som har speciella svårigheter att lära ska gå dit.  
   På frågan om läraren individualiserar vid andra ämnen så svarar hon att när klassen 
arbetar med tema när de blir lite äldre (år två och år tre) så skriver alla ner fakta om ett 
område som man forskat kring t.ex. rymden. Omfattningen på den nedskrivna faktan är 
olika och läraren säger att hon förväntar sig olika av olika elever. Hon uttrycker det så 
här; 

Om vi har en som är jätteduktig och läser jättebra så accepterar inte jag en text på tre 
rader om solen, då ska det vara lite mer, då ska det vara stor bokstav och punkt, det 
ska vara rättstavat och så, medan en annan kanske… visst det blir tre rader och det får 
man vara glad för. 

 
Läraren säger vidare att hon inte ställer specifika frågor till olika elever utan hon ser 
istället frågorna som ett sätt att repetera föregående lektions tema t.ex. ’Minns ni att vi 
pratade om solen? Är det någon som kommer ihåg…?’ Om det finns något barn i klassen 
som är specialintresserad av något av de ämnen som kommer upp under skolåren då kan 
det tänkas att läraren ställer specifika frågor till just den eleven. Dessa frågor är mer 
avancerade än de andra frågorna. Vid skrivövningar såsom att skriva en egen berättelse, 
så arbetade eleverna på egen hand men de fick gärna hjälpa den som satt bredvid. 
Eleverna arbetade även flera gånger i veckan i par där en ’starkare’(lärarens definition) 
arbetar ihop med en ’svagare’(lärarens definition) både när det gäller matematiklaborationer 
och när de blir större och ska läsa texter för Orienteringsämnena. Läraren förklarar:  
 

…så brukar jag ju låta dem läsa ihop två och två och då försöker jag ha så det är en 
som är starkare och duktig på att läsa, för en del är det ju omöjligt att läsa dem där 
böckerna, så då blir det att än läser mycket och så kanske den andra bara läser några 
rader ibland, och då brukar jag säga det, att ni som jobbar ihop här, ”du läser lite mer 
eftersom du läser snabbare och du läser lite mindre”, oftast är ju barn väldigt 
medvetna om vilka som är duktiga i olika saker. 

   
   Läraren har också individualiserade läxor. Läxorna följer arbetsschemat som barnen 
arbetar efter och när det tar slut i år ett så får barnen mer samma typ av läxa i hela 
klassen men ofta med valmöjligheten att kunna göra lite svårare t.ex. vid matteproblem. 
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Analys  
Enligt den sociokulturella teorin sker lärande när det distribueras och när elever fungerar 
i ett socialt samspel 51, vilket man kan se i den nya zeeländska skolan när det arbetar med 
aktiviteter i smågrupperna och eleverna hjälper varandra. Detta syntes också när de 
svenska eleverna samarbetade när de arbetade i par. De svenska eleverna fick lov att 
prata med den som satt bredvid under lektionen, detta främjar också det distribuerade och 
sociala lärandet.52 Detta motverkades i det nya zeeländska klassrummet där det var 
viktigt att det var tyst vid eget arbete såsom att skriva berättelser. Dessutom var det 
distribuerade lärandet lägre i den nya zeeländska klassen eftersom de var nivågrupperade 
under stor del av skoldagen och därmed inte kunde ta del av hela klassens förmågor. 
   Enligt fenomenografin ska man utgå från där eleven befinner sig53 vilket man gjorde i 
hög grad i det nya zeeländska klassen där man bildade nivågrupper efter genomgående av 
ett test för att se elevens förförståelse. I den svenska klassen kan man säga att de arbetar 
efter detta synsätt på det sättet att läraren förväntar sig olika saker av olika elever, 
beroende av var elevens förståelse är. Men i den svenska klassen arbetade man inte efter 
detta synsätt i upplägget av lektionsinnehåll eftersom alla elever utgick från samma 
arbetsschema oavsett vilken förförståelse man hade. 
 

              
 Lärarens arbetssätt 

 
Klass på Nya Zeeland 
Läraren berättar att skälet till nivågruppering är organisatorisk, någonting som skolan 
alltid har gjort. Hon förklarar: “that’s the reason behind it, it’s something that as far as I 
known we always done”. Vidare förklarar hon att det är nödvändigt att ha nivågruppering 
eftersom alla lär olika snabbt och om man skulle ha helklassundervisning så skulle vissa 
elever inte hänga med och andra skulle inte få några utmaningar.  
 
Klass i Sverige 
Läraren förklarar att hon valt att arbeta som hon gör för att hon är medveten om att när 
barn kommer till skolan så befinner de sig på olika nivåer och de arbetar i olika takt och 
det måste man som lärare tillgodose i undervisningen. Hon talar även om att hon anser 
det viktigt med samarbete kunskapsnivåerna emellan, hon förklarar: 

 
Men… jag tycker ju att dom som kan mycket också kan stimulera dem som kan 
mindre, det vore ju väldigt olyckligt om dem som kan mindre bara var tillsammans 
hela tiden.  

 
Även på denna skola verkar arbetssättet till viss del vara beroende av skolans 
organisation. Läraren berättade tidigare att hon med andra klasser hade haft 
nivågruppering vid matematiklaborationer någon gång i veckan men att hon inte kan göra 
det längre p.g.a. organisationen på skolan. Tidigare arbetade de horisontellt på skolan 
d.v.s. alla år ett arbetade tillsammans, nu arbetar de vertikalt på skolan d.v.s. alla A 
klasser arbetar ihop över åldersgränserna. Jag frågar varför de gick ifrån att arbeta 
horisontellt och läraren förklarar att det var ett beslut uppifrån, det var skolledningen som 
ville det. 
 

                                                
51 Dysthe (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, sid. 41-50 

           52 Ibid.                      
           53 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik, sid. 98-119 
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Analys  
Enligt ramfaktorteorin så är upplägg av lektioner och dyligt beroende av olika ramar.54    
Man kan här se att både den svenska läraren och den nya zeeländska lärarnen är beroende 
av organisationen på skolan när de planerar hur de ska arbeta i respektive klass. Den 
svenska läraren säger att de på skolan arbetar vertikalt (alla klass A tillsammans) gör att 
hon får mindre chans till nivågruppering än om hon arbetat horisontellt (alla år ett 
tillsammans). Den nya zeeländska läraren säger att de alltid arbetat så på skolan och jag 
observerade även att hela skolan var uppbyggd efter detta med tillgång på nivågrupperat 
material m.m.  
   Den svenska läraren säger att hon arbetar som hon gör eftersom hon är medveten om att 
elever när de kommer till skolan befinner sig på olika nivå vilket stämmer med den 
fenomenografiska tanken om elevers olika förförståelse.55 Den nya zeeländska läraren 
uttrycket ett liknande förhållningssätt, att lära ut på den nivå som eleverna befinner sig. 
 
 
Nivågruppering  
 
Klass på Nya Zeeland 
När jag frågade om specifika negativa saker med nivågruppering så tog läraren upp 
arbetet med att organisera allt. Hon förklarade: “Yes a hell of a lot of work, cause I have 
got six reading groups, that’s a lot of work, you know a..” 
För att i nästa andetag tala om fördelarna igen;  

 
but then of course the benefits is far out away, I suppose a.., I don’t know there really 
aren’t to many negatives, because you know it’s , it’s for the children and because 
they are able to work at their level 

 
Hon fortsätter att berätta om hur det ser ut i hennes klass, jag har nedan tagit ut det 
viktigaste av de hon sa; 

 
… if I was to teach whole class if you think about the children in my class, Sarah, she 
is extremely bright, she would be so bored, what would I chose to do with the whole 
class? /…/...she’s just going to totally switch of while it’s Peter, what is it mean to 
him, … what does he do? He switches of, you know, he lacks confidence “I can’t do 
this it’s no point I’m trying”, Sarah says “I hate school, it’s boring”. I’m only getting 
a few in the middle. So really working in groups is the only way to go. 

 
   Lite senare i intervjun kommer läraren tillbaka till de negativa aspekterna på 
nivågruppering och säger att en sak skulle kunna vara att eleverna vet vilken grupp de 
tillhör. Läraren säger att vissa elever kan känna sig dumma för att de är i ”the bottom 
group” (lärarens definition) och de som befinner sig i den snabba gruppen känner sig smarta 
för att de är i ”the top group” (lärarens definition). Läraren påpekar att hon inte pratar om 
grupperna så inför eleverna men att hon vet att barn ändå alltid vet. Hon säger ändå att 
fördelarna väger över eftersom eleverna med detta arbetssätt får lyckas på sin egen nivå 
och att de dessutom får mycket beröm när de lyckas. Vidare resonerar läraren om att veta 
var man befinner sig kunskapsmässigt i förhållande till andra är en del av livet. Hon 
förklarar; 
 

                                                
54 Linde, (2000), sid. 52 
55 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik,  sid 98-119 
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 when you grow up as a an adult you know that there are people that are better at 
things then you are and you just got to learn to accept it.  

 
Hon beskriver vidare att man i Nya Zeeland är så politisk korrekt att man inte får säga att 
ett barn inte är smart för då sårar man dennes känslor. Men det är ingen som kommer att 
ta hänsyn till sånt när man är gammal nog att söka jobb, menar läraren. Hon talar också 
flera gånger om att helklassundervisning inte skulle nå alla. 
   När jag frågar om hon hört något barn klaga på den grupp de är i eller om dem retar 
varandra för vilken grupp de är i så svarar läraren att hon hör det mycket sällan. Ibland 
kan föräldrar tycka att deras barn befinner sig i en grupp med för långsamt tempo och 
ibland har det förekommit att elever säger elaka saker till varandra om vilken grupp de 
tillhör. Läraren säger dock att det inte händer så ofta i den här åldern utan mer bland 
äldre elever. När jag frågar vad de gör om sådant händer så svarar läraren att det är något 
som de går på direkt. De talar med eleven som sagt på det viset och frågar denne: “is this 
the way that we talk to people, would you like someone say the same things to you”. 
 
Klass i Sverige 
Läraren i den svenska klassen pratade inte så mycket om nivågrupps undervisning. Hon 
sa som tidigare nämnts att av organisatoriska skäl så hade hon inte ens nivågruppering en 
gång i veckan som hon tidigare haft. När jag frågade om hon skulle arbeta med 
nivågrupperingar om alla de rätta organisatoriska förutsättningarna fanns så svarade hon 
att hon inte visste. Läraren förklarade: jag kanske skulle göra såna övningar där dom fick 
sitta och berätta ihop med såna kompisar som är på samma nivå, kanske skulle jag göra 
det. Vet inte.  
   Jag upplevde det som om läraren var nöjd med den typ av individualisering som hon 
valt att ha i klassen. Hon nämnde tidigare att hon inte ville att elever på samma nivå hela 
tiden arbetar ihop eftersom man då inte får utbytet av att de som kan mer kan stimulera 
dem som kan mindre. Hon kunde dock se vissa fördelar med nivågruppering och hade 
som sagt provat det en gång under denna termin i läsning. Läraren pekar inte direkt på 
fördelarna men säger:  

 
samma som jag sa att jag har haft läsgrupper en gång den här terminen, då jag delat in 
dem efter nivå, ibland så kan det vara bra att ha, att göra det ju, i vissa lägen, men 
liksom inte jämt. Men visst kan jag tänka mig att ta till nivågruppering ibland. 

 
Analys  
Den nya zeeländska läraren ser den negativa aspekten av nivågruppering som den att det 
finns en risk att eleverna känner sig sämre om de går i en långsammare grupp, detta talar 
Hudeide56 om när hon pratar om det intersubjektiva rummet att en lärares förväntningar 
kan skapa vissa förväntningar som i sin tur blir självuppfyllande. Den svenska läraren tog 
upp som negativt att om man bara har nivågruppering så lär inte eleverna av varandra, 
alltså enligt den sociokulturella teorin så sker inget distribuerat lärande.57 Enligt den nya 
zeeländska läraren är nivågruppering en bra metod för att tillgodose varje elevs nivå, 
vilket liknar tanken Vygotskij hade om att ta tillvara en elevs närmaste utvecklingzon.58 
Det positiva med nivågruppering enligt den nya zeeländska läraren är att man som 
fenomenografin förespråkar59 kan nå alla på elever på deras nivå i förförståelsen, det blir 
varken för lätt eller för svårt. 

                                                
56 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid. 147 
57 Dysthe (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga sid. 41-50 
58 Dysthe och  Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori I Dysthe, Olga sid. 80-81 
59 Marton (1997) Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik,  sid 98-119 
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Individualiserande metoder  
 
Klass på Nya Zeeland 
Läraren pratade inte så mycket om andra individualiserande metoder. Hon nämnde att 
eleverna när de arbetade i teman gjorde samma saker fast att hon krävde olika mycket av 
olika elever (se lärarens förklaring under rubriken ”Undervisningen”). Läraren verkade 
tycka att denna typ av individualisering fungerade bra och talade aldrig om några 
nackdelar. 
 
Klass i Sverige 
Läraren nämner som positivt med att arbeta individualiserat att:  
 

Den största fördelen är att alla får göra det som är stimulerande och lagom svårt för 
dem så att de kan komma vidare, att bara jobba med för lätta uppgifter det blir för 
tråkigt om man hela tiden får svåra uppgifter så blir det övermäktigt. 
 

Som negativt talar läraren om att det kan förekomma en form av tävling, fast läraren 
säger också att tävling ibland kan vara bra då det stimulerar vissa elever som har svårt att 
fokusera på arbetet. 
   Lite senare i intervjun tar läraren upp en annan aspekt på individualiseringen om att 
barn är medvetna om vad de och andra kan. Läraren förklarar:  

 
…oftast är ju barn väldigt medvetna om vilka som är duktiga i olika saker vem som 
springer fortast, vem som kastar längst, vem som är bäst på att läsa, vem som.. du 
förstår dom har ju en rangskala helt klart för sig.  

 
När jag frågar hur man som lärare handskas med detta förklarar läraren: 

 
…jag brukar ju prata om det ibland och oftast brukar jag ju tala om att man har olika 
styrkor och olika svagheter, att man är bra på vissa saker, men vissa är inte bra på 
något, men då, jag brukar berätta hur svårt jag hade att lära mig pimpla när jag var 
liten, men det kommer, man lär sig, en del måste kämpa mer och en del kommer det 
så lätt för, mer så kanske. Så orättvist är det ju. 

 
Analys  
 Den svenska läraren ser som negativt att eleverna ibland kan jämföra med varandra och 
en form av tävling äger rum, detta bildar en kultur i klassrummet som Hudeide anger om 
som det intersubjektiva rummet. Hudeide60 menar att detta kan leda till exkludering eller 
inkludering av eleverna i klassen. 
 
 
Elevsynpunkter 
 
I figur 1 nedan ser vi vad barnen svarade på frågan om de jämför sig med andra. Vi kan 
se att en majoritet inte jämför sig. En elev fick inte frågan för att jag inte trodde hon 
skulle förstå den, hon talade mycket dålig engelska. De Nya Zeeländska eleverna fick 
frågan omgjord efter att de inte förstod den första versionen som löd ”Are you comparing 
with other children?”, den omgjorda versionen blev ungefär ” Do you bother about other 
childrens work or do you just concentrate on your work?”. De svenska eleverna fick först 
frågan om de ”jämför sig med andra elever i klassen?” när vissa inte riktigt förstod fick 

                                                                                                                                                                                       
 

60Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga, sid. 147 
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de en omskrivning ungefär så här: ”När du jobbar med något i skolan, tänker du på vad 
andra gör då, jämför du med andra barn, tänker att de har kommit mycket längre eller 
mycket kortare än du?” De svenska elever som svarade ja på frågan bad jag berätta hur 
de jämförde sig. Här är några olika typer av svar; ”Ibland när jag känner mig jättedålig”, 
”Lite både ock”, ”Ibland tänker jag på dem att de kommit längre än mig”, ”Jag har 
kommit ganska långt, men det är ju ingen tävling”. 
 

Jämför du dig med andra elever i klassen?
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Svenska elever Nya Zeeländska elever

 
Figur 1. På frågan om eleverna jämförde sig i klassen svarade 9 svenska elever ja, 14 svenska elever och 17 
nya zeeländska elever nej, 3 nya zeeländska elever svarade vet ej och 1 nya zeeländsk elev fick inte frågan. 
Totalt var det 23 elever med i den svenska intervjun och 21 elever med i den nya zeeländska. 
 
På frågan om eleverna tyckte att det var svårt att hänga med i klassen svarade 9 svenska 
elever och 3 nya zeeländska ja, 13 svenska och 2 nya zeeländska elever svarade nej, 1 
svensk elev och 3 nya zeeländska elever svarade att de inte vet och 13 nya zeeländska 
fick inte frågan. Jag ställde inte denna fråga till alla elever på Nya Zeeland eftersom jag 
upplevde att de inte förstod frågan. De svenska elevernas svar kändes mer relevanta men 
där kunde man också urskilja att vissa elever uppfattade frågan som om det handlade om 
att skynda sig i fysisk mening. Någon elev svarade att det var svårt att hänga med när de 
andra började spela före honom på flöjten. Men några elever uttryckte att det ibland var 
svårt att hänga med när t.ex. som ett barn sa, ”när man ska skriva i skrivboken och så”. 
   En majoritet av de svenska eleverna tyckte att det var roligt i skolan, 19 elever svarade 
den glada gubben (se bilaga 2). Resterande elever (4 stycken) svarade gubben i mitten (se 
bilaga 2). 8 nya zeeländska elever svarade ja på frågan om de gillade skolan och 13 
elever fick ej frågan. Varför de inte fick frågan berodde på att den användes som en 
uppvärmingsfråga. Något som jag ändrade till intervjun med de svenska eleverna där 
frågan var mer utförlig. 
   På frågan om de nya zeeländska eleverna kände sig bättre, sämre eller lika i engelska 
eller matematik svarade en majoritet, 11 elever, att de kände sig bättre i båda ämnena. I 
den svenska klassen ställdes frågan om eleverna någon gång känner sig bättre eller sämre 
än något/några annat/andra barn och där svarade en majoritet,12 elever, att de känner sig 
lika bra som andra elever.  
   Figuren nedan, figur 2, visar vad de nya zeeländska eleverna tycker är roligast i skolan. 
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Vilket ämne tycker du är roligast?
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Figur 2, På frågan om vilket ämne som var roligast svarade 7 elever matematik, 4 engelska och 10 att det 
var lika. Totalt i intervjun deltog 21 elever.  
 
 
I den svenska klassen ställdes frågan om vad eleverna tyckte om 
matematikundervisningen respektive svenskundervisningen. En majoritet svarade den 
glada gubben (se bilaga 2) vilket innebar 13 elever i matematikundervisningen och 15 
elever i svenskundervisningen. Figurerna 3 och 4 visar elevernas svar.  
 

Vilken gubbe skulle du peka på om jag  frågade dig vad du tycker 
om att jobba med matematiken?
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Figur 3. På frågan om vilken gubbe eleverna skulle peka på om jag frågade dem om vad de tycker om 
matematiken svarade 13 elever den glada gubben, 10 elever svarade neutral gubbe och 0 svarade den sura. 
Totalt i intervjun deltog 23 elever.  
 
Med de svenska eleverna frågade jag om de kunde berätta för mig varför de valt den 
gubbe de valt. Bland dem som valt den glada gubben var det vanligaste svaret; ”För att 
det är roligt” andra svar var exempelvis: ”Jag gillar siffror”. Bland dem som svarade den 
neutrala gubben fanns svar som; ” För att man måste göra många grejer och blir trött och 
så”, ” För att det kan vara svårt” och ” Det är svårt och jobbigt och tar längre tid”. 
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Vilken gubbe skulle du peka på om jag frågade dig vad du 
tycker om att arbeta med svenskan/bokstäverna?
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Figur 4. På frågan om vilken gubbe eleverna skulle peka på om jag frågade dem om vad de tycker om 
svenskan att jobba med bokstäverna svarade 15 elever den glada gubben, 6 svarade neutral gubbe och 2 
svarade den sura. Totalt deltog 23 elever i intervjun.  
 
Jag frågade om de kunde berätta för mig varför de valt den gubbe de valt. Bland dem 
som valt den glada gubben var det vanligaste svaret (10 elever) att: ”För att det är roligt” 
andra svar var ” För att det är lätt”. Bland dem som svarade den neutrala gubben fanns 
svar av typen, ”För att det är lite jobbigt”, ”en del bokstäver kan jag redan, dom tycker 
jag är tråkiga” och ”Lite tråkigt och lite roligt”. De barnen som svarade den sura gubben 
svarade ” För att det är jobbigt” och ” det är inget roligt med den orangea boken där man 
skriver bokstäver efter varandra”. 
 
Analys  
I elevintervjuerna signaleras att de flesta barn tycker om sin undervisning. Detta visar sig 
enligt mig genom att en minoritet av barnen i båda klasserna jämför sig med andra, eller 
känner att de inte hänger med. Detta resultat tyder på att eleverna trivs i skolan och att 
skolan är förknippat med något positivt. Det skulle innebära att lärarna har lyckats med 
det som Hudeide talade om som väldigt viktigt d.v.s. att ha positiva förväntningar på sina 
elever.61 Vilket i sin tur innebär att det sker ett gott lärande eftersom eleverna känner att 
de duger och kan. 
 
 
Metodernas påverkan på elevens känsla av att lyckas  
 
Detta resultat är baserat på mina observationer i respektive klass. 
 
Klass på Nya Zeeland 
Jag upplevde att eleverna var väl medvetna om vilken nivå deras matematik och engelsk 
grupp tillhörde i förhållande till resterande grupper i klassen. Däremot var det inget som 
man talade om. Alla grupper hade olika namn (läsgrupperna hade djurnamn och 
matematikgrupperna hade två- dimensionella former) och grupperna var inte satta i 
någon särskild ordning på tavlan, utan mixade. Eleverna verkade inte vara särkilt nyfikna 
på vad andra grupper gjorde och eleverna hade inte heller något direkt jämförbart objekt 
eftersom alla grupper gjorde olika saker. Däremot fanns en liten rangordning i den egna 
gruppen, vilket märktes tydligast i de snabbare grupperna där jag såg att de starka i dessa 

                                                
61 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid.147 
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grupperna sågs med respekt. Yttranden av typen:” hon kan ju redan allt” eller ”Amanda, 
du måste göra svårare uppgifter till henne för hon är bättre än oss” förekom ofta. Jag 
hörde aldrig att någon sa något nedsättande eller retade någon för att den var i en 
långsammare grupp. Eleverna lekte över gruppgränserna och gruppen hade inte någon 
stark ställning utanför klassrummet eller på lektioner där man inte arbetade med läsning 
eller matematik. 
   Jag såg vid ett tillfälle att en flicka självmant ville byta till en långsammare grupp i 
matematik. Jag såg också att läraren slog ihop den näst snabbaste läsgruppen och den 
snabbaste för att se hur de fungerade ihop, det resulterade i att några bytte till den 
snabbaste gruppen. Upplevelsen var att i stort sett alla elever var nöjda med den grupp de 
tillhörde. Läxorna var individanpassade efter vilken grupp de gick i. Alla elever fick 
läsläxa en gång per dag till nästa dag i den bok de läst under dagens lektion. I matematik 
såg jag inte att eleverna fick några läxor men ibland sa läraren åt dem att träna hemma på 
något som hon inte tyckte att de behärskade än.  
   När det gäller andra individualiserande metoder i klassen så tyckte jag mig se att 
läraren var den styrande i undervisningssituationen. Läraren hade det mesta talutrymmet 
och gav frågor som var direkt riktade till eleverna utefter vad hon själv beskrev som 
nivåanpassat. Jag tyckte att eleverna hade lite möjlighet till att samspela med varandra. 
Läraren förespråkade att det skulle vara tyst när man arbetade. Vid några tillfällen bad 
hon eleverna att prata om något speciellt ämne två och två men då endast några minuter 
för att sedan gå tillbaka till att hon talade inför helklass igen. Jag upplevde inte att hon 
under helklasslektionerna gav eleverna så mycket tid till spontanitet och egna tankar eller 
infallsvinklar. Om en elev räckte upp handen bad hon dem ofta att ”inte säga något nu” 
eller ” att det där får ni prata om på rasten, nu har vi tyvärr inte tid”.  
   Elevernas placering var inget som läraren tänkt nämnvärt på sa hon, utan den största 
anledningen var att hon ville att det skulle bli arbetsro i klassrummet. Hon visade på ett 
olyckligt exempel där två flickor hamnat vid samma bord som hon ansåg egentligen 
pratade för mycket, hon funderade på att byta platser så att de inte hamnade bredvid 
varandra. 
 
Klass i Sverige 
Eleverna arbetade mycket på egen hand med sina scheman i matematik och svenska. Alla 
elever gjorde samma arbetsschema fast i olika takt. Detta gjorde att en elev kunde vara på 
det första arbetsschemat medan ett annat barn var på det sjunde. Jag upplevde att barnen 
jämförde sig mycket med varandra. När jag var där och observerade i en vecka så sa 
eleverna till varandra ungefär fem gånger per dag något som handlade om att någon hade 
kommit längre än någon annan. De som oftast kommenterade var någon annan befann sig 
på schemat var oftast elever som själva inte kommit så långt. Samtidigt kommenterade 
flera elever både i intervjuerna och i klassrummet att det inte var någon tävling, något 
som även läraren sa några gånger.  
   Majoriteten av barnen verkade gilla arbetssättet. Då och då kunde jag höra vissa 
pustanden angående vissa moment på arbetsschemana men totalt sett så verkade barnen 
tycka att det var roligt.  
   Ibland arbetade barnen i par då de skulle göra något gemensamt i hela klassen. Jag var 
med när de arbetade två och två med tärningar i matematiken. Eleverna var då medvetet 
satta tillsammans med andra elever på ungefär samma nivå, förutom några par där en 
elev var mycket svag och en annan mycket stark. Detta förklarade läraren för mig att hon 
gjorde för att den svaga eleven behövde hjälp och då kunde den starka lättare hjälpa den 
än en elev som befunnit sig på en närmare nivå. Alla elever fick samma uppgifter 
samtidigt.  



     

- 25 -  

   De elever som inte hunnit så långt med matematikarbetsschemat fick ta hem och ha 
läxa, de andra barnen fick endast matematikläxa när det kom till en sådan ruta på 
arbetsschemat (ungefär en gång var tredje vecka). Annars hade eleverna anpassade 
svenskläxor utefter arbetsschemat. 
   Lärarens bemötande av eleverna karaktäriserades mer av dialog än 
envägskommunikation. Läraren hade även i denna klass den största delen av 
talutrymmet, men jag upplevde ändå att eleverna kom mer till tals än i det Nya 
Zeeländska klassrummet. Under lektionerna kunde det bli ganska pratigt ibland, något 
som läraren inte verkade bry sig nämnvärt om så länge eleverna arbetade med det som de 
skulle. Läraren hade medvetet satt elever som var starkare bredvid elever som var 
svagare. 
 
Analys 
Jag tycker mig se att nivågruppering är bra för att alla får starta i sin egen förförståelse 
för att kunna uppnå ny förståelse såsom fenomenografin förespråkar.62 Andra typer av 
individualisering kan också vara bra så länge det startar i förförståelsen och inte som i 
den svenska klassen att alla startar på samma plats/gör samma sak. 
    I den svenska klassen såg jag att eleverna jämför sig med varandra vilket kan vara 
negativt för en elevs integritet om en form av tävling uppstår, detta blir då den kultur som 
blir rådande i klassens intersubjektiva rum och kan leda till exkluderande eller 
inkluderande av andra elever.63 I den nya zeeländska klassen kan elevens känsla av att 
lyckas påverkas negativt av om eleverna är medvetna om att de går i en långsammare 
grupp och eleven tycker sig själv vara sämre, då kan detta bli självuppfyllande enligt 
Hundeide.64 
   Enligt den sociokulturella teorin är det viktigt att det sker en dialog elever emellan och 
mellan lärare och elever. Språket är en förutsättning för att lärande ska ske.65 I den nya 
zeeländska klassen fanns ingen dialog mellan lärare och elev utan läraren överförde 
endast budskapet till eleverna. Däremot i den svenska klassen så arbetade de efter detta, 
läraren hade en dialog med eleverna, detta ger också koden att alla är lika viktiga i det 
intersubjektiva rummet.  
 
 
Klassrumsmiljön  
 
Jag har valt att ha med denna rubrik även om den inte finns med som en egen 
frågeställning i syftet. Jag upptäckte under studiens gång att detta var något som skilde 
dessa klassrum åt och även något som den sociokulturella teorin tar upp som viktigt när 
det handlar om en elevs lärande66. 
 
Klass på Nya Zeeland 
Alla klassrum hade heltäckningsmatta och eleverna arbetade mycket på golvet. När de 
arbetade på golvet så hade antingen läraren genomgång och då satt alla elever med 
ansiktena vända mot läraren eller undantagsfall (när det gjorde en lek eller liknande) i 
ring. Vid skrivning och när d e ritade satt eleverna i bänkar. Bänkarna var placerade som 
”öar” i klassrummet och eleverna satt mitt emot varandra. I varje ”ö” satt fyra till sex 

                                                
62 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik, sid. 98-119 
63 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid.147 
64 Ibid. 
65 Dysthe, Olga, (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, sid. 41-50  
66 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid. 154 
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elever. Bänkarna hade inga lådor utan eleverna delade på pennor och liknande, dessa 
fanns längst bak i klassrummet.  
   I klassrummet där jag var så hade de öppen planlösning d.v.s. att eleverna delade 
klassrum med en annan klass. Det fanns alltså inga väggar emellan klassrummen.  
Klassrummet var i övrigt mycket färgstarkt med elevernas alster på väggarna och 
hängande från snören i taket. Det stod en dator i klassrummet och det fanns en hörna med 
material att använda i matematiken och en med engelskt material. I klassrummet fanns 
också en läshörna med kuddar och en soffa och många böcker på en hylla. Allt som var 
till för eleverna fanns i deras höjd. 
 
Klass i Sverige 
Eleverna arbetade nästan uteslutande vid sina bänkar. Bänkarna hade lock och barnen 
hade alla sina saker i respektive bänk. Bänkarna var placerade i en cirkel så alla kunde se 
alla. När barnen hade sång på schemat satt alla barn på sina bänkar och när det var 
uppläsning av det barnen hade skrivit (en gång i veckan) så satt alla barn i mitten av 
cirkeln. När läraren hade en genomgång på tavlan vilket oftast skedde i halvklass så var 
alla stolarna placerade framför tavlan i riktning mot läraren. I mitten av cirkeln som 
bänkarna utgjorde så stod ett runt bord, där diverse ritpapper och pennor och annat som 
kunde tänkas behövas för lektionen var placerade.  
   Klassrummet var inte lika färgglatt som det Nya Zeeländska men några av elevernas 
alster prydde två av väggarna. Material till matematiken och svenskan fanns i två olika 
delar av klassrummet och stod lättåtkomligt för eleverna. Papper och annat 
förbrukningsmaterial var inte åtkomligt för eleverna. I klassrummet fanns en dator. När 
läraren hade högläsning så tog eleverna fram en madrass att sitta på och kuddar. 
 
Analys  
I den svenska klassen tar man hänsyn till att alla ska känna sig delaktiga i det 
intersubjektiva rummet 67, bänkar stod i ring, alla kunde se varandra, man fick en känsla 
av att alla tillhörde samma gemenskap.  
   På Nya Zeeland hade man löst bänkplaceringen genom att ha ”bänköar” som också 
främjar samarbete men, eftersom barnen var tvungna att arbeta under tystnad så 
hämmade detta samarbetet då inte den viktiga dialogen för lärande enligt sociokulturell 
teori fick förekomma. 68  
   Enligt ramfaktorteorin så spelar ramfaktorerna en stor roll i utformningen av 
undervisningen i klassrummet. En ramfaktor som kan ha påverkat undervisningen i det 
nya zeeländska klassrummet var att de hade öppen planlösning, d.v.s.att eleverna delade 
klassrum med en annan klass, vilket jag såg ledde till att eleverna blev störda i sitt 
lärande.69 
 
 
Sammanfattning av resultaten i de två klasserna 
 
Klass på Nya Zeeland 
Klassen på Nya Zeeland arbetade efter en metod där man nivågrupperade eleverna 
kunskapsmässigt i fem grupper i läsning och fyra grupper i matematik. Eleverna gjorde 
individuellt tillsammans med läraren ett test fyra gånger om året för att se hur de låg till, 

                                                
67 Ibid. sid.143-166 
68 Dysthe, Olga, (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, sid. 41-50 
69 Linde (2000) sid.52 
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utifrån detta test delades eleverna in i grupperna. Gruppaktiviteterna skilde sig mycket 
vad gäller svårhetsgrad. De var inte statiska utan elever kunde byta grupp allt eftersom de 
kände att de klarade av mer eller om de kände att det blev för svårt. Organisatoriskt när 
läraren hade lektioner med nivågruppering så arbetade läraren med en grupp i taget 
medan resten av grupperna hade olika stationer de var på. Läxorna var helt 
individualiserade utefter vilken grupp eleverna tillhörde. Läraren berättar att skälet till 
nivågruppering är organisatorisk, någonting som skolan alltid har gjort. Vidare förklarade 
hon att det var nödvändigt att ha nivågruppering eftersom alla lär olika snabbt. 
Nackdelarna med nivågruppering enligt läraren var att det är mycket arbete eftersom 
varje grupp har ett individuellt innehåll som måste planeras var för sig. En annan nackdel 
som läraren tog upp var att vissa elever kunde känna sig dumma för att de var i ”the 
bottom group” (lärarens def.). Hon sa ändå att fördelarna vägde över eftersom barnen 
med detta arbetssätt får lyckas på sin egen nivå och att dem dessutom får mycket beröm 
när de lyckas. Läraren arbetade även individualiserat i andra ämnen genom att hon alltid 
ställde frågor riktade till enskilda elever anpassat efter deras nivå. Hon gav även ibland ut 
skilda arbetsuppgifter och förväntade sig alltid olika saker av olika elever. Läraren 
verkade tycka att denna typ av individualisering fungerade bra och pratade aldrig om 
några nackdelar 
   Min upplevelse var att eleverna var väl medvetna om vilken nivå deras matematik och 
engelsk grupp tillhörde i förhållande till resterande grupper i klassen. Däremot var det 
inget som man pratade om. Jag upplevde inte att eleverna var särskilt nyfikna på vad 
andra grupper gjorde och eleverna hade heller inget direkt jämförbart objekt eftersom alla 
grupper gjorde olika saker. När jag frågade om läraren hört något barn klaga på den 
grupp de var i eller om de retade varandra för vilken grupp de befann sig i så svarar 
läraren att hon hade hört det mycket sällan. När jag frågade vad de gjorde om sådant 
hände så svarar läraren att det är något som de ’går på direkt’, det är inte acceptabelt 
beteende. Min känsla var att alla elever var nöjda med den grupp de tillhörde. Detta 
stämde också väl med elevintervjuerna där majoriteten av eleverna verkade tycka om sin 
undervisning och en minoritet av eleverna i klassen jämförde sig med andra eller kände 
att de inte hängde med. 
   Läraren förespråkade att det skulle vara tyst när man arbetade. Vid några tillfällen bad 
hon eleverna att prata om något speciellt ämne två och två men då endast några minuter 
för att sedan gå tillbaka till att hon pratade inför helklass igen. Jag upplevde inte att hon 
under helklasslektionerna gav eleverna så mycket tid till spontanitet och egna tankar eller 
infallsvinklar. Vid skriv övningar såsom att skriva en egen berättelse, så arbetade 
eleverna på egen hand och fick inte hjälpa varandra, då var det särkilt viktigt att det var 
tyst när det skulle skrivas. 
   Eleverna arbetade mycket på golvet. När de arbetade på golvet så hade antingen läraren 
genomgång och då satt alla elever med ansiktena vända mot läraren eller undantagsfall i 
ring. Annars kunde de spontant arbeta på golvet när de gjorde läs- eller matematik 
aktiviteter. Vid skrivnin och när eleverna ritade satt de i bänkar. Bänkarna var placerade 
som ”öar” i klassrummet och eleverna satt mitt emot varandra. I varje ”ö” satt fyra till 
sex elever.  
 
Klass i Sverige 
I den svenska klassen arbetade de med en individualiserande metod som gick ut på att 
eleverna arbetade enskilt i egen takt med ett arbetsschema i läs- och 
matematikundervisningen. Eleverna gjorde allting i en speciell ordning och alla gjorde 
allt, ingen hoppade över något. Organisatoriskt vid dessa lektioner var klassen ibland 
uppdelad i halvklass och ibland helklass. Läraren fungerade som en person som gick runt 
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och stöttade och hjälpte eleverna med frågor och moment på schemat där läraren 
exempelvis skulle lyssna på när en elev läste. Läxorna följde arbetsschemat som eleverna 
arbetade efter i år ett. När eleverna gjort klart abetsschemat i år ett så fick alla elever 
samma typ av läxa, alltså inte individualiserat, fast med valmöjligheten att om eleverna 
själva ville så kunde de göra lite svårare uppgifter. De elever som inte hunnit så långt 
med matematikarbetsschemat fick ta hem och ha läxa, de andra eleverna fick endast 
matematikläxa när det kom till en sådan ruta på arbetsschemat (ungefär en gång var 
tredje vecka). Läraren förklarar att hon valt att arbeta som hon gör för att hon är 
medveten om att när barn kommer till skolan så befinner de sig på olika nivåer och de 
arbetar i olika takt och det måste man som lärare tillgodose i undervisningen. Hon pratar 
även om att hon anser det viktigt med samarbete kunskapsnivåerna emellan. Läraren 
nämner som positivt med att arbetar individualiserande att alla får göra det som är 
stimulerande och lagom svårt för dem så att de kan komma vidare. Som negativt talar 
läraren att det kan förekomma en form av tävling, fast läraren sa också att tävling ibland 
kunde vara bra då det kunde stimulera vissa elever som hade det svårt att fokusera på 
skolarbetet. Läraren tog också upp en annan aspekt på individualisering, att barn är 
medvetna om vad de och andra barn kan. När jag frågade hur man som lärare handskas 
med detta förklarar läraren att hon brukar tala om att man har olika styrkor och olika 
svagheter. Läraren berättade tidigare att hon med andra klasser hade haft nivågruppering 
vid matematiklaborationer någon gång i veckan men att hon inte kan göra det längre 
p.g.a. organisationen på skolan. Tidigare arbetade de horisontellt på skolan d.v.s. alla år 
ett arbetade tillsammans, nu arbetar de vertikalt på skolan d.v.s. alla A klasser jobbar 
ihop över åldersgränserna. Hon sa dock att hon inte ville arbeta nivågrupperat hela tiden. 
Detta därför att hon ansåg att om man hela tiden arbetar med personer på samma nivå så 
får man inte utbytet av att dem som kan mer kan stimulera dem som kan mindre. Hon 
kunde dock se vissa fördelar med nivågruppering och hade som sagt provat det en gång 
under denna termin i läsning. På frågan om läraren individualiserar i andra ämnen så 
svarar hon att hon gör det när man arbetar med tema när eleverna blivit lite äldre (i år två 
och i år tre). Då skriver alla ner fakta om ett område som man forskat kring t.ex. rymden. 
Omfattningen på den nedskrivna faktan är olika och läraren sa att hon förväntar sig olika 
av olika elever. 
   Jag observerade att barnen jämförde sig mycket med varandra. De som oftast 
kommenterade var någon annan befann sig på schemat var elever som själva inte kommit 
så långt. Samtidigt kommenterade flera elever både i intervjuerna och i klassrummet att 
det inte var någon tävling, något som även läraren sa några gånger. Majoriteten av 
eleverna verkade gilla arbetssättet, det framkom både i intervjuer och i observationen. Då 
och då kunde man höra vissa pustanden angående vissa moment på arbetsschemana men 
totalt sett så verkade barnen tycka att det var roligt. 
   Lärarens bemötande mot eleverna var mer utav samtal än envägskommunikation. 
Läraren innehavde dock den största delen av talutrymmet. Läraren förespråkade att 
eleverna samtalade och hjälpte varandra exempelvis så vid skriv övningar såsom att 
skriva en egen berättelse, så arbetade eleverna på egen hand men de fick gärna hjälpa den 
som satt bredvid. Eleverna arbetade även flera gånger i veckan i par där en 
’starkare’(lärarens definition) arbetade ihop med en ’svagare’(lärarens definition). Detta skedde 
exempelvis vid läsning av svåra texter. Jag var med när de jobbade två och två med 
tärningar i matematiken. Eleverna var då medvetet satta med elever på ungefär samma 
nivå förutom några par där en elev var mycket svag och en annan mycket stark. Detta 
förklarade läraren för mig att hon gjorde för att den svaga eleven behövde hjälp och då 
kunde den starka lättare hjälpa den än en elev som befunnit sig på en närmare nivå. 
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   Barnen arbetade nästan uteslutande vid sina bänkar. Bänkarna var placerade i en cirkel 
så alla kunde se alla. När barnen hade sång på schemat satt alla barn på sina bänkar och 
när det var uppläsning av det barnen hade skrivit (en gång i veckan) så satt alla barn i 
mitten av cirkeln. När läraren hade en genomgång på tavlan vilket oftast skedde i 
halvklass så var alla stolarna placerade framför tavlan i riktning mot läraren. 
 

 
Diskussion 

 
Metod diskussion 
 
Eftersom urvalet inte var slumpmässig och inte heller särkskilt stort så kan man inte dra 
några generella slutsatser. Jag tror däremot att om man har ett liknande fall som stämmer 
väl överens med någon av de klasser jag studerat så kan man dra vissa slutsatser. 
Dessutom tror jag att man som lärare kan ta lärdom av val av undervisningsmetoder och 
organisation av en klass utan att den egna klassen fullt ut liknar någon av de här 
studerade klasserna. 
   När det gäller elevintervjuerna så kan jag inte dra några slutsatser ur resultatet däremot 
kan jag dra lärdom av intervjumetoden. Jag ändrade mitt sätt att ställa frågorna efter det 
att jag intervjuat eleverna på Nya Zeeland. Jag tog i metoddelen upp att jag efter att ha 
läst boken ”Att förstå barns tankar” där författarna tar upp att barn lättare kan svara på en 
fråga om man ber dem berätta, valde att använda denna metod i mina tre första 
intervjufrågor (se bilaga 1). 70 Dessutom valde jag som författarna rekommenderade att 
använda mig av tre ansikten som barnen fick peka på och prata kring (se bilaga 2). Jag 
såg att resultatet blev mycket fylligare med den svenska klassen än med den nya 
zeeländska och jag tror att det beror på att jag bad dem berätta mer och att jag använde 
mig av ansiktena som gjorde det tydligare. En annan anledning till de fylligare svaren kan 
vara, att eleverna var yngre på Nya Zeeland och kan ha haft svårare att förstå mina frågor. 
Dessutom är mitt förstaspråk svenska vilket kan ha lett till att jag inte ställde lika tydliga 
frågor och att följdfrågorna blev färre. Skulle jag ha haft möjlighet att göra om 
elevintervjuerna på Nya Zeeland så skulle jag lägga upp dem på samma sätt som 
intervjuerna i Sverige. 
   Lärarintervjuerna har en större realibilitet där båda intervjuerna liknar varandra till 
struktur och frågornas innehåll. Givetvis kan man även här diskutera generaliserbarheten 
men jag tror att resultatet ändå kan ge en bild av hur man kan tänka kring 
undervisningsmetoder i en år ett. 
  När vi kommer till observationer som generaliserbar och tillförlitlig metod så är det 
möjligt att delvis andra observationer skulle göras om någon annan med en annan 
bakgrund och andra preferenser skulle observera dessa klasser. Men i och med att jag har 
berättat om min bakgrund så har jag synliggjort vilka förväntningar, förutsättningar och 
därmed vilka perspektiv jag haft under min observation av de resultat jag kommit fram 
till. När endast en person som i det här faller gjort observationen blir en sådan 
redogörelse nödvändig för att vägleda läsaren. På det sättet kan en person som inte varit 
där ändå få en bild av hur det såg ut genom mina glasögon. Observationerna gjordes på 
samma sätt i båda klasserna och därmed är reliabiliteten säkerhetsställd. 
   Databearbetningen har skett på samma sätt i båda klasserna, jag har transkriberat alla 
intervjuer och tagit det som jag ansett relevant för frågeställningarna till min resultatdel.  

                                                
70 Dovenborg och Pramling, (2000) sid. 34 
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Resultatdiskussion 
 
Jag har valt att lägga upp denna resultatdiskussion på ett liknande sätt som resultatet 
presenterades för att göra det överskådligt för läsaren. Jag börjar med att beskriva hur jag 
tycker att resultatet stämmer överens med mitt övergripande syfte, för att sedan gå in på 
respektiver frågeställning. Jag har även behandlat klassrumsmiljön även om denna inte 
var en specifik frågeställning. Efter det har jag lagt till hur jag kan ha användning av 
resultatet i mitt kommande arbete som lärare och slutligen förslag på vidare forskning. 
    Jag tycker att jag har tagit reda på det som var mitt övergripande syfte - att få en 
inblick i hur nivågruppering och andra individualiserande metoder kan fungera. Både för 
att få insikt i hur några lärare resonerar kring positiva och negativa aspekter av 
nivågruppering samt annan individualisering och även att se hur några elever resonerar 
kring sin egen undervisning. 
   I resultatet från hur undervisningen ser ut kan man urskilja att lärarna har valt att arbeta 
på skilda sätt när det handlar om metoder som främjar individens kunskapsutveckling. 
Den ena läraren väljer att arbeta med nivågruppering som en form av individualisering 
och den andra arbetar mer efter det som tidigare forskning pratar om som 
hastighetsindividualisering.71 Lärarna individualiserar på andra sätt också, såsom att de 
båda uttrycker att de förväntar sig olika saker av olika barn när de arbetar med ett tema. 
Den nya zeeländska läraren talar också om att hon ställer olika typer frågor till olika barn, 
anpassade efter elevens nivå. Den svenska läraren använder sig också av pararbeten där 
hon ibland låter elever med samma nivå samarbeta och ibland väljer hon elever av olika 
nivå, för att som hon säger den starke kan hjälpa den svage. Jag tycker den svenska 
läraren har lyckats med det som den sociokulturella teorin förespråkar att man ska ha ett 
distribuerat lärande72 när eleverna arbetar i par. Jag tycker däremot att hon mindre väl 
lyckats med, att som fenomenografin förespråkar, utgå ifrån elevens förförståelse73, då 
alla elever utgår från samma ställe och börjar på samma arbetsschema. Dessutom blir 
hennes typ av individualisering en typ av hastighetsindividualisering och precis som 
Wallby m.fl. tar upp så kan det här leda till att elever inte hinner med det som ska göras 
och därmed inte lär sig det de ska.74 Jag tror att det hade kunnat vara bättre om läraren för 
vissa långsamma elever tog bort det som kändes irrelevant för att eleverna ska hinna gå 
igenom det som är mest väsentligt. En annan risk med den svenska lärarens sätt att arbeta 
kan vara det som Wallby m.fl. tar upp att  möjligheterna till gemensamma diskussioner 
blir begränsad då eleverna arbetar med vitt skilda områden.75 Det är något som den nya 
zeeländska läraren undviker eftersom hon har grupper som arbetar med samma sak och 
inom gruppen kan det då föras en diskussion. Att den nya zeeländska läraren ställer 
frågor som är anpassade efter varje elevs nivå tycker jag är ett bra sätt att individualisera 
på, det följer också den fenomenografiska teorin om att man börjar i en elevs 
förförståelse. 76 Att ha nivågrupper inom klassen kan ge ett bra resultat något som Slavin 
tar upp i sin undersökning.77 Nivågruppering kan också vara som Wallby m.fl. beskriver 
att elevens förväntningar på sig själv kan påverkas på ett negativt sätt om kraven är för 

                                                
71 Wallby m.fl. (2001) sid.53 
72 Dysthe (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, sid. 41-50 
73 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik,  sid 98-119 
74 Wallby m.fl. (2001) sid. 53 
75 ibid 
76 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik,  sid 98-119 
77 http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed290542.html 2005-12-18 kl.10.54 
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lågt ställda, eleven kan identifiera sig som ”den som inte kan” och ge upp ambitionen på 
att försöka.78 Om kraven är för högt ställda kan eleven känna stress över att den inte 
klarar av det som förväntas av den. Det kan också som Hundeide påpekar bli 
självuppfyllande vilka förväntningar som en lärare har på en elev.79 Därför anser jag det 
mycket viktigt att man som lärare alltid har positiva förväntningar på sina elever oavsett 
om man har elever som går i en långsammare grupp. Det är också viktigt att kraven inte 
är för högt ställda i en snabbare grupp. En sak som kan göras är att man som lärare ser till 
att eleverna får byta grupper ofta och att man har grupper i olika områden i samma ämnen 
och att dessa grupper inte är statiska. Då undviker man också den risken som Wallby 
m.fl. talar om med att det kan vara svårt att hitta en grupp som direkt passar perfekt för en 
viss elev80, utan eleven ska ha möjlighet att byta om det blir fel. Det finns dock en risk 
som Wallby m.fl. påpekar att elever kan ha svårigheter att byta grupp om denna har 
arbetat med ett annat innehåll81, men det går kanske att lättare lösa om man arbetar med 
kortare områden eller teman. I den nya zeeländska klassen arbetade man med olika 
områden i läsning där man bytte bok varje dag, medan man i matematik arbetade med ett 
visst innehåll under lång tid. 
   I resultatet från varför lärarna arbetar som de gör så kan man se att båda lärarna 
uttrycker precis det som forskaren Lindqvist beskriver. Lindqvist menar att många lärare 
hon studerat är överens om att det är viktigt att ta tillvara det unika hos varje elev och se 
den potential varje elev äger.82En annan anledning till att de arbetar som de gör är att 
skolans organisation ser ut som den gör. Den svenska läraren talar om att de inte längre 
arbetar horisontellt utan vertikalt på skolan och att detta påverkar hennes val av metod. 
Linde som skriver om ramfaktorteorin83 menar att läraren har ett visst inflytande över sin 
undervisning men att det finns beslutsfattare bakom de begränsade ramarna. 
Läroboksförfattare och företag som säljer material sätter upp ramar för undervisningen.     
Detta tror jag har stor påverkan. Att det finns mycket tryckta böcker i den Nya 
Zeeländska skolan som är nivåanpassade har givetvis betydelse för hur läraren lägger upp 
sin undervisning. Böckerna ges ut gratis av staten. Även i det nya zeeländska ramverket 
för  läroplanen kan man se att det finns rekommendationer för hur man kan undervisa 
nivågrupperat.  
   När jag behandlat resultatet från elevsynpunkterna så kom jag fram till att det inte går 
att utläsa så mycket av detta resultat, som jag i förväg hoppats, eftersom frågorna ställdes 
olika till de olika klasserna. Vad som går att utläsa är dock att eleverna verkar tycka om 
sin undervisning och en minoritet av barnen i båda klasserna jämför sig med andra och 
känner att de inte hänger med. Jag försökte också se, under fråga två i den nya 
zeeländska elev intervjun (se bilaga1), om det fanns något samband med att den nya 
zeeländska klassen föredrog ett ämne framför det andra beroende av vilken grupp de 
tillhörde. Jag trodde att det kunde finnas ett samband mellan att om de gick i en snabbare 
grupp i ett av ämnena så skulle de välja det ämnet som det som de tyckte var roligare. Ett 
sådant samband gick inte att utläsa. Det resultat jag ändå kom fram till kanske talar för 
som Wallby m.fl. påpekar att undervisningen är beroende av för många andra faktorer för 
att kunna förenklas till en enkel fråga om organisation.84 I aspekten om eleverna trivs så 
är det möjligt att organisationen inte har någon större betydelse. Jag tror dock att det kan 

                                                
78 Wallby m.fl. (2001) sid.113-115 
79 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid.147 
80 Wallby m.fl. (2001) sid.113-115 
81 Ibid. 
82 Lindqvist (2003) sid.132 
83 Linde (2000) sid. 52-53 
84 Wallby m.fl. (2001)sid. 155-156 
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ha viss betydelse för elevens lärande och känsla av att lyckas, något som jag tar upp i 
nästa stycke. 
   I resultatet av huruvida elevens känsla av att lyckas påverkas av vilken metod man 
använder kom jag fram till resultat av motsatt innehåll. Ett av dessa resultat var att 
elevens känsla av att lyckas kan påverkas negativt av nivågruppering. Wallby m.fl. tar 
upp att elevens förväntningar på sig själv kan påverkas på ett negativt sätt om kraven är 
för lågt ställda, eleven kan identifiera sig som ”den som inte kan” och ge upp ambitionen 
på att försöka.85 Vidare skriver författarna att om kraven är för högt ställda kan eleven 
känna stress över att den inte klarar av det som förväntas av den. Wallby m.fl. tar även 
upp positiva aspekter av nivågruppering, de säger att en anpassad undervisning kan 
utveckla eleverna om den undervisning som erbjuds är kvalificerad och utgår ifrån 
elevernas kunskaper och erfarenheter. De duktigaste eleverna kan få en utökad 
studiekurs.86 Detta tycker jag säger en hel del om nivågruppering som fenomen. I den 
nya zeeländska klassen såg man och läraren påpekade också, att hon hade positiva 
förväntningar på sina elever. Att nivågrupperingen utgick ifrån där eleven befann sig, det 
som Marton förespråkar87 var tydligt eftersom de hade test innan man bildade grupperna. 
Dessutom var grupperna inte statiska, jag såg flera exempel på att när en elev kände att 
denne inte hängde med eller ville ha mer utmaning fick den byta grupp. Jag ser inga 
risker med nivågruppering när det kommer till elevens känsla av att lyckas om man gör 
som i den nya zeeländska klassen. Där de utgår från var eleverna befinner sig och har 
positiva förväntningar på sina elever. I den svenska klassen har jag tidigare beskrivit att 
de arbetade med en individualisering där alla arbetade med samma arbetsschema fast i 
sin egen takt. Jag upplevde att det kunde skapa ett tävlingsmoment som kan vara negativt 
för en känsla av att lyckas. Om eleverna jämför sig med varandra och en form av tävling 
uppstår, blir det den kultur som blir rådande i klassens intersubjektiva rum. Detta kan 
leda till exkluderande eller inkluderande av elever, något som den sociokulturella teorin 
talar om.88 Det finns en fara i att elever kan blir exkluderade för att de inte är lika snabba 
som sina kamrater. Wallby m.fl. för in begreppet hastighetsindividualisering som jag 
nämnde i definitionen av individualisering. De säger att risken med en för långt driven 
hastighetsindividualisering är att elever inte hinner med vissa moment, eller att de leds 
förbi vissa avsnitt.89 Det kanske skulle ha varit bättre om den svenska läraren istället 
gjorde olika uppgifter på olika nivåer för eleverna. Jag tycker om idén som Wahlström 
beskriver med att man måste tänka på att ge eleverna divergenta/öppna frågor som ger 
eleverna möjlighet att arbeta på sin egen nivå. Hon talar om en individualisering där man 
kan arbeta med samma stoff/ämne fast med öppna frågor med utrymme för olika mycket 
fördjupning, så varje barn arbetar utefter sin egna förmåga.90 
   I resultatet av klassrumsmiljön så fanns det en avsaknad av dialog i det nya zeeländska 
klassrummet, läraren överförde endast budskapet till eleverna. Enligt den sociokulturella 
teorin är det viktigt att det sker en dialog elever emellan, och mellan lärare och elever.91 
Språket är en förutsättning för att lärande ska ske. I den svenska klassen däremot så hade 
läraren en dialog med eleverna. Detta ger koden att alla är lika viktiga i det 
intersubjektiva rummet.92 I den svenska klassen tar man hänsyn till att alla ska känna sig 
delaktiga i det intersubjektiva rummet, bänkarna stod i ring, alla kunde se varandra, man 

                                                
85 Ibid sid.113-115 
86 Ibid. 
87 Marton, (1997), Mot en medvetandets pedagogik, I Uljens, Michael, Didaktik,  sid 98-119 
88 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid.147 
89 Wallby m.fl. sid. 53 
90 Wahlström (1995), sid.69-73 
91 Dysthe, Olga, (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, sid. 41-50 
92 Hundeide (2003) Det intersubjektiva rummet I Dysthe, Olga sid. 154 
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fick en känsla av att alla tillhörde samma gemenskap. I den nya zeeländska klassen hade 
man löst bänkplaceringen genom att ha ”bänköar” som främjar samarbete men eftersom 
barnen var tvungna att arbeta under tystnad så hämmade detta samarbetet. Jag tycker att 
det är viktigt att bänkarna är placerade så att det främjar ett samarbete, ”bänköar” är ett 
gott exempel men då måste man också tillåta barnen att få samarbeta, annars faller hela 
idén med placeringen. En ramfaktor som kan ha påverkat undervisningen i det nya 
zeeländska klassrummet var klassrummets planlösning. I klassen hade de en öppen 
planlösning, d.v.s. att eleverna delade klassrum med en annan klass. Detta ledde till att 
eleverna hela tiden blev störda och distraherade av vad den andra i klassen gjorde. Jag 
skulle aldrig vilja ha den planlösningen i det klassrummet jag kommer att arbeta i. 
   Jag tycker mig kunna urskilja två sätt att arbeta efter begreppet individualisering. Jag 
kan egentligen inte säga att det ena sättet är bättre än det andra utan de har båda sina 
svagheter och styrkor. Båda lärarnas intentioner att tillgodose varje elevs nivå är bra och 
det är något jag själv också vill arbeta efter. Efter att ha studerat klassen på Nya Zeeland 
och tittat på tidigare forskning kring nivågruppering, speciellt det som Slavin93 kom fram 
till när det gäller inomklassgruppering så är jag inte främmande för att pröva detta i min 
egen undervisning. Vad jag då särskilt skall tänka på är att förvänta mig positiva resultat 
från alla elever oavsett vilken nivå de befinner sig på och att inte kräva för mycket av de 
högpresterande eleverna. Jag kommer att försöka att hålla undervisningen efter det som 
Vygotsky förespråkar, varje barns närmaste utvecklingszon.94 Jag ska också ha 
nivågrupper som innebär att det är lätt att byta grupp, likt den nya zeeländska klass jag 
studerat. Grupperna ska inte vara statiska därför att eleverna inte ska känna sig 
´stämplade´ till den gruppnivå som de befinner sig på. Jag kommer också att försöka ha 
många aktiviteter som främjar elevers samarbete så att ett distribuerat och socialt lärande 
är möjligt. Ett gott exempel på detta såg jag i den svenska klassen då jag observerade hur 
de arbetade i par. Jag vill också ha en klassrumsmiljö som främjar samtal och där det sker 
en dialog mellan lärare och elever och inte bara en överföring av budskap. I det svenska 
klassrummet såg jag goda exempel på detta. Därmed hoppas jag ha plockat russinen ur 
kakan ur två till synes vitt skilda sätt att arbeta men med samma intentioner att göra bästa 
möjliga undervisning. 
   Jag vet att mitt resultat inte är någon stor del i den samlade forskningen men jag hoppas 
ändå ha kunnat ge en bild av hur det kan se ut i två klassrum där man arbetar på olika sätt 
när det handlar om nivågruppering och individualiserade metoder. Eftersom större delen 
av den tidigare forskning som jag tagit del av på området är från andra länder än Sverige 
så skulle jag vara nyfiken på att veta hur nivågruppering skulle kunna fungera i praktiken 
i ett svenskt klassrum. Eftersom mycket av den individualisering som beskrivits i 
forskningen går ut på att eleverna arbetar på egen hand så skulle jag mer än gärna vilja se 
hur man kan arbeta enligt sociokulturell teori95 tillsammans men ändå tillgodose varje 
elevs behov och nivå. En individualisering som inte bygger på hastighet utan på något 
annat och hur denna då skulle se ut. Det finns alltså mycket kvar att forska om, särskilt 
när det handlar om svensk undervisning, så gå ut och ta för er! 

 
 
 
 

                                                
93 http://www.thememoryhole.org/edu/eric/ed290542.html 2005-12-18 kl.10.54 
94 Dysthe och  Igland (2003) Vygotskij och sociokulturell teori I Dysthe, Olga sid. 80-81  
95 Dysthe, (2003) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande, I Dysthe, Olga, Dialog, sid. 41-50 
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             Bilaga 1 
 
 
 

           Frågor till elevintervjuer 
 
 

Den nya zeeländska klassen 
 

1. Do you like school? 
2. What do you like most, maths or english? 
3. Do you think it’s difficult to keep up with class? 
4. Are you comparing with other students or do you not bothering about them? 
5. Do you ever feel that you are better or worse than other students? 

 
           

            Den svenska klassen 
           

1. Om du ser de här gubbarna och jag frågar dig vad du tycker om skolan, vilken av dem 
skulle du peka på då? Berätta för mig varför du valde den gubben? 

2. Om du ska peka på en av gubbarna när jag frågar dig vad du tycker om matematiken, 
vilken gubbe pekar du på då? Berätta för mig varför du valde den gubben? 

3. Om du ska peka på en av gubbarna när jag frågar dig vad du tycker om svenskan att 
arbeta med bokstäverna, vilken gubbe pekar du på då? Berätta för mig varför du valde 
den gubben? 

4. Tycker du att det är svårt att hänga med i klassen? 
5. Jämför du vad du kan med andra barn eller struntar du i dem? 
6. Känner du dig någon gång sämre än andra barn? Om ja, berätta. 
7. Känner du dig någon gång bättre än andra barn? Om ja, berätta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



     

  

Bilaga 2 
 
 
 
 

 
 
Ansikterna /Gubbarna till den svenska elevintervjun 
(Dessa var i själva verket ritade för hand på ett papper, men de såg ut ungefär så här) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

  

Bilaga 3 
 
Frågor till lärarintervjuerna 
 
Den nya zeeländska läraren 
 
1. Why have you chosen to have level groups in maths and English? 
2. What do you want to achive? 
3. What is the positive aspects by having these level groups? 
4. What is the negative aspect by having these level groups? 
5. Are you using any other form of individualisation in your class? 
6. In that case, how does it work? 
 
 
 
Den svenska läraren 
 
1. Hur arbetar du individualierande i klassen? 
2. Varför har du valt att ha den individualiserande metod som du använder? 
3. Vad vill du uppnå? 
4. Vad finns det för positiva aspekter med din undervisning? 
5. Vad finns der för negativa aspekter av din undervisning? 
6. Använder du dig av något annat sätt att individualisera på, hur fungerar i så fall det? 
7. Har du någon gång provat nivågruppering? Vad tycker du om nivågruppering? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


